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Propositionens huvudsakliga innehåll
Propositionen innehåller regeringens förslag till statsbudget för budgetåret 1998. Förslaget till statsbudget, som omfattar alla inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens lånebehov, visar en omslutning på 691 miljarder kronor.
Statens lånebehov för budgetåret 1998 beräknas till 15 miljarder kronor.
I propositionen redovisar regeringen en reviderad finansplan, en årsredovisning för staten för budgetåret 1995/96, en uppföljning av budgeten för år 1997 samt lämnar förslag
till ändrade och nya anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997.
Regeringen redovisar utgiftstaket för staten för åren 1998-2000 fördelat på de av
riksdagen fastställda utgiftsområdena och socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten. I bilaga 1 redovisas specifikation av statsbudgetens anslag och inkomsttitlar för budgetåret 1998.
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Förslag till statsbudget för budgetåret 1998

Utgifter m.m.

1000-tal kronor

Utgiftsområde 1

Rikets styrelse

3 976 700

Utgiftsområde 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

2 062 814

Utgiftsområde 3

Skatteförvaltning och uppbörd

5 662 254

Utgiftsområde 4

Rättsväsendet

Utgiftsområde 5

Utrikesförvaltning och internationell samverkan

Utgiftsområde 6

Totalförsvar

41 243 865

Utgiftsområde 7

Internationellt bistånd

11 434 400

Utgiftsområde 8

Invandrare och flyktingar

Utgiftsområde 9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

22 499 516

Utgiftsområde 10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

37 192 476

Utgiftsområde 11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

62 701 000

Utgiftsområde 12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

35 813 561

Utgiftsområde 13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

42 723 356

Utgiftsområde 14

Arbetsmarknad och arbetsliv

47 541 952

Utgiftsområde 15

Studiestöd

21 333 755

Utgiftsområde 16

Utbildning och universitetsforskning

27 050 554

Utgiftsområde 17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

Utgiftsområde 18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

Utgiftsområde 19

Regional utjämning och utveckling

3 604 853

Utgiftsområde 20

Allmän miljö- och naturvård

1 178 052

Utgiftsområde 21

Energi

1 583 041

Utgiftsområde 22

Kommunikationer

24 100 564

Utgiftsområde 23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

13 725 623

Utgiftsområde 24

Näringsliv

Utgiftsområde 25

Allmänna bidrag till kommuner

Utgiftsområde 26

Statsskuldsräntor m.m.

Utgiftsområde 27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

21 034 170
2 811 310

3 863 934

7 334 967
22 825 533

2 698 330
93 048 700
109 125 000

Summa utgiftsområden

19 645 000

687 815 280

Minskning av anslagsbehållningar

5 000 000

Summa utgifter

692 815 280

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto
Summa

– 1 842 935
690 972 345
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Inkomster m.m.

1000-tal kronor

Inkomstgrupp 1000

Skatter m.m.

601 991 493

Inkomstgrupp 2000

Inkomster av statens verksamhet

39 704 082

Inkomstgrupp 3000

Inkomster av försåld egendom

15 001 000

Inkomstgrupp 4000

Återbetalning av lån

2 690 055

Inkomstgrupp 5000

Kalkylmässiga inkomster

5 337 207

Inkomstgrupp 6000

Bidrag m.m. från EU

Inkomstgrupp 7000

Extraordinära medel avseende EU

10 978 950

Summa inkomster

269 558

675 972 345

Beräknat lånebehov

15 000 000

Summa

690 972 345
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1 Reviderad finansplan

Svenska folket kan möta nästa sekel med tillförsikt
och framtidstro. Vi kommer att ta steget in i 2000talet med hög tillväxt, låg inflation och sjunkande
arbetslöshet.
Låneberoendets tid är förbi. Överskott i de offentliga finanserna skall pressa tillbaka statsskulden.
Vi kan åter forma vår gemensamma framtid – ett
samhälle där ingen lämnas utanför.
På stabil grund kan politiken inriktas mot att utveckla Sverige.

än att leda Sverige bort från arbetslöshet och in i en
utveckling för nya jobb.

1.1

En politik för sysselsättning och
rättvisa

Svensk ekonomi står i dag starkare än på mycket
länge. Grunden för en god utveckling är lagd. De offentliga finanserna har tack vare saneringsprogrammet förbättrats i en takt som saknar internationellt
motstycke. De budgetpolitiska målen ligger fast och
kommer att uppnås. Underskottet i den offentliga
sektorns finansiella sparande beräknas bli 1,9 procent av BNP 1997. De statliga utgiftstaken ligger
fast. År 1998 uppnås balans i de offentliga finanserna.
Den ekonomiska politiken syftar till tillväxt, sysselsättning och rättvisa. Politiken inriktas på ekonomisk stabilitet, med sunda offentliga finanser och
stabila priser, och på förbättrade förutsättningar för
omvandling och utveckling. Erfarenheterna från första hälften av 90-talet visar vilka förödande konsekvenser en ekonomisk instabilitet med exploderande
statsskuld och hög inflation har för möjligheterna att
värna sysselsättning och välfärd.
Sysselsättningspolitiken bygger på fem grundstenar.

– Arbetslösheten skall betvingas. År 2000 skall den
öppna arbetslösheten vara halverad till 4 procent.
Därefter är målet full sysselsättning.
– Skolan, vården och omsorgen skall förbättras.
Regeringen vill utveckla välfärdens kärna. Därför
skall nya resurser i första hand tillföras skolan,
vården och omsorgen om barn och äldre.
– Rättvisan skall stärkas. När utrymme finns skall
de som har burit tyngst bördor i saneringen av de
gemensamma finanserna stå främst. Valet mellan
skattesänkningar och bidragsförändringar skall
styras av vad som bäst gynnar en rättvis fördelning och mest bidrar till tillväxt och ökad sysselsättning.
Regeringen kan inte acceptera att löntagarnas uppoffringar under de svåra år som vi har bakom oss används till att finansiera skattelättnader för höginkomsttagare under de goda år som ligger framför
oss.
Fria och trygga människor, ett vitalt näringsliv och
internationellt engagemang skall känneteckna vårt
land i det nya seklet. Med en politik som står i samklang med övriga Europa skall vi ta steget in i 2000talet.
Sverige skall vara en företagarnation som uppmuntrar nytänkande och innovationer. Företagens
villkor skall vara stabila och konkurrenskraftiga.
Hela vårt land måste engageras i kampen för
minskad arbetslöshet. Ingen uppgift är nu viktigare

– Arbetslösheten skall minskas huvudsakligen genom att fler människor får arbete eller utbildning
som ger ökade möjligheter till arbete. Arbets- och
kompetenslinjen gäller.
– Huvuddelen av sysselsättningsökningen de kommande åren bör ske i den privata sektorn.
– I den offentliga sektorn skall verksamheter prioriteras framför transfereringar. vården och omsorgen utgör kärnan i välfärden.
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– Det krävs en bättre fungerande lönebildning för
att arbetslösheten skall kunna halveras.

– Arbetsmarknadspolitiken stärks för att minska
risken för utslagning och utanförskap. I denna
proposition föreslås en kraftig ungdomssatsning.
Regeringen föreslår dessutom i samarbete med
näringslivet en ny IT-utbildning.

– Statsfinanserna skall vara sunda och priserna stabila.

En politik för sysselsättning

En politik för rättvisa

Den svenska ekonomins styrka kommer inifrån. Den
strama budgetpolitiken som syftar till att sanera de
offentliga finanserna har burit frukt. Räntorna har
fallit kraftigt. Förtroendet för svensk ekonomi och
svensk ekonomisk politik har stärkts både bland
hushåll och företag.
Vi befinner oss i den första konjunkturuppgången
på 30 år som inte har föregåtts av en expansiv ekonomisk politik eller en devalvering. Konjunkturförstärkningen sker med bibehållen låg inflationstakt
och förtroende för prisstabiliteten.
Genom den snabba förbättringen av de offentliga
finanserna har handlingsfrihet återskapats. Regeringen konkretiserar nu den satsning på arbete och
utbildning som presenterades i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150). Trots dessa nya
åtgärder sjunker utgiftskvoten kraftigt för år 1998.

Det har inte funnits något alternativ till saneringen av
de offentliga finanserna. Den var nödvändig för att
återskapa förtroendet för svensk ekonomi och svensk
ekonomisk politik. Saneringspolitiken har utformats
så att bördorna skall bäras rättvist. De som har det
bäst ställt skall bära den tyngsta bördan.
Vid en närmare granskning av den fördelningspolitiska profilen framträder barnfamiljerna som en
grupp som har drabbats hårdare än andra. Regeringen föreslår därför en höjning av barnbidragen och
studiebidragen i studiehjälpen från 640 kronor till
750 kronor per barn och månad. Dessutom återinförs flerbarnstillägget även för barn födda efter 1995,
då detta har en god fördelningspolitisk träffsäkerhet.
För de pensionärer som har minst marginaler föreslås
en höjning av bostadstillägg för pensionärer, BTP.
Samtliga dessa åtgärder ryms inom utgiftstaket och
det budgetpolitiska målet om balans 1998. Välfärden
betalas med egna pengar, inte med lånade pengar.
I denna proposition görs den slutliga fördelningspolitiska avstämningen av saneringsprogrammet.
Med de åtgärder som nu föreslås är slutsatsen att saneringen av de offentliga finanserna har genomförts i
huvudsak rättvist. Den femtedel av hushållen som
har högst ekonomisk standard bidrar med 43 procent av saneringen, medan den femtedel som har
lägst ekonomisk standard bidrar med 11 procent.

– Skolan, vården och omsorgen stärks. År 1998 tillförs den kommunala sektorn 8 miljarder kronor
för att främja sysselsättningen och säkra kvaliteten på välfärden. I denna proposition föreslås
dessutom att den kommunala sektorn 1999 och
år 2000 tillförs ytterligare 4 miljarder kronor
vardera året i en nivåhöjande satsning. Därmed
kommer skolan, vården och omsorgen att ha tillförts sammanlagt 16 miljarder kronor i nivåhöjning år 2000 i jämförelse med 1996.
– Utbildningen byggs ut för att långsiktigt stärka
Sveriges konkurrenskraft. Dessutom föreslås i
denna proposition en tidigareläggning av utbildningssatsningen med 1 000 platser i kvalificerad
yrkesutbildning och 10 000 högskoleplatser till
vårterminen 1998.

En politik för stabilitet
Socialdemokraterna och centerpartiet har sedan våren 1995 samarbetat om den ekonomiska politiken.
Detta samarbete har haft en avgörande betydelse för
den politiska stabiliteten och bidragit till sänkta räntor och stärkt krona. Budgetpropositionen har föregåtts av överläggningar med centerpartiet som står
bakom riktlinjerna för den ekonomiska politiken och
utgiftstaket, fördelningen av utgifter på utgiftsområden, åtgärderna för budgetsanering, tilläggsbudgeten
för 1997, de nu föreslagna skatteförändringarna för
1998 och konvergensprogrammet. Genom detta
samarbete bekräftas att det finns politisk stabilitet för
en ekonomisk politik som beträffande de offentliga
finanserna är inriktad på balans 1998 och överskott
1999 och framåt, och en halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000.

– Politiken inriktas på hållbar tillväxt. Ett lokalt
och ett nationellt investeringsprogram genomförs.
– Företagsklimatet förbättras ytterligare. Riksdagen
har tidigare beslutat om att ändra ansvaret för
sjuklöneperioden så att arbetsgivarna ansvarar
från dag 2 till dag 28. Detta har mötts av kritik
från båda parter på arbetsmarknaden, trots att
förslaget från början kom från arbetsgivarna.
Därför föreslår regeringen nu att arbetsgivarna
enbart skall vara ansvariga för dag 2–14. Den för
löntagarna viktiga frågan om den kompletterande
ersättningen till sjuklönen löses på ett konstruktivt sätt genom den nu föreslagna ändringen.
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1.2

Den ekonomiska utvecklingen

vecklingen i Ryssland under de senaste åren väntas
vända i år.
I Japan förväntas återhämtningen fortskrida om
än långsamt. Den finansiella krisen i Asien medför
dock problem för hela regionen.

Den internationella konjunkturen har förstärkts under 1997. Sverige är inne i en uppgångsfas. Efter en
svag uppgång det första halvåret 1997 förväntas
andra halvåret bli bättre. Arbetslösheten har börjat
minska och den privata sysselsättningen stiger. Konjunkturen förstärks ytterligare under 1998.

1.2.2

1.2.1

I början av 1990-talet minskade Sveriges samlade
produktion under tre år i rad. Sverige upplevde den
första depressionen sedan 1930-talet. Resultatet var
förödande för den svenska ekonomin. Under de första åren på 1990-talet nästan fördubblades statsskulden, arbetslösheten tredubblades och budgetunderskottet mer än fyrdubblades.
Den ekonomiska politik som förts för att vända
denna utveckling har i de flesta avseenden varit
mycket framgångsrik. Under 1995 och 1996 föll räntenivån och inflationsförväntningarna i takt med att
förtroendet ökade för den förda ekonomiska politiken. Tillväxten blev 3,6 procent 1995. En svag europeisk utveckling smittade dock av sig på Sverige i
slutet av 1995. Avmattningen av exporten och lageranpassning fick till följd att optimismen föll och
arbetslösheten steg. Sverige drabbades av en konjunkturavmattning och tillväxten dämpades till 1,1
procent under 1996.
I slutet av 1996 observerades de första tecknen på
att konjunkturen höll på att vända uppåt. Under våren 1997 blev signalerna allt tydligare och senare statistik bekräftar denna bild. Återigen är det exporten
som leder uppgången, men också en allt starkare privat konsumtion. Trots en mycket stark utveckling
efter kronfallet 1992 tyder den ökade orderingången
på att exporten kommer att fortsätta att expandera i
snabb takt framöver. En positiv utveckling är att de
svenska företagen inte tycks öka priserna i den omfattning som hade kunnat befaras, istället satsar företagen på att öka marknadsandelarna. Av värdet på
den samlade ökningen av industriproduktionen
1996–1998 beräknas 88 procent bestå av volymökning och resterande 12 procent av prisökningar. Som
kontrast kan ställas att under den förra stora högkonjunkturen 1986–1989 stod volymökningen endast för 27 procent, medan resterande 73 procent
bestod av prisökningar.
Styrkan i den svenska konjunkturuppgången
kommer inifrån. Den högkonjunktur vi står inför är
den första på 30 år som inte har föregåtts av en devalvering eller en expansiv ekonomisk politik. Tvärtom har perioden kännetecknats av en mycket stram
budgetpolitik.
Hushållens framtidsförväntningar blir allt ljusare
och tillgångspriserna stiger. Effekten av de lägre räntorna visar sig bl.a. i en ökad omsättning i detaljhandeln och en ökad bilförsäljning. Investeringarna är
emellertid inne i en svacka och bostadsbyggandet har

Den internationella utvecklingen

Den europeiska konjunkturen är inne i en uppgångsfas, även om det i Tyskland, Frankrike och Italien finns en kvardröjande osäkerhet. Ländernas förbättrade offentliga finanser har på ett avgörande sätt
bidragit till lägre räntor. Företagens och hushållens
förtroende för den ekonomiska utvecklingen ökar
stadigt. Då budgetsaneringen väntas fortsätta och
inflationen förbli låg finns det goda förutsättningar
för fortsatt låga räntor inom EU, vilket skapar gynnsamma förhållanden för den ekonomiska tillväxten
framöver. Det stora problemet i Europa är arbetslösheten. I EU är för närvarande 18 miljoner människor
utan arbete, eller 11 procent av arbetskraften. Av
dessa har hälften varit arbetslösa längre än ett år.
Förenta staterna upplever för närvarande en av de
längsta tillväxtperioderna under efterkrigstiden. Hittills har inflationen inte satt fart, utan snarare fallit.
Den starka ekonomiska tillväxten har bidragit till att
statsfinanserna förbättrats. Arbetslösheten var i maj
4,8 procent, den lägsta sedan 1973. Huvudorsaken
till den låga arbetslöshetsnivån är den väl avvägda
finans- och penningpolitiken.
TABELL: 1.1 NYCKELTAL 1996–1998 FÖR EU OCH
FÖRENTA STATERNA
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1996

1997

1998

BNP
EU

1,7

2,3

2,6

Förenta staterna

2,4

3,6

2,0

Konsumentpriser
EU

2,5

2,1

2,1

Förenta staterna

2,9

2,6

2,9

11,4

11,2

10,9

5,4

5,0

5,1

Arbetslöshet (nivå)
EU
Förenta staterna

Den svenska utvecklingen

Källor: OECD, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

För länderna kring Östersjön har utsikterna förbättrats under året. Både Finland och Danmark väntas
ha en tillväxt på över 3 procent trots en stram budgetpolitik. Tillväxten i Tyskland stärks under 1997.
BNP-tillväxten i Polen och Baltikum bedöms uppgå
till nästan 5 procent under detta. Den negativa ut15
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varit mycket lågt under det första halvåret. Dessutom
faller den offentliga konsumtionen.
Det normala mönstret är att utvecklingen på arbetsmarknaden släpar efter utvecklingen i ekonomin
i övrigt. Detta förhållande gäller också i denna konjunkturfas. Den kraftiga försämringen av arbetsmarknadsläget som startade i mitten av 1996 har
dock upphört och sysselsättningen har åter börjat
öka.
Inflationen ligger i nedre delen av Riksbankens
toleransintervall. Det underliggande inflationstrycket
är fortfarande lågt. Efter ett halvår av fallande konsumentpriser har priserna ökat måttligt de senaste
månaderna då de tillfälliga effekterna av kronförstärkningen ebbar ut, samtidigt som vissa indirekta
skatter höjts.

1.2.3

ändå att bli hög, 8,4 procent. År 1998 väntas arbetslösheten gå ned med en procentenhet.
På några få år har underskotten i bytesbalansen
vänts till växande överskott. Överskottet i bytesbalansen stiger ytterligare framöver och beräknas uppgå till 70 miljarder kronor 1998, vilket motsvarar ca
4 procent av BNP. Därigenom kan också den totala
nettoskulden till utlandet amorteras ned vilket stärker Sverige.

1.2.4

Kalkylen för 1999 och år 2000 bygger på två avgörande antaganden. Dels antas lönebildningen fungera bättre så att de sammanlagda löneökningarna
inklusive löneglidning och kostnaden för eventuella
arbetstidsförkortningar, begränsas till 3,5 procent
trots att arbetsmarknadsläget förbättras. Dels antas
de olika arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och utbildningssatsningen få genomslag.
Under dessa förutsättningar beräknas den öppna
arbetslösheten till 4,5 procent år 2000. Målet att
halvera den öppna arbetslösheten till 4 procent år
2000 ligger fast. För att säkerställa att målet nås
kommer regeringen att fortsätta att inför riksdagen
halvårsvis avstämma utvecklingen på arbetsmarknaden. Beredskap finns för att vid behov vidta ytterligare åtgärder så att målet nås.
Tillväxten kalkyleras ligga något högre än den
långsiktiga trenden på cirka 2 procent. Den offentliga
sektorns finanser förbättras i takt med att skattebaserna växer samtidigt som utgiftspolitiken förblir
stram. De nu föreslagna resurstillskotten på 4 miljarder kronor 1999 och ytterligare 4 miljarder kronor
år 2000 till den kommunala sektorn bidrar till att
sysselsättningen i den här sektorn ökar något under
perioden. Den ökade tillväxten i ekonomin bärs till
stor del av den privata konsumtionen.

Prognos för 1997 och 1998

Tillväxten beräknas bli 2,3 procent 1997 och 3,1
procent 1998. Innevarande år beräknas utrikeshandelns bidrag till tillväxten bli fortsatt högt, men 1998
blir bidraget mindre i takt med att importen tar fart.
Som ett resultat av den ökande framtidstron beräknas den privata konsumtionen stiga mer än inkomsterna. För investeringarna förutses en återhämtning
nästa år. Nedgången i den offentliga konsumtionen
väntas upphöra nästa år, då resurstillskottet till
kommunerna får avsedd verkan. Eftersom det fortfarande finns lediga resurser i ekonomin blir tillväxten
förhållandevis hög utan att det uppstår ett tryck
uppåt på priser och löner.
TABELL 1.2 FÖRSÖRJNINGSBALANS, 1996–2000
MDKR
1996

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion

PROCENTUELL VOLYMFÖRÄNDRING
1997
1998
1999
2000

885,3

2,3

2,5

2,0

1,9

434,2

-1,1

0,5

0,4

0,8

Stat

132,2

0,5

0,5

0,5

0,5

Kommuner

302,1

-1,7

0,6

0,4

1,0

249,6

0,4

5,8

8,0

6,7

183,6

5,0

5,4

8,1

5,8

Kalkyl för 1999 och 2000.

TABELL 1.3 NYCKELTAL, 1997–2000
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING

Bruttoinvesteringar
Näringsliv ex. bostäder
Bostäder

30,3

-21,2

12,8

15,0

15,0

Myndigheter

35,6

-3,5

3,2

2,7

5,3

-3,2

0,2

0,1

0,0

0,0

Lagerbidrag
Export

670,4

9,6

7,2

5,2

5,1

Import

558,2

8,5

7,0

5,1

5,0

1678,1

2,3

3,1

2,9

2,8

BNP

Antal sysselsatta
Real disponibel inkomst

Den relativt gynnsamma utvecklingen av ekonomin
under hösten 1997 och under 1998 gör att sysselsättningen stiger samtidigt som arbetslösheten faller.
Eftersom första halvåret 1997 blev svagt kommer
den genomsnittliga öppna arbetslösheten för 1997

1998

1999

2000

1,0

1,6

1,6

0,0

1,8

2,6

3,6

Hushållens nettosparkvot

3,2

2,6

3,1

4,8

KPI, årsgenomsnitt

1,1

1,7

2,0

2,0

Kostnadstimlön

4,8

3,5

3,5

3,5

Ränta 5-års statsobligation

5,82

6,13

6,25

6,25

Tysk ränta 5-års statsobligation

4,60

5,13

5,25

5,25

TCW-index

16

1997

-1,2

121,2 120,5 119,0 118,0

Produktivitet i näringslivet

4,4

2,5

1,6

1,6

Bytesbalans, procent av BNP

3,1

3,8

3,9

4,0

PROP. 1997/98:1

TABELL 1.4 SYSSELSÄTTNING, ARBETSLÖSHET OCH LÖNEUTVECKLING
Relativt arbetskraftstal 1
Antal sysselsatta 2
Privat sektor

2

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

84,2

83,3

81,1

79,1

77,6

78,2

77,9

77,1

76,9

76,7

76,5

4 454

4 378

4 185

3 964

3 927

3 986

3 963

3 915

3 954

4 018

4 083

3 075

2 986

2 821

2 630

2 633

2 698

2 697

2 697

2 730

2 790

2 841

1 404

1 404

1 381

1 327

1 291

1 287

1 263

1 217

1 223

1 227

1 241

Öppen arbetslöshet 3

1,7

3,0

5,3

8,2

8,0

7,7

8,1

8,4

7,4

6,0

4,5

Konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder 3

1,2

2,0

3,6

4,3

5,3

4,4

4,5

4,3

4,7

4,5

4,4

9,8

5,7

3,7

2,8

2,4

3,3

6,1

4,8

3,5

3,5

3,5

Offentlig sektor 2

Kostnadstimlön

4

1. Arbetskraften i procent av befolkningen i åldern 16–64 år
2. Tusental personer
3. I procent av arbetskraften
4. Årlig procentuell förändring
Anm.: För åren 1990–1992 är sysselsättningen inom privat och offentlig sektor inte konsistenta med totalen. Delbranscherna är här omräknade av SCB för
definitions- och metodändringar genomförda 1992/1993 och kvotade från SNI69 till SNI92. Totalen är den ursprungliga serien men korrigerad för bl.a. felaktig
klassificering av ALU-arbetare och ungdomspraktikanter. Även för åren efter 1993 finns en diskrepans.

1.2.5

1.3

Sysselsättning och arbetslöshet

I början av 1990-talet gick Sverige från att vara ett
land som kännetecknades av full sysselsättning till ett
land märkt av massarbetslöshet. Mellan 1991 och
1994 försvann över 450 000 arbetstillfällen. Av dessa
var drygt 350 000 i den privata sektorn och drygt
100 000 i den offentliga. I slutet av 1994 vände situationen på arbetsmarknaden. Åren 1995 och 1996
tillkom det 64 000 nya arbetstillfällen i den privata
sektorn samtidigt som det försvann ytterligare
28 000 jobb i den offentliga.
Arbetsmarknadsläget i början av 1997 var oroväckande. Detta gällde framför allt på den offentliga
sidan. Nu ser situationen ut att ljusna. Arbetslösheten har de senaste månaderna vänt nedåt och
sysselsättningen har börjat stiga. Orsaken till vändningen är både den ekonomiska återhämtningen och
den satsning på skola, vård och omsorg som föreslogs i vårpropositionen och som i denna budget preciseras.
Sammantaget beräknas dock 46 000 arbetstillfällen försvinna i den offentliga sektorn 1997, varav
den största delen av minskningen skedde under det
första halvåret. I den privata sektorn är sysselsättningen så gott som oförändrad jämfört med föregående år. Under 1998 kommer bl.a. resurstillskottet
till kommuner och landsting att medföra en bättre
utveckling. År 1998 beräknas det tillkomma 33 000
privata och 6 000 offentliga jobb. Inom den privata
sektorn är det främst tjänstesektorn som expanderar.

Sunda statsfinanser och stabila
priser

Sunda statsfinanser och stabila priser är en förutsättning för en långsiktigt hög tillväxt. Detta synsätt
är styrande för den ekonomiska politikens utformning. Med en stabil ekonomisk grund kan regeringens viktigaste uppgift sättas i fokus: att halvera den
öppna arbetslösheten från 8 procent 1994 till 4 procent år 2000.

1.3.1

Finanspolitiken

Finanspolitiken inriktas på att sanera de offentliga
finanserna. Orsaken till detta är den kris som Sverige
drabbades av i början av 1990-talet. Raset i den inhemska efterfrågan och tredubblingen av arbetslösheten tillsammans med finanskrisen hösten 1992 och
svag budgetdisciplin under början av 1990-talet raserade de offentliga finanserna.
I budgetpropositionen i januari 1995 beräknades
det statliga lånebehovet för budgetåret till över 229
miljarder kronor. Mer än var tredje krona i statsbudgeten utgjorde en lånad krona. Situationen var ohållbar. Den svenska välfärden hotades i grunden. Räntorna på statsskulden trängde ut andra utgifter.
Förtroendet för Sverige var lågt. Regeringen föreslog
därför ett omfattande saneringsprogram för att
snabbt få stopp på ökningen av statsskulden. Saneringsprogrammet uppgår till 126 miljarder kronor
och är med budgeten för 1998 fullt ut genomfört.
Storleken och profilen på saneringsprogrammet har
kontinuerligt anpassats för att uppnå de budgetpolitiska målen:
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Statsskulden mätt som andel av BNP skulle
stabiliseras senast 1996
Detta mål är uppfyllt. Statsskulden som andel av
BNP nådde redan 1995 sin topp på 84,3 procent.
Därefter har den stadigt minskat. Vid utgången av
1998 beräknas statsskulden ha sjunkit till 79,4 procent av BNP för att sedan fortsätta minska i snabb
takt. Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld nådde sin topp redan 1994 och har sedan dess
fallit kontinuerligt.

– Med ett överskott i de offentliga finanserna finns
det en marginal att aktivt motverka konjunkturavmattningar utan att underskottet hotar att bli
för stort och utlösa en ränteuppgång.
– Sverige måste rusta för framtiden. Andelen äldre
kommer en bit in på nästa sekel att öka. Den offentliga sektorn måste då vara stark nog för att
kunna möta denna utveckling. Situationen är inte
unik för Sverige, men eftersom Sverige har höga
ambitioner för den offentliga välfärden måste
Sverige ha minst lika höga ambitioner för den offentliga sektorns styrka.

Underskottet får ej överstiga 3 procent av BNP
1997.
Även detta mål uppfylls. Underskottet beräknas bli
1,9 procent av BNP 1997. Det är en förbättring med
0,2 procentenheter sedan vårpropositionen. Det är
därmed att förvänta att Sverige tas bort från den
grupp EU-länder som har alltför stora underskott i
de offentliga finanserna.

– En hög nivå på sparandet möjliggör en hög investeringsnivå utan att Sverige får ett underskott i
betalningarna med andra länder. Därmed kan
Sveriges internationella skuldsättning minskas
samtidigt som produktionskapaciteten kan höjas.
Ett högt offentligt sparande bidrar dessutom till
ett högt nationellt sparande, vilket har en positiv
inverkan på de långsiktiga tillväxtmöjligheterna.

DIAGRAM 1.1

Finansiellt sparande i offentlig sektor 1970-2000
Procent av BNP
6

Ett genomsnittligt överskott på 2 procent av BNP
I samband med vårpropositionen 1997 föreslog regeringen efter överläggningar med centerpartiet en
konkretisering av överskottsmålet: Det långsiktiga
målet bör vara ett överskott i de offentliga finanserna
på 2 procent av BNP i genomsnitt över en konjunkturcykel. Riksdagen har ställt sig bakom detta.
Med ett genomsnittligt överskott på 2 procent av
BNP kan den offentliga sektorns nettoskuld försvinna till år 2010. Därmed minskas beroendet av de finansiella marknaderna. Ett land med en liten offentlig skuldsättning har en betydligt större frihet än ett
hårt skuldsatt land. En avbetalning av statsskulden
minskar också statens räntekostnader. För 1997 beräknas räntekostnaderna till 95,3 miljarder kronor.
Det är den största utgiftsposten i statsbudgeten, 14
procent av utgifterna.
Med ett långsiktigt mål om 2 procents överskott
kan Sverige i en normal konjunktursvacka upprätthålla en god säkerhetsmarginal till EU:s s.k. referensvärde för offentliga finanser, dvs. ett underskott
på högst 3 procent av BNP. Även om Sverige inte
kommer att delta i den monetära unionen från starten 1999 har referensvärdet en stor betydelse. Treprocentsgränsen har blivit en ”måttstock” för nästan
samtliga länder i hela världen. Dessutom uppfyller
Sverige ett viktigt åtagande i stabilitets- och tillväxtpakten som samtliga EU-länder har gjort – att ha ett
medelfristigt budgetmål nära balans eller överskott.
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Källa: Finansdepartementet

År 1998 skall de offentliga finanserna vara i balans
Även detta mål kommer att uppfyllas. Under 1998
betalar Sverige den egna välfärden med egna pengar,
något som för ett par år sedan av många ansågs som
fullständigt osannolikt. År 1993 var underskottet i de
offentliga finanserna 12,3 procent av BNP. Detta innebär att Sverige på fem år går från att ha OECDområdets näst största underskott till balans. Sverige
är därmed ett av de få OECD-länder som inte har ett
underskott i de offentliga finanserna. Detta gäller
även för det strukturella underskottet där OECD:s
bedömning är att Sverige har ett strukturellt överskott redan 1998.
Efter 1998 skall de offentliga finanserna uppvisa ett
överskott
Våren 1996 föreslog regeringen ett fjärde budgetpolitiskt mål – ett överskott i de offentliga finanserna efter 1998. Det finns en rad orsaker till att Sverige bör
ha ett ambitiöst mål för de offentliga finanserna:
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– Regeringen föreslår ytterligare resurser till skolan,
vården och omsorgen. För 1999 höjs bidragen till
kommuner och landsting med 4 miljarder kronor
och från år 2000 med ytterligare 4 miljarder kronor i nivå. Sammantaget innebär regeringens
satsningar en nivåhöjning på 16 miljarder kronor
år 2000 jämfört med 1996.

Fempunktsprogrammet i vårpropositionen
Det statliga utgiftstaket på 720 miljarder kronor för
1998 ligger fast. Det budgetpolitiska målet om balans uppnås.
I samband med vårpropositionen konstaterade regeringen att det fanns ett utrymme att genomföra en
offensiv mot arbetslöshet inom ramen för målet om
offentliga finanser i balans 1998. Beräkningarna visade att balans 1998 skulle uppnås vid en satsning på
14 miljarder kronor. Utrymmet uppkom genom att
de offentliga finanserna förbättrades snabbare än tidigare beräknat, i huvudsak på grund av att utgifterna ökade mindre än väntat. I denna budget konkretiseras den offensiv som föreslogs i vårpropositionen.
Satsningen riktas mot fem områden:

– Regeringen prioriterar en förbättring för barnfamiljerna bl.a. mot bakgrund av att de fördelningspolitiska utvärderingarna visar att barnfamiljerna har drabbats hårdare än andra grupper.
Barnbidraget och studiebidraget i studiehjälpen
höjs därför från 640 till 750 kronor per barn och
månad från den 1 januari 1998. Flerbarnstillägget
för barn födda efter 1995 återinförs från samma
datum.

– En nivåhöjning av statsbidragen till kommuner
och landsting på 8 miljarder kronor för att höja
kvaliteten på skola, vård och omsorg.

– Regeringen prioriterar förbättringar för de sämst
ställda pensionärerna genom förstärkt bostadstillägg för pensionärer, BTP. Regeringen föreslår
dessutom en tidigareläggning av utbetalningen av
pensionerna till den 18:e–19:e varje månad.

– En utökning av utbildningssatsningen för att höja
kunskapsnivån i Sverige och på så sätt möjliggöra
en varaktigt hög tillväxt och låg arbetslöshet.

– Regeringen prioriterar en åtgärd som särskilt lyfts
fram av arbetsmarknadens parter och småföretagarnas organisationer. Den period då företagen
betalar sjuklön förkortas från fyra till två veckor.
Därmed förbättras företagsklimatet ytterligare.
Dessutom förändras förmögenhetsskatten.

– En satsning på att bygga om Sverige i en ekologiskt hållbar riktning.
– Ytterligare förbättrade villkor för små och medelstora företag.
– En kvalitetshöjning av arbetsmarknadspolitiken i
syfte att minska risken för bristsituationer.

– Regeringen prioriterar dessutom en förlängning
av ROT-avdraget och en förändring av reseavdraget.

TABELL1.5 VÅRPROPOSITIONENS FEMPUNKTSPROGRAM FÖR ARBETE OCH
UTBILDNING

De budgetpolitiska målen fortsätter att vara styrande
för budgetpolitiken. Efter de ovan nämnda åtgärderna kommer det offentliga sparandet, med samma beräkningsmetoder som användes i vårpropositionen,
att uppgå till 0,0 procent av BNP. Målet om balans
uppnås således 1998.
Jämfört med vårpropositionen ändras dock beräkningarna av två tekniska skäl. För det första föreslås AP-fondens innehav av fastigheter att under
1998 överföras till bolagsform. Detta påverkar inte
den offentliga förmögenheten. Men eftersom aktier
inräknas i det finansiella sparandet medan direktägda
fastigheter inte gör det, leder detta till en uppjustering av det redovisade finansiella sparandet år 1998
med 0,9 procent av BNP.
För det andra har EU:s statistikorgan Eurostat rekommenderat att utdelning från Securum ej skall inräknas i det redovisade finansiella sparandet. Detta
innebär en nedjustering för det redovisade finansiella
sparandet såväl 1997 som 1998. För 1998 uppgår
nedjusteringen till 0,3 procent av BNP.
Eftersom underskottet före dessa två justeringar
var 0,0 procent av BNP uppvisar de offentliga finanserna ett överskott på 0,6 procent av BNP 1998. Det
skall noteras att detta är en följd av en bokförings-

MILJARDER KRONOR

Skola, vård, omsorg

1997

1998

1999

2000

4,0

8,0

8,0

8,0

1,5

5,1

5,9

Hållbar utveckling
Utbildning

0,5

Småföretag
Arbetsmarknadspolitik

0,9

2,5

4,3

6,0

1,6

1,8

1,7

2,8

1,9

1,6

Nya åtgärder för sysselsättning och rättvisa
De budgetpolitiska målen innebär att balans skall
uppnås 1998 och att ett överskott skall etableras
därefter.
De offentliga finanserna utvecklas enligt den bedömning som nu görs starkare än vad som antogs i
vårpropositionen. Detta gäller såväl 1997 som 1998
och beror på en starkare tillväxt och lägre offentliga
utgifter. Det har därmed skapats ett utrymme för ytterligare offensiva åtgärder. Regeringen föreslår därför följande åtgärder för sysselsättning och rättvisa.
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teknisk åtgärd. Med samma redovisning som i vårpropositionen uppnås balans.
Saneringen av de offentliga finanserna har till
största delen skett genom en minskning av de offentliga utgifterna. Utgifterna som andel av BNP faller
med 3,3 procentenheter mellan 1997 och 1998. Det
är mer än dubbelt så mycket som i något annat
OECD-land under samma år. Mellan 1993 och 1998
faller utgiftskvoten med hela 11,7 procentenheter. År
1999 är de offentliga utgifterna som andel av BNP
lägre än de var 1990.

finanserna om ett genomsnittligt överskott på 2,0
procent av BNP. För 1999 skall målet vara ett överskott på 0,5 procent av BNP, för år 2000 1,5 procent
av BNP och för år 2001 2,0 procent av BNP. Riksdagen har ställt sig bakom dessa mål och utgiftstaket
för år 2000.
Målen för dessa år gäller vid den tillväxt som kalkylerades i vårpropositionen. Om tillväxten av konjunkturmässiga skäl väsentligt skulle avvika från
denna kan motsvarande avvikelse i måluppfyllanden
tolereras. Om tillväxten blir väsentligt högre bör ambitionen för det offentliga sparandet justeras uppåt,
och om tillväxten blir väsentligt lägre bör ambitionen
för det offentliga sparandet justeras nedåt.
Lönebildningen spelar här en avgörande roll. Om
löneökningstakten i den svenska ekonomin överstiger 3,5 procent kommer tillväxten i den svenska
ekonomin med all sannolikhet att bli lägre än den
prognostiserade. Detta är i så fall ett strukturellt
problem, inte ett konjunkturellt.

TABELL1.6 NYA ÅTGÄRDER FÖR SYSSELSÄTTNING OCH RÄTTVISA
MILJARDER KRONOR
1998

1999

2000

Skola, vård och omsorg

0,0

4,0

8,0

Barnbidrag

2,9

3,0

3,0

Bostadstillägg för pensionärer

0,3

0,3

0,3

Ändrad utbetalningsdag

0,2

0,2

0,2

Högskola

0,6

0,0

0,0

DIAGRAM 1.2

Företag

2,6

3,2

3,4

Konsoliderade offentliga sektorns utgifter 1970-2000

Förlängt ROT-avdrag

0,0

1,0

0,5

Reseavdrag

0,0

0,1

0,1

Summa

6,5

11,7

15,5

60

Finansiering

-2,7

-2,6

-2,7
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Nettoeffekt

3,9
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12,7
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Den nya budgetprocessen innebär att regeringen i
samband med vårpropositionen presenterar förslag
till utgiftstak för tre år framåt. I vårpropositionen
från april 1997 föreslog regeringen ett utgiftstak för
år 2000. De statliga taken för 1998, 1999 och år
2000 ligger fast. Regeringen föreslog en gradvis anpassning till det långsiktiga målet för de offentliga

1975

1980

1985

1990

1995

2000

Källa: Finansdepartementet

De målsatta överskotten om 0,5 procent av BNP
1999, 1,5 procent av BNP år 2000 och 2,0 procent
av BNP år 2001 skall användas för att amortera av
den offentliga nettoskulden.

TABELL 1.7 OFFENTLIGA FINANSER
PROCENT AV BNP
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Inkomstkvot

65,2

61,9

61,6

60,5

59,7

59,9

63,5

62,5

61,7

60,8

59,9

Skattekvot

55,8

52,8

51,1

50,2

49,8

50,0

54,3

53,8

53,2

52,7

51,8

Utgiftskvot

61,0

63,0

69,4

72,8

70,0

67,8

66,0

64,4

61,1

60,3

58,4

Statsskuldsräntor

4,5

4,4

4,7

5,5

6,3

6,5

6,6

6,4

5,7

5,3

4,8

Finansiellt sparande

4,2

-1,1

-7,8

-12,3

-10,3

-7,9

-2,5

-1,9

0,6

0,5

1,5

Statens lånebehov, mdkr

25

75

150

242

185

138

21

18

15

-1

-5

Nettoskuld

-8,2

-5,3

4,8

11,0

21,9

24,0

23,9

26,5

24,9

23,0

21,5

Statsskuld

45,5

47,9

61,1

78,3

84,1

84,3

84,1

83,5

79,4

75,3

71,8

Konsoliderad bruttoskuld

43,8

53,0

67,1

76,0

79,3

78,2

77,8

77,1

73,9

70,2

67,0

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen, Statistiska centralbyrån, Riksbanken och Finansdepartementet
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I vårpropositionen beräknades att utöver dessa
amorteringar skulle det finnas ett utrymme för överföringar till hushållen på 15 miljarder kronor 1999
och 25 miljarder kronor år 2000. Efter de nu föreslagna åtgärderna för sysselsättning och rättvisa återstår för 1999 endast 2,6 miljarder kronor. För år
2000 kvarstår dock ett belopp på cirka 20 miljarder
kronor.
Det statliga utgiftstaket 1997 är 41,4 procent av
BNP. Åren därefter minskar utgiftstaket i relation till
BNP avsevärt och är år 2000 nere i 36,7 procent.

kommelse träffats om penning- och valutapolitiken. I
huvudsak är de åtgärder som föreslås sådana som
Sverige är fördragsmässigt skyldigt att genomföra
som en följd av det svenska EU-medlemskapet.
Överenskommelsen gäller tre områden:
Riksbanken ges ett överordnat mål för sin verksamhet som läggs fast i lag. Målet för penningpolitiken skall vara att upprätthålla ett fast penningvärde.
Härutöver gäller att mål för den ekonomiska politiken som formuleras av riksdagen måste anses vara
vägledande för myndigheter underställda riksdagen,
däribland Riksbanken. Detta behöver emellertid inte
regleras i lag. Riksbanken ska därför, utan att målet
om fast penningvärde åsidosätts, stödja den allmänna
ekonomiska politiken, bland annat i syfte att främja
en hållbar tillväxt och en hög sysselsättning.
I regeringsformen tas in ett förbud för varje myndighet att ge instruktioner till Riksbanken i frågor
som rör penningpolitik. Detta förbud kompletteras
med att det i riksbankslagen förs in ett förbud för
högre tjänstemän inom Riksbanken att söka eller ta
emot instruktioner. Den nuvarande bestämmelsen
om samråd mellan regeringen och Riksbanken ändras till att Riksbanken ska informera finansministern
inför alla viktiga penning- och valutapolitiska beslut.
Riksbankschefen får en stärkt ställning genom att
det i regeringsformen anges att denne under den sexåriga mandatperioden får avsättas endast om hon,
eller han, inte längre uppfyller de krav som ställs för
att kunna utföra sina uppgifter eller om hon, eller
han, gjort sig skyldig till allvarlig försummelse.
En ny ledningsstruktur införs i Riksbanken. Den
påminner om ledningsstrukturen i många andra centralbanker. En direktion införs bestående av ett antal
heltidsanställda ledamöter, av vilka en utses till riksbankschef och minst en till vice riksbankschef. Samtliga ledamöter i direktionen får sexåriga mandatperioder
och
samma
avsättningsregler
som
riksbankschefen. Direktionen blir bankens operativa
ledning som i första hand har att självständigt fatta
alla penningpolitiska beslut. Riksbankschefen blir
dess ordförande.
Det nya fullmäktige får en kontrollerande funktion men har inga penningpolitiska uppgifter. Fullmäktige utser ledamöterna i direktionen. Riksdagen
utser ledamöterna i fullmäktige. Fullmäktige kan väljas inom eller utom riksdagens krets. Fullmäktige
skall bidra till att ge Riksbanken en god förankring i
samhället. Till ledamöter i fullmäktige skall väljas
personer som har en bred erfarenhet av samhällsfrågor och samhällsekonomi. Fullmäktiges ordförande
och vice ordförande får rätt att närvara vid direktionens sammanträden med yttranderätt men utan förslags- och rösträtt.

DIAGRAM 1.3
Det statliga utgiftstaket
Procent av BNP
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Källa: Finansdepartementet

1.3.2

Penning- och valutapolitiken

Utgångspunkten för penning- och valutapolitiken är
att prisstabilitet är en förutsättning för en framgångsrik ekonomisk politik. Erfarenheterna visar att
hög inflation försämrar förutsättningarna för en uthålligt hög tillväxt och därmed också för en stabilt
hög sysselsättning. En hög inflation minskar möjligheterna till en god fördelningspolitik och en rättvis
fördelning av tillgångar och inkomster. Erfarenheterna från 1980-talets slut och 1990-talets början visar
tydligt de negativa konsekvenserna för tillväxt, arbetslöshet och inkomstfördelning av en hög inflation.
Den övergripande uppgiften för penningpolitiken
är prisstabilitet. Riksbanken bedriver penningpolitiken självständigt och riksbanksfullmäktige har definierat prisstabilitetsmålet som att ökningen av konsumentprisindex skall begränsas till 2 procent med en
tolerans på 1 procentenhet uppåt respektive nedåt.
Regeringen stöder penningpolitikens inriktning och
ställer sig bakom Riksbankens inflationsmål.

Riksbankens ställning stärks
För att modernisera lagstiftningen och stärka trovärdigheten för prisstabiliteten har en fempartiöverens21
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Beslutanderätten över valutapolitiken
DIAGRAM 1.4

Regeringen skall bestämma växelkurssystem. Denna
ändring innebär en ordning som överensstämmer
med vad som gäller i flertalet övriga EU-länder.
Riksbanken skall bestämma om centralkurs och
bandbredd i ett system med fast växelkurs och om
den praktiska tillämpningen av ett system med flytande växelkurs.
Eftersom en del av ändringarna rörande riksbankens ställning och valutapolitiken rör grundlagen kan
ett slutgiltigt beslut inte tas förrän efter valet 1998.

Hushållens inflationsförväntningar det närmaste året
samt KPI-utfall 1994 - augusti 1997
Procent
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Svensk ekonomi mindre inflationsbenägen
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Källa: Statistiska centralbyrån
Anm.: De streckade linjerna i diagrammet visar Riksbankens målintervall för

Det finns en rad tecken på att inflationsbenägenheten
har minskat i den svenska ekonomin:

inflationen.

Inflationsförväntningarna ligger i linje med riksbankens inflationsmål. Under senare tid har inflationsförväntningarna stigit något. Detta är en naturlig
följd av att inflationen dessförinnan varit extremt låg
p.g.a. tillfälliga faktorer i samband med räntefallet
och förstärkningen av kronan.

– Hushållens inflationsförväntningar har fallit. När
den senaste avtalsrörelsen genomfördes var inflationsförväntningarna högre än vad de är i dag.
– Medvetenheten hos arbetsmarknadens parter har
ökat om att Sverige inte kan ha lönekostnadsökningar som märkbart avviker från omvärldens.
Detta har bland annat tagit sig uttryck i en uppgörelse om förhandlingsformer på industrins och
handelns områden.

Kronan och räntan

– Produktiviteten har ökat kraftigt. Innevarande år
beräknas t.ex. produktiviteten i näringslivet öka
med 4,4 procent. Under hela 1980-talet var den
genomsnittliga årliga produktivitetsökningen under 2 procent.

Det ökade förtroendet för den svenska ekonomin
och den svenska ekonomiska politiken har medfört
att de flesta räntor så gott som halverats sedan april
1995. Räntemarginalen mot Tyskland som under
sommaren 1994 var över 4,5 procentenheter för de
långa räntorna har fallit till under 1,0 procentenhet i
början av september 1997. Den låga inflationen och
det ökade förtroendet för den förda politiken har
medfört att Riksbanken har kunnat sänka den s.k.
reporäntan. I början av 1996 var reporäntan nästan
9 procent. I september 1997 var den drygt 4 procent.
En lägre ränta är positiv för ekonomin på många
sätt. Investeringar och sysselsättning stimuleras. Ränteutgifterna för statsskulden minskar. Räntefallet har
också medfört en stor lindring för många hushåll. I
diagram 1.5 visas hur månadskostnaden efter skatt
för ett normalt villalån på 500 000 kronor har fallit
sedan 1994. Jämfört med april 1995 har månadskostnaden efter skatt minskat med ca 1 400 kronor.
En likartad utveckling har skett för bostadsrättslån.
De som bor i hyresrätt gynnas också av de fallande
räntorna i takt med att de sjunkande ränteutgifterna
slår igenom på hyran.

– Konkurrensen har ökat i Sverige. Inom t.ex. livsmedelsindustrin och vissa tjänstesektorer finns
tydliga tecken på en ökad konkurrens. Detta
minskar företagens möjligheter att öka sina prismarginaler eller övervältra kostnadsökningar på
konsumenterna. Den inre marknaden och Sveriges inträde i EU har bidragit till denna utveckling
liksom ökade inslag av lågprisimport från andra
delar av världen.
– Företagen uppvisar ett nytt prisbeteende.
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1.4.1

DIAGRAM 1.5

Ökat företagande

Månadskostnad för ett villalån på 500 000 kr, 1992-97

Huvuddelen av sysselsättningsökningen de kommande åren bör ske i den privata sektorn. En expansion
av det privata näringslivet innebär en förstärkning av
både de offentliga finanserna och hela Sveriges ekonomi. Sverige skall ha fler företagare, växande företag och ett mer kunskapsinriktat företagande. Sverige
måste ha livskraftiga företag som förmår att hävda
sig i både den inhemska och den internationella konkurrensen.
De allmänna förutsättningarna för företagande i
Sverige är goda.
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– Saneringen av de offentliga finanserna har medfört ett kraftigt räntefall vilket gör det förhållandevis mera lönsamt att investera i företag.

1997

Källa: Finansdepartementet

I början av 1997 försvagades den svenska kronan
gentemot D-marken. Under senare tid har kronan
förstärkts. Dollarn har dock stigit kraftigt. Orsaken
till denna utveckling är bl.a. den starka ekonomiska
utvecklingen i Förenta staterna.
Regeringen avser att i en proposition till riksdagen
i oktober 1997 föreslå att Sverige inte skall deltaga
när den gemensam valutan inom EMU införs den 1
januari 1999. Regeringens uppfattning är att det inte
är aktuellt att delta i det europeiska växelkurssamarbetet ERM. Erfarenheterna från den nuvarande politiken inriktad på prisstabilitet i kombination med en
valutaregim med rörlig växelkurs är goda.

– Nedväxlingen av inflationstakten har medfört en
större möjlighet att planera inför framtiden, vilket
bidrar till en förbättring av lönsamhetsvillkoren.

1.4

Ett exempel på det gynnsamma klimatet för företagande är minskningen av antalet konkurser och ökningen av antalet nyetableringar. Produktionen inom
näringslivet förutses också växa mycket kraftigt fram
till 1998. Det innebär att det skapas sammanlagt
33 000 fler jobb inom näringslivet 1998 jämfört med
1997.

– Sverige har en modern infrastruktur, en effektiv
förvaltning och en kunnig och flexibel arbetskraft.
– Skatten för svenska företag är låg. Bolagsskatten i
Sverige är på 28 procent. Det är en av de lägsta
bland OECD-länderna.
– Utbildnings- och kompetensnivån hos den svenska arbetskraften är hög och ökar.
– Vinstnivån är hög i Sverige och ökar ytterligare.
Inom industrin ligger vinstandelen på ca 35 procent.

En strategi för ökad sysselsättning

Regeringens viktigaste uppgift är att öka sysselsättningen och minska arbetslösheten. Målet är att den
öppna arbetslösheten skall halveras från 8 procent
1994 till 4 procent år 2000. På lång sikt är målet full
sysselsättning.
Regeringens strategi bygger på att kunniga människor, ett gott företagsklimat och en omställning till
ekologisk hållbarhet stärker Sverige. I en stabil ekonomisk miljö skall kvaliteten på och tillgången till
skola, vård och omsorg förbättras för att möjliggöra
ett högt deltagande i arbetskraften för både kvinnor
och män. Utbildning, utveckling och kompetens skall
prägla hela Sverige. Såväl unga som äldre, kvinnor
som män skall ges möjlighet att förbättra sin kunskap och kompetens. Arbetsmarknadspolitiken skall
bli än mer flexibel, kvaliteten höjas och utnyttjandet
av befintliga resurser förbättras. Det finns därmed
gynnsamma förutsättningar att åstadkomma en god
tillväxt utan att inkomstklyftorna ökar. Utifrån denna strategi formas politiken.

DIAGRAM 1.6

Utvecklingen av företagskonkurser och nyetableringar
1990 - 1996
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I samband med det s.k. fempunktsprogrammet som
regeringen presenterade i vårpropositionen föreslogs
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en rad åtgärder som syftar till att förbättra företagsklimatet:

och landsting undantagits från besparingar trots att
nästan alla andra budgetposter har fått vidkännas
omfattande besparingskrav. Det har däremot inte
varit möjligt att helt skydda den kommunala sektorn
mot effekterna av den svaga ekonomiska utvecklingen. Kommuner och landsting har utsatts för svåra
ekonomiska påfrestningar. Alternativet – att inte göra något åt de statsfinansiella problemen – hade
emellertid varit ännu värre för kommuner och landsting. Växande räntekostnader för statsskulden hade
snabbt trängt undan väsentliga utgifter.
Som ett resultat av den framgångsrika ekonomiska politiken kunde regeringen i vårpropositionen föreslå insatser inom ramen för de budgetpolitiska
målen till den kommunala sektorn. I tilläggsbudgeten
för 1997 tillfördes 4 miljarder kronor till kommunerna och landstingen. I denna budget föreslås i enlighet med vårpropositionen en nivåhöjande satsning
på 8 miljarder kronor till kommuner och landsting
för 1998. Därmed prioriteras skolan, vården och
omsorgen ytterligare. Konsekvenserna av resurstillskottet är att sysselsättningen i den kommunala sektorn stabiliseras. Genom resursarbete får offentliga
arbetsgivare en särskild möjlighet att förbättra kvaliteten i skola, vård och omsorg.

– En arbetstagare har rätt till tjänstledighet under
högst sex månader för att starta eget företag.
– Villkoren för livsmedelsproduktion förbättras ytterligare genom att 0,7 miljarder kronor satsas på
bl.a. en utbyggnad av miljöprogrammet för jordbruk. Hälften av detta finansieras av EU. Därmed
utnyttjas nu miljöstöden fullt ut samtidigt som
jordbrukets roll som en framtidsnäring förstärks.
– Medel avsätts för att främja kooperativt företagande och kvinnors företagande.
I budgetpropositionen föreslås dessutom ytterligare
förbättringar av företagsklimatet:
– Arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen förkortas
från 28 till 14 dagar.
– Nya utbildningssatsningar.
Varje regions möjligheter och förutsättningar måste
tas till vara. Stora regionala obalanser hämmar den
potential för sysselsättning och tillväxt som finns i
hela landet. Ny teknik och ny kunskap innebär nya
möjligheter.
Närings- och regionalpolitiken inriktas för att möta de nya utmaningarna. Företagsstöden görs mer
flexibla för att bättre kunna anpassas till regionala
och lokala förutsättningar. Helhetsansvaret betonas.
Många olika politikområden måste samverka för att
ta tillvara tillväxtmöjligheterna.
De regionala högskolorna har erhållit kraftigt utökat antal utbildningsplatser och ges möjlighet att
ytterligare utveckla forsknings- och utvecklingsinsatser i samarbete med det regionala näringslivet. Inom
två näringsgrenar med stor betydelse för sysselsättningen i utsatta regioner, turistnäring och träbearbetande verksamheter, har två omfattande program för
sysselsättning och tillväxt lagts.
Regionpolitiken inom EU har fört med sig ett mer
utvecklat regionalt partnerskap med ett ökat samarbete mellan olika intressenter i näringsliv och samhälle. Möjligheterna att effektivisera genomförandet
av EU:s strukturfondsprogram ses över.

1.4.2

DIAGRAM 1.7
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För 1999 föreslås en ytterligare satsning på 4 miljarder kronor till den kommunala sektorn, och för år
2000 föreslås ytterligare 4 miljarder kronor. Sammanlagt uppgår det föreslagna resurstillskottet därmed till 16 miljarder kronor år 2000 jämfört med
1996. Med denna permanenta nivåhöjning beräknas
den kommunala sysselsättningen öka något både
1999 och år 2000. Skolan, vården och omsorgen
stärks.

Skola, vård och omsorg

Regeringen har sedan den tillträdde konsekvent prioriterat skolan, vården och omsorgen. Orsaken till
denna prioritering är enkel. Det går att i efterhand
kompensera några år med lägre materiell standard.
En otrygg omsorg de första levnadsåren eller en förlorad skoltid är däremot nästan omöjlig att ta igen.
Prioriteringen har haft en avgörande betydelse för
den förda politiken. I saneringsprogrammet på 126
miljarder kronor har statsbidragen till kommuner
24
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1.4.3

En andra utbildningsrevolution

1.4.4

Sveriges framtid finns i en kvalificerad arbetskraft
med god utbildning. En hög utbildningsnivå i Sverige är en nödvändig förutsättning för en uthålligt
hög tillväxt och sysselsättning.
Det finns ingen bättre metod för att långsiktigt
öka sysselsättningen än att konsekvent satsa på utbildning och kompetens på samtliga nivåer. Den som
har hög utbildning har en betydligt bättre förmåga
att ställa om sig till ett annat jobb än den som saknar
sådan utbildning. Det som regeringen har föreslagit
och riksdagen senare beslutat är inget mindre än en
utbildningsrevolution för Sverige. Sverige rustar sig
för framtiden.
Under perioden 1997–2000 tillkommer det
60 000 permanenta högskoleplatser och 140 000
platser inom vuxenutbildningen genom Kunskapslyftet.
Utöver detta görs en rad ytterligare insatser.
Gymnasieskolan utvecklas bl.a. genom att en ny modern lärlingsutbildning skapas. Den kvalificerade yrkesutbildningen utökas till att omfatta 9 000 platser.
En ny IT-utbildning genomförs.

Arbetsmarknaden

Arbetsmarknadspolitiken har en viktig roll i den
ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitiken
skall genomsyras av regeringens mål att halvera den
öppna arbetslösheten till år 2000. Den syftar till att
underlätta matchningen mellan lediga platser och arbetssökande. Därigenom motverkas passivisering och
en expansion av sysselsättningen möjliggörs när efterfrågan på arbetskraft ökar. Detta gör den genom
att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, motverka
inflationsdrivande bristsituationer och allmänt
främja en väl fungerande lönebildning, stärka arbetskraftens kompetens och förebygga utslagning av personer från arbetslivet.
Arbete och utbildning skall prioriteras och utgöra
självklara och attraktiva alternativ jämfört med passivitet. Den stora resurs som det samlade arbetsutbudet utgör måste tas tillvara och vidareutvecklas för
att bibehålla en stabil grund för välfärden. Arbetsmarknadspolitiken bygger på följande principer:
– Arbetsmarknadspolitiken skall se till att lediga
platser besätts så fort som möjligt.
– Arbets- och kompetenslinjen gäller.
– Arbetsmarknadspolitiken skall motverka passivisering och utslagning. Uppgiften är att rusta den
enskilde. Aktivitet går därför före passivitet. En
anställning för den arbetslöse är målet. Anställning går därför före åtgärd.

DIAGRAM 1.8
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Vid den senaste antagningen till universitet och högskolor var det många som inte fick en studieplats. Att
i en period med hög arbetslöshet neka människor utbildning är både ett slöseri med resurser och med
människors vilja att utbilda och förkovra sig. I denna
budget föreslås därför en tidigareläggning av utbildningssatsningen till vårterminen 1998 med 1 000
platser i kvalificerad yrkesutbildning och 10 000
högskoleplatser.

– Arbetsmarknadspolitiken skall genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv. En viktig uppgift är att
bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden
– Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt ansvar.
Den skall förena en helhetssyn på riksnivå med en
hög effektivitet på lokal nivå. Det lokala inflytandet är avgörande för att anpassa politiken till lokala förutsättningar.
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– Arbetslöshetsförsäkringen skall vara en omställningsförsäkring och inte en permanent försörjning. Den skall fungera som ett skyddsnät och
som en språngbräda. Den skall bidra till trygghet
vid omställning från ett arbete till ett annat. En
hög ersättningsnivå är önskvärd, men måste
kombineras med krav på att den arbetslöse skall
göra allt i sin makt för att få ett arbete. Försäkringen får inte skapa inlåsningseffekter eller motverka att den arbetslöse tar tillfälliga arbeten.

Flaskhalsar
Regeringen följer aktivt utvecklingen på arbetsmarknaden avseende flaskhalsar och bristsituationer på
olika områden.

Lönebildningen
Under de senaste 20 åren har den svenska lönebildningen inte fungerat tillfredsställande. Detta måste
förändras. Utan en väl fungerande lönebildning kan
målet om 4 procents öppen arbetslöshet år 2000 ej
nås. För att det skall vara möjligt att nå målet måste
den kommande avtalsrörelsen ge betydligt lägre nominella löneökningar än den föregående. Konsekvenserna av brister i lönebildningen är annorlunda nu än
förr. Förr var det under en övergångstid möjligt att
misslyckas och leva med konsekvenserna. Det är det
inte längre. Nu leder högre löneökningar i Sverige än
i omvärlden till att massarbetslösheten biter sig fast.
I samband med den ekonomiska vårpropositionen
1996 inbjöd regeringen arbetsmarknadens parter att
redovisa sin syn på lönebildningen och möjligheten
att gemensamt formulera nödvändiga förändringar
av förhandlings- och lönebildningssystemet. I flera av
de svar som parterna lämnade framhölls att en förstärkning av medlingsfunktionen kan behöva göras.
Regeringen har därför tillsatt en utredning som bl.a.
kommer att se över denna fråga. Utredningen, som
arbetar i nära samarbete med parterna, har även i
uppgift att analysera vilken effekt på lönebildningen,
och därmed den strukturella arbetslöshetsnivån, som
övriga av parterna föreslagna åtgärder kan ha. Ett
slutbetänkande kommer att överlämnas i november
1998 med förslag till effektiva åtgärder så att den
nödvändiga förbättringen av lönebildningen kommer
till stånd.

I enlighet med ovanstående principer genomgår arbetsmarknadspolitiken en fortlöpande omvandling.
Syftet är att göra arbetsmarknadspolitiken än mer
offensiv.
Ett nationellt program för IT-utbildning
Det råder i dag stor brist på kompetent och yrkesutbildad personal inom IT-området. Regeringen har därför tillsammans med Industriförbundet
och företrädare för IT-företagen enats om ett nationellt program för IT-utbildning. Utbildningen
beräknas omfatta 10 000 elever under tidsperioden 1 december 1997 t.o.m. 1999. Syftet är att
öka möjligheterna att få arbete och att förbättra
arbetsmarknadens funktionssätt genom att eliminera bristsituationer.
Generationsväxling
Generationsväxlingens syfte är att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden. Genom att låta yngre
långtidsarbetslösa komma in på arbetsmarknaden
minskar risken för en permanent utslagning av
unga människor. Generationsväxlingen är en tillfällig lösning motiverad av dagens höga arbetslöshet – inte minst bland ungdomar.
Ungdomsåtgärder
Den höga arbetslösheten bland ungdomar är ett
av de största hoten i Sverige. En hög ungdomsarbetslöshet kan inte accepteras. Därför föreslår
regeringen ett program för unga arbetslösa i åldern 20–24 år som innebär att aktiverande åtgärder och kompetenshöjande program kan sättas in
tidigt. Efter 100 dagar skall arbetslösa ungdomar
av kommunen erbjudas en utvecklande insats på
heltid. Ungdomar som nekar att ta erbjudna insatser har starkt begränsade möjligheter att erhålla
något stöd. Därmed motverkas ett skadligt socialbidragsberoende.

1.4.5

Hållbara Sverige

En hållbar utveckling innebär att vi som lever i dag
klarar våra behov utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer. Minskad
miljöbelastning, effektivare resursanvändning och
ökad användning av förnyelsebara resurser står i
samklang med hög tillväxt och är en förutsättning
för den. Politiken för att ställa om Sverige till ekologisk hållbarhet utgör i sig en tillväxtpotential och är
därför en del av politiken för att stärka det svenska
näringslivet och öka sysselsättningen. Den globala
marknaden för miljöteknik, miljöanpassade och resurssnåla produkter växer snabbt. Om Sverige och
svensk industri går i spetsen för en utveckling mot
ekologisk hållbarhet kan det ge konkurrensfördelar
på dessa framtidsmarknader.

Kompetensutveckling i vård och omsorg
Regeringen föreslår att de lokala arbetsförmedlingarna får ökade möjligheter för satsningar på
kompetensutveckling inom vård och omsorg.
Satsningen kan kombineras med andra åtgärder
som t.ex. resursarbete, utbildning i företag m.m..
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Regeringen har gjort mycket för att vända utvecklingen i ekologiskt hållbar riktning. I vårpropositionen aviserades en rad förslag för att påskynda omställningen:

alutnyttjande och till att begränsa utsläppen ytterligare. En satsning för att gynna export av miljöteknik
och ekologiskt hållbara produkter förbereds. Frivillig
miljömärkning av skolor införs.
Användningen av energi och naturresurser bör bli
betydligt mer effektiv. Begreppet faktor 10 (att användningen behöver bli i genomsnitt 10 gånger effektivare under ett par generationer) kan tjäna som en
kompass i detta arbete och stimulera till debatt och
nödvändigt nytänkande.
Inom en generation bör regionala miljöproblem
som försurning och övergödning vara lösta och fungerande kretslopp etablerade för de flesta material.

Lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet
Regeringen föreslog i vårpropositionen ett stöd till
lokala investeringsprogram på 5,4 miljarder kronor
för en treårsperiod. Stöd ges till lokala investeringar
som ökar den ekologiska hållbarheten. Kommunerna
ansvarar för att i samråd med företag och andra investerare utarbeta lokala investeringsprogram. Beslut
om vilka kommuner som får stöd i första omgången
kommer att tas i början av 1998. De kommuner som
önskar komma i fråga har redan påbörjat arbetet
med att ta fram lokala program. Programmen skall
ge bättre miljö och nya jobb.

1.4.6

Nationella investeringsprogram
Omställningen av energisystemet är ett led i Sveriges strävan att vara ett föregångsland när det gäller att skapa en ekologiskt hållbar utveckling.
Riksdagen har beslutat om ett program på 9 miljarder kronor under en sjuårsperiod för att effektivisera energianvändningen och öka användningen av förnybara energikällor. Programmets
huvudinriktning är en kraftfull långsiktig satsning
på forskning, utveckling och demonstration av ny
energiteknik.
I vårpropositionen aviserades ett nationellt investeringsprogram för ökade infrastrukturinvesteringar
som leder till en höjd långsiktig tillväxtpotential för
Sverige samtidigt som sysselsättningen främjas på
kort sikt. Detta program förverkligas nu. En förhandlingsman arbetar för närvarande på regeringens
uppdrag med att ta fram ett förslag till avtal mellan
staten och lokala och regionala aktörer om finansiering, utbyggnad och trafikering av Botniabanan. Regeringen föreslår ett ökat statligt stöd till Inlandsbanan. De angelägna trafikprojekten i Stockholm och
Göteborg får ta i anspråk en nationell finansiering i
avvaktan på utredningar om finansiering i annan
form.

Samarbete för sysselsättning

Sysselsättningen är en fråga av gemensamt intresse
för EU:s medlemsländer. Denna linje har Sverige
drivit under lång tid. Vid EU:s toppmöte i Amsterdam lades grunden för ett intensifierat samarbete om ökad sysselsättning. Det svenska initiativet vid regeringskonferensen resulterade i en ny
avdelning om sysselsättning i fördraget. Den innebär både en ökad ambition i bekämpningen av arbetslösheten och en förstärkt samordning av sysselsättningspolitiken. En resolution om tillväxt
och sysselsättning antogs.
– Genom att studera varandras framgångar och
misstag kan vi lära av varandra. Samarbete samt
informations- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsländerna innebär förbättrade möjligheter att
minska arbetslösheten.
– Gemensamma mål liksom de planerade samordnings- och övervakningsförfarandena skapar förutsättningar för en samsyn i sysselsättningsfrågan
mellan länderna. Därmed kan vidtagna sysselsättningsåtgärder få ett större genomslag.
I Amsterdam beslutades också att de nya fördragsbestämmelserna skall börja tillämpas så snart som möjligt. Regeringen kommer att lägga stor vikt vid detta
inför toppmötet. Ett annat viktigt tema på toppmötet
bör vara att nå en ökad flexibilitet på arbetsmarknaden genom att stärka individens kompetens och möjligheter – en positiv flexibilitet. Ytterligare inslag i en
politik på europeisk nivå blir att främja ekologisk
hållbarhet, forskning och utbildning samt investeringar i infrastruktur. Det handlar också om att öka
konkurrenstrycket i ekonomierna genom att fördjupa och utveckla den inre marknaden och driva en
generös handelspolitik gentemot unionens handelspartners.
EU:s utvidgning med länder i Central- och Östeuropa är en angelägen uppgift och en historisk möjlighet som har ett starkt stöd hos den svenska regeringen. En stabil demokratisk utveckling och en snabb

Riktlinjer för det fortsatta arbetet
Arbetet med ökad hållbarhet bedrivs på bred front
enligt de övergripande riktlinjer som redovisas i en
särskild skrivelse. Där redovisas också de aktuella
åtgärdsprogrammen inom respektive departements
verksamhetsområde. Motsvarande redovisning kommer att ske årligen i samband med budgetproposition.
Varor och tjänster som styr mot målen för ekologiskt hållbar utveckling skall så långt som möjligt
prioriteras vid upphandling. En delegation kommer
att inrättas med ansvar för att driva på den offentliga
upphandlingen. Regeringen avser att inbjuda till en
öppen dialog med det svenska näringslivet om möjligheterna till effektivisering av energi- och materi27
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marknadsanpassning bidrar till fred och säkerhet
samt främjar tillväxten i både gamla och nya medlemsländer. Utvidgningen ställer stora krav på EU.
Behovet av att i grunden reformera jordbruks- och
strukturfondspolitiken förstärks av utvidgningsprocessen. Det gäller också det finansiella perspektivet
där ledstjärnan måste vara budgetär återhållsamhet
och effektivitet. Nuvarande tak för EU-budgeten på
1,27 procent av EU:s samlade bruttonationalinkomst, BNI, skall vara oförändrat även sedan EU har
utvidgats med nya länder.
Ett extra toppmöte om sysselsättning skall hållas i
november 1997.

DIAGRAM 1.9
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1.5

Förutom att skatterna finansierar den gemensamma
välfärden fyller de andra funktioner. Skatterna har en
fördelningspolitisk betydelse, men det viktigaste för
en rättvis fördelning är att alla ges möjlighet till arbete och god utbildning. Skattesystemet måste också
vara ekonomiskt effektivt. Det innebär att snedvridande effekter och kostsam administration måste
undvikas.
Villkoren för företag och företagande har förbättrats avsevärt de senaste åren trots att även företagen
har fått bidra till saneringen av de offentliga finanserna. Företagsbeskattningen i Sverige är sedan länge
förmånlig i ett internationellt perspektiv. Regeringen
har lagt en rad förslag som förbättrar villkoren för
mindre och medelstora företag och stimulerar kvinnors företagande som är relativt sett mindre omfattande än mäns.

Skattepolitiken

Välfärd kan inte byggas på lånade pengar. Ofinansierade skattesänkningar och utgiftsökningar är inget
annat än morgondagens skattehöjningar. Skatteuttaget i Sverige höjdes därför som en del av saneringen
av de offentliga finanserna.
Skattekvoten, skatteintäkterna som andel av BNP,
har de senaste åren ökat. Men den formella skattekvoten tar inte hänsyn till att ofinansierade skattesänkningar endast innebär att skatteuttaget skjuts
framåt i tiden. Ett sätt att visa detta är att addera
skattekvoten till det offentliga underskottet. Då erhålls en bild av den egentliga skattekvoten. I diagrammet nedan syns tydligt att den egentliga skattekvoten har minskat avsevärt sedan 1993 då
underskottet var som högst. Den egentliga skattekvoten visar hur mycket skatt som måste betalas för att
välfärden skall vara finansierad.
En orsak till att Sverige har en hög formell skattekvot jämfört med andra länder är teknisk. I Sverige
är många transfereringar skattepliktiga som t.ex.
sjukförsäkringen. Dessutom har vi i Sverige bidrag
där andra länder har skatteavdrag, som t.ex. barnbidrag. Därmed tenderar den formella svenska skattekvoten att bli högre än i andra länder med likartad
storlek på den offentliga sektorn.

– Lättnader i ägarbeskattningen med 4,0 miljarder
kronor har genomförts för att förbättra villkoren
för nyinvesteringar och kapitalförsörjning i onoterade bolag.
– Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna med inriktning mot små och medelstora företag har utvidgats till att motsvara en lönesumma på upp till
850 000 kr per år från och med 1998. Skattelättnaden uppgår till 2,7 miljarder kronor.
– Även beskattningen av enskilda näringsidkare
och delägare i handelsbolag har lindrats.
– Regeringen bedriver ett brett arbete för att förenkla regler och rutiner för framför allt småföretagen.
– Ett nytt system för redovisning och betalning av
skatter och avgifter träder i kraft den 1 januari
1998. Det nya systemet med s.k. skattekonton
kommer att underlätta och förenkla arbetet både
för företag och skatteförvaltningar.
– Reglerna om utfärdande av F-skattesedel kommer
att förändras.
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Under våren har riksdagen beslutat om en ny utformning av förmögenhetsskattelagen. Liksom tidigare är huvudägare som noterats på Stockholms
fondbörs efter 1991 under vissa förutsättningar befriade från förmögenhetsskatt. Regeringen lägger i
denna proposition förslag som innebär att förmögenhetsskatten ändras för att ogynnsamma effekter
för aktiemarknadens funktionssätt skall undvikas.

utvecklingen bör vändas så att reformens intention
att högst 15 procent av inkomsttagarna skall betala
statlig inkomstskatt på sikt uppnås.
Skattereformen var också startskottet för ett grönare skattesystem. Energiskatternas framtida utformning ses nu över inom regeringskansliet. Viktiga
utgångspunkter är riksdagens beslut om energipolitiken våren 1997, den energiintensiva industrins konkurrenskraft, de betänkanden som presenterats av
Skatteväxlingskommittén och Alternativbränsleutredningen samt EU-kommissionens förslag till ett
nytt energibeskattningsdirektiv. Även vägtrafikens
beskattning ses över, med syfte att inom ramen för
ett oförändrat skatteuttag åstadkomma bättre styreffekter vad avser trafiksäkerhet och miljö. I denna
proposition redovisar regeringen dessutom förslag till
nya riktlinjer för beskattningen av biobränslen i fordonstrafik.
Den internationella dimensionen i skattepolitiken
blir allt viktigare. Varje lands förutsättningar att ta ut
skatter och tillämpa egna regler förändras. Regeringen arbetar inom ramen för EU och OECD för att
etablera en uppförandekod som förhindrar att enskilda länder genom illojal skattekonkurrens söker
locka till sig företag och kapital. Ett exempel på att
detta arbete kan vara framgångsrikt är de gemensamma regler om mervärdesskatt på teletjänster som
EU-länderna enades om under våren. Reglerna bidrar
både till att motverka skatteflykt från EU-länderna
och till att motverka snedvridning av konkurrensen
mellan inhemska och utländska telebolag.

Skattereformen
Skattereformen som genomfördes 1990–1991 innebar en genomgripande förändring av hela det svenska skattesystemet. Det fanns en bred politisk enighet
om att det tidigare skattesystemet hade tjänat ut. Det
gav varken en rättvis beskattning, en rimlig fördelning av skatteuttaget eller goda förutsättningar för
arbete och investeringar.
Syftet med skattereformen var att modernisera
skattesystemet och minska dess snedvridande effekter
på samhällsekonomin. Skattereglerna skulle förenklas, arbetsutbudet stimuleras och möjligheterna
till skatteplanering minskas. Syftet var således inte att
minska det totala skatteuttaget. Reformen skulle vara finansierad och inte heller medföra ökad spridning
i ekonomisk standard.
En viktig förändring var att de tidigare höga marginaleffekterna sänktes vilket innebar att värdet av
olika avdragsmöjligheter minskade avsevärt. Kapitalbeskattningen gjordes också mera likformig vilket
bidrog till att motverka spekulationstendenserna i
svensk ekonomi. Regeringen redovisar i bilaga 6 sin
slutgiltiga bedömning av skattereformen.
Reformens syften har uppnåtts i nästan alla delar.
Ett av de viktigaste målen för skattereformen var att
den skulle vara fullt ut finansierad och att varje
grupp skulle finansiera sina egna skattesänkningar.
Det är dock inte möjligt att hävda att skattereformen
var fullt ut finansierad. För att stärka rättvisan och
medverka till den återstående finansieringen av skattereformen ska en ny och högre nivå på statsskatten
införas för dem med högst inkomster.
En höjning av barnbidragen var också ett viktigt
inslag i skattereformen. På grund av det statsfinansiella läget var det dock inte möjligt att genomföra
höjningen fullt ut som planerat. Vid saneringen av de
offentliga finanserna tvingades regeringen istället senare att föreslå en sänkning av barnbidraget. Regeringen föreslår nu en höjning av barnbidraget och
studiebidraget i studiehjälpen från 640 kronor till
750 kronor per barn och månad samtidigt som flerbarnstilläggen återinförs. Detta bidrar till att förbättra fördelningsprofilen i linje med vad som åsyftades i
skattereformen.
Genom att brytpunkten för statlig skatt inte har
höjts i takt med inkomstökningarna har stora grupper löntagare börjat betala statlig inkomstskatt. Den

Skattefusk skall bekämpas
Bekämpningen av ekonomisk brottslighet och skattefusk är en angelägenhet för alla i samhället. Den
ekonomiska brottsligheten innebär att hela bördan
för skatter och avgifter läggs på de hederliga skattebetalarna och de seriösa företagen. Skattefusk utsätter den seriöse företagaren för en snedvridning av
konkurrensen. Bekämpningen av skattefusk är därför
en viktig del i en politik för företagande. Regeringen
har under året föreslagit en rad åtgärder.
– Generalklausulen mot skatteflykt föreslås få en
ny och något skarpare utformning inom ramen
för bevarad rättssäkerhet.
– Reglerna för taxeringsrevision har setts över och
förstärkts. Revision skall i fortsättningen få ske
under löpande räkenskapsår och hos tredje man.
– Kontrolluppgiftsskyldighet har införts om aktieförsäljning.
– Särskilda brottsutredande enheter föreslås inrättas inom skattemyndigheterna. Därigenom
kommer den kompetens och erfarenhet som finns
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inom skatteförvaltningen att kunna utnyttjas effektivare vid brottsbekämpningen.

de svagaste grupperna som har allra mest att vinna
på starka offentliga finanser.
För att bemästra den statsfinansiella krisen har
nästan alla medborgare fått göra betydande uppoffringar. Konsolideringsprogrammet för att sanera
de offentliga finanserna omfattar 126 miljarder kronor. Knappt hälften utgörs av skatter och resten av
besparingar. Budgetsaneringsprogrammet är i och
med 1998 års budget nu fullt ut genomfört.
Saneringspolitiken har utformats med sikte på att
alla medborgare rättvist skall vara med om att dela
på bördorna. Med hjälp av fördelningsberäkningar
har regeringen fortlöpande analyserat och redovisat
effekterna av de ändrade reglerna i skatte- och bidragssystemen. Beräkningarna är viktiga underlag
men de ger inte en fullständig bild av fördelningsutfallet eftersom de inte beaktar att skolan, vården och
omsorgen har prioriterats eller att inkomstfördelningen också påverkas av att saneringen förbättrar
samhällsekonomin, t.ex. att räntan nästan har halverats sedan sommaren 1994. De är också statiska; fördelningsutfallet hade varit gynnsammare om man
hade kunnat jämföra saneringsprogrammets effekter
med vad som hade hänt utan budgetförstärkningarna
eller med en politik som inte prioriterat en rättvis
fördelning.
En mer utförlig fördelningsanalys av saneringsprogrammet redovisas i bilaga 7 där beräkningarna
uppdaterats med hänsyn till nya beslut i riksdagen,
förändrade ekonomiska antaganden och de åtgärder
som föreslås i denna budgetproposition. Hushållen
har därvid delats in i 10 lika stora grupper, decilgrupper, så att hushållen som har de lägsta disponibla inkomsterna med hänsyn till försörjningsbördan hamnar i decilgrupp 1, de med näst lägst i
decilgrupp 2 osv. till decilgrupp 10 med hushållen
som har den högsta ekonomiska standarden.
Den femtedel av hushållen som har högst ekonomisk standard (decilgrupp 9 och 10) bidrar med
drygt 43 procent av de totala budgetförstärkningarna, medan den femtedel som har lägst ekonomisk
standard (decilgrupp 1 och 2) bidrar med knappt 11
procent (diagram 1.10). Hushållen i decilgrupp 10
bidrar med 31 procent.

– I kampen mot internationell brottslighet är informationsutbyte och underrättelseverksamhet av
avgörande betydelse. Regeringen har presenterat
förslag till en ny lag som klargör och reglerar tullens underrättelseverksamhet och brottsregister.
Sverige deltar också aktivt i det arbete som pågår
för att reformera transiteringssystemet inom EU.
– I samband med Sveriges inträde i EU genomfördes stora förändringar av Tullverkets verksamheter. En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en utvärdering av Tullverkets dimensionering
och organisation.
Skatteflyktskommittén har lämnat förslag som bland
annat innebär förbättrade möjligheter till kontroll
och indrivning av punktskatter samt utökad legitimationskontroll. En proposition på grundval av betänkandet planeras till våren 1998.

Socialavgifterna
Socialförsäkringssystemen har de senaste åren genomgått stora förändringar. Både reglerna för socialförsäkringsförmåner och uttaget av sociala avgifter
har ändrats samtidigt som den ekonomiska krisen i
början 1990-talet inneburit att beteendemönstren
förändrats. Detta har bidragit till att intäkterna från
olika avgifter inte motsvarar kostnaden för de försäkringar de skall finansiera. Regeringen föreslår därför en omfördelning av socialavgifterna inom ramen
för ett i princip oförändrat totalt uttag för att skapa
bättre samstämmighet mellan inkomster och utgifter
i bland annat sjukförsäkringssystemet. Samtidigt omvandlas den allmänna egenavgiften till sjukförsäkringen till en pensionsavgift

1.6.

Fördelningspolitiken

För bara tre år sedan stod Sverige på randen till en
statsfinansiell kollaps. I budgetpropositionen i januari 1995 beräknades lånebehovet för ett år till 229
miljarder kronor. Enbart ränteutgifterna för denna
upplåning motsvarade med dåvarande 12-procentiga
räntor mer än 400 kronor i månaden för varje arbetsför svensk. Ett år till med denna upplåning hade
fördubblat beloppet.
En trygg välfärd går inte att bygga på lånade
pengar. Om det saknas en fast grund bestående av
sunda finanser finns det i längden inte något utrymme för en rättvis fördelningspolitik. Det är därför
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Saneringsprogrammet har rimliga jämställdhetseffekter.

DIAGRAM 1.10

Andel av saneringsprogrammet som respektive
decilgrupp bidrar med

– Flerbarnsfamiljer och ensamföräldrar har träffats
något hårdare av budgetåtgärderna än andra familjetyper. Därför är det rimligt att dessa grupper
prioriteras när det ekonomiska utrymmet medger
det. Efter nu föreslagna åtgärder minskar skillnaderna påtagligt. Även här bör man också beakta
att om inte skolan, vården och omsorgen hade
prioriterats hade barnfamiljer och kvinnor drabbats ännu hårdare.
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– Ålderspensionärer och ungdomar har som grupper betraktat klarat sig relativt väl medan det är
hushåll i förvärvsaktiv ålder som har fått bära de
största inkomstminskningarna.

Decilgrupp

Fördelningseffekterna kan också visas genom att
man beräknar vad respektive decilgrupp bidrar med i
procent av deras disponibla inkomster, dvs. decilgruppernas relativa bidrag. Beräkningarna visar att
tiondelen med den högsta ekonomiska standarden
får vidkännas den största relativa inkomstminskningen genom saneringsprogrammet (diagram 1.11).
Hushållen med lägre ekonomisk standard träffas
också något hårdare än andra grupper men efter de
åtgärder som nu föreslagits har skillnaderna minskat
avsevärt. Resultaten för decilgrupp 1 är svårtolkade
eftersom den innehåller många hushåll som endast
har en tillfälligt låg inkomst t.ex. i samband med studier, värnpliktstjänstgöring eller i samband med ledighet. Det är också ofta hushåll med en låg ekonomisk standard som gynnas av att vården och
omsorgen prioriteras och av de stora satsningarna på
utbildningen.

Dessa beräkningar inkluderar inte fördelningseffekterna av den sänkta räntan. Den ekonomiska politiken och saneringsåtgärderna har haft som en central
uppgift att skapa förutsättningar för en lägre ränta. I
september 1994 var räntan på en tioårig statsobligation 11,2 procent. Tre år senare, i september 1997,
ligger motsvarande ränta på 6,5 procent. Som framgår av diagram 1.12 är fördelningseffekterna av en
lägre ränta i huvudsak positiva.
DIAGRAM 1.12

Fördelningseffekter av den lägre räntan
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2

Procent
0

1
-1
0
-2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Källa: Finansdepartementet

-3
-4

Den största fördelningspolitiska orättvisan finns
dock mellan dem som saknar arbete och dem som
har. I nedanstående diagram visas en beräkning av de
direkta fördelningseffekterna av en halverad arbetslöshet. De fördelningspolitiska effekterna är mycket
goda. Det är ett av många skäl till att regeringen har
som mål att halvera den öppna arbetslösheten till år
2000.
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Decilgrupp

De utförligare analyserna i den fördelningspolitiska
redogörelsen (bilaga 7) visar dessutom följande:
– Nettoeffekterna av saneringsprogrammet är i genomsnitt i stort sett lika för män och kvinnor.
Män berörs i högre grad av skatteåtgärderna,
kvinnorna främst av minskade transfereringar.
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DIAGRAM 1.13

DIAGRAM 1.14

Fördelningseffekter av en halverad arbetslöshet

Inkomstspridningen 1991-1997
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– Breda grupper av vanliga löntagare, ungdomar
och även personer med höga inkomster har fått
en påtagligt minskad ekonomisk standard hittills
under 1990-talet, trots en viss återhämtning under senare år.

I den fördelningspolitiska redogörelsen (bilaga 7)
kompletteras regelanalyserna av saneringsprogrammet med en analys av utvecklingen av fördelningen
av den ekonomiska standarden 1991–1997. Den innefattar således de samlade effekterna av saneringsprogrammet, andra åtgärder i skatte- och transfereringssystemen och den allmänna ekonomiska utvecklingen. Den bygger på en framskrivning av inkomstfördelningen från 1995 till 1996 och 1997. Resultaten för dessa år visar således inte den faktiska inkomstfördelningen utan en bedömning av det troliga
utfallet. I diagram 1.14 visas Gini-koefficientens utveckling mellan 1991 och 1997, ett högt värde innebär större inkomstspridning än ett lägre. Huvudresultaten är följande:

– Flerbarnsfamiljer har förlorat mest medan gruppen ålderspensionärer har fått en ökad standard
under krisåren.
– Andelen hushåll med en svag ekonomi (under 50
procent av medianinkomsten) har ökat något under perioden. Statistiken påverkas dock av att antalet studerande ökat.. De välbeställdas andel av
de totala inkomsterna har inte ökat.
Sammanfattningsvis kan sägas att saneringen av de
offentliga finanserna i huvudsak har skett rättvist.
Sverige har klarat den ekonomiska krisen utan att
klyftorna har tillåtits öka påtagligt. Tack vare den
framgångsrika saneringen av de offentliga finanserna
står Sverige nu åter starkt. Därmed finns det en fast
grund för en mera offensiv fördelningspolitik.

– Det kan inte urskiljas någon tydlig trend i inkomstspridningen hittills under 1990-talet.
– Skatternas och transfereringarnas sammantagna
utjämningseffekt har ökat 1991–1997.
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2 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
såvitt avser den ekonomiska politiken och förslag till
statsbudget för budgetåret 1998

10.godkänner beräkningen av budgeteffekter för
budgetåret 1998 av förändrade skatte- och avgiftsregler (avsnitt 4.8),

1. godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som regeringen förordar (avsnitt
1),

11.bemyndigar regeringen att under budgetåret 1998
enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om
statsbudgeten besluta att ett ramanslag, med undantag för anslag anvisade för förvaltningsändamål, får överskridas om ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget inte hinner inväntas och om
överskridandet ryms inom utgiftstaket för staten
(avsnitt 4.9),

2. bemyndigar regeringen att under budgetåret 1998
ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens
upplåning (avsnitt 4.3.5),
3. godkänner en reviderad beräkning av de offentliga utgifterna för åren 1998-2000 (avsnitt 4.5.2,
tabell 4.9),

12.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1988:1387) om statens upplåning,

4. beslutar om fördelning av utgifterna för budgetåret 1998 på utgiftsområden i enlighet med vad
regeringen anfört (avsnitt 4.5.3, tabell 4.10),

såvitt avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997

5. godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för budgetåren 1999 och
2000 som riktlinjer för regeringens budgetarbete
(avsnitt 4.5.3, tabell 4.10),

13.godkänner det som regeringen förordar om principerna för tillfälligt driftsstöd (avsnitt 5.2),
14.bemyndigar regeringen att för vissa länder fastställa utgiftsramen till fem gånger landramen för
budgetåret 1995/96 omräknat på 12-månadersbasis (avsnitt 5.6),

6. godkänner beräkningen av statsbudgetens inkomster för budgetåret 1998 (bilaga 1),
7. godkänner beräkningen av förändringar i anslagsbehållningarna under budgetåret 1998
(tabell 4.10),

15.godkänner att det under utgiftsområde 14 anvisade ramanslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder används för utgifterna för ett nationellt program för IT-utbildning (avsnitt 5.11),

8. godkänner beräkningen av förändringar av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för budgetåret 1998 (avsnitt 4.3.5, tabell 4.4),

16.bemyndigar regeringen att överta Kungliga Dramatiska Teatern AB:s lån i Riksgäldskontoret
(avsnitt 5.13),

9. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1998
dels besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar i anläggningstillångar intill ett sammanlagt belopp av 15 700 000 000 kronor, dels besluta om krediter för myndigheters räntekonton
intill ett sammanlagt belopp av 13 400 000 000
kronor (avsnitt 4.6, tabell 4.11 och 4.12),

17.godkänner att regeringen får använda högst
500 000 000 kronor av det under utgiftsområde
19 uppförda ramanslaget Regionalpolitiska åtgärder till ett program för regional näringspolitik
och särkilda regionalpolitiska åtgärder (avsnitt
5.15),
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18.bemyndigar regeringen att under budgetåret 1997
ge Affärsverket Svenska kraftnät befogenhet att
inom en sammanlagd ram om 2 500 000 000
kronor få ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret (avsnitt 5.17),

35.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1993:1536) om räntefördelning vid beskattning,
36.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1995:439) om beskatning, förtullning och
folkbokföring under krig eller krigsfara m.m.,

19.godkänner vad regeringen anför om Statens Haverikommitssion (avsnitt 5.18),

37.antar regeringens förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370),

20.godkänner att regeringen får använda det under
utgiftsområde 22 uppförda ramanslaget Informationsteknik: Telekommunikationer till en förstudie om Sveriges IT-utveckling (avsnitt 5.18),

38.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:1331) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

21.godkänner att det under utgiftsområde 23 uppförda ramanslaget Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. även får belastas med
s.k. tekniska kostnader till följd av offentlig lagring (avsnitt 5.19),

39.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:1345) om ändring i lagen (1983:
1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden,
40.antar regeringens förslag till lag om ändring i
skattebetalningslagen (1997:483),

22.godkänner vad regeringen föreslagit avseende avgiftsfinansieringen av det under utgiftsområde 23
föreslagna ramanslaget Djurregister (avsnitt
5.19),

41.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,

23.på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1997 godkänner ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade och nya anslag i enlighet med
specifikation i bifogade tabell,

42.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1997:324) om begränsning av skatt,

såvitt avser skattefrågor

44.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:725) om skattereduktion för utgifter
för byggnadsarbete på bostadshus.

43.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter,

24.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter,
25.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1981:691) om socialavgifter,
26.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
27.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa
förvärvsinkomster,
28.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
29.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för
grupplivförsäkring, m.m.,
30.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
31.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:1332) om ändring i lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt,
32.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring,
33.antar regeringens förslag till lag om ändring i
lagen (1996:1336) om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring,
34.antar regeringens förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
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SPECIFIKATION AV ÄNDRADE RAMAR FÖR UTGIFTSOMRÅDEN SAMT ÄNDRADE OCH NYA ANSLAG
FÖR BUDGETÅRET 1997
TUSENTAL KRONOR

UTGIFTSOMRÅDE

ANSLAGSNUMMER

BELOPP ENLIGT
STATSBUDGET
1997 + TB1 1997

FÖRÄNDRING AV
RAM/ ANSLAG

NY RAM/
NY ANSLAGSNIVÅ

3 761 330

+2 000

3 763 330

10 497

+2 000

12 497

4 307 556

+2 500

4 310 056

Konjunkturinstitutet, ramanslag

29 208

+1 000

30 208

A6

Finansinspektionen, ramanslag

110 105

+1 500

111 605

A8

Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag

83 348

+2 500

85 848

A9

Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och
låneförvaltning, ramanslag

1 500 000

-2 500

1 497 500

20 842 537

0

20 842 537

3 837 161

-9 000

3 828 161

1

Rikets styrelse
D3

2

Sametinget, ramanslag
Samhällsekonomi och finansförvaltning

A1

4

Rättsväsendet
D1

Kriminalvården, ramanslag

F1

Brottsförebyggande rådet, ramanslag

F6

Rättshjälpskostnader, ramanslag

F7

Diverse kostnader för rättsväsendet, ramanslag

6

25 355

+9 000

34 355

853 972

-14 000

839 972

10 222

+14 000

24 222

Totalförsvar

42 522 642

0

42 522 642

A1

Försvarsmakten, ramanslag

38 333 826

-50 000

38 283 826

B3

Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst,
ramanslag

1 141 578

+50 000

1 191 578

Invandrare och flyktingar

3 453 088

0

3 453 088

506 603

+4 000

510 603

8
A1

Statens invandrarverk, ramanslag

A4

Utlänningsnämnden, ramanslag

66 675

+1 500

68 175

A5

Rättshjälp i utlänningsärenden, ramanslag

64 240

-1 500

62 740

A6

Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag

130 000

-34 000

96 000

B1

Särskilda insatser i invandrartäta områden,
ramanslag

125 000

-70 000

55 000

B2

Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism,
obetecknat anslag

20 000

-10 000

10 000

B5

Kommunersättningar vid flyktingmottagande,
ramanslag

1 160 591

+110 000

1 270 591

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

23 671 787

+344 320

24 016 107

Sjukvårdsförmåner m.m., ramanslag

15 512 000

-130 000

15 382 000

908 150

+75 000

983 150

32 780

+6 320

39 100

113 460

-10 000

103 460

4 138 000

+338 000

4 476 000

507 720

+65 000

572 720

35 161 050

+588 550

35 749 600

2 411 450

+588 550

3 000 000

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

41 730 384

+1 585 000

43 315 384

Bidrag till arbetslöshetsersättning, ramanslag

39 644 334

+1 585 000

41 229 334

Arbetsmarknad och arbetsliv

50 160 947

+6 293

50 167 240

9
A1
A2

Bidrag till hälso- och sjukvård, obetecknat anslag

A5

Bidrag till WHO, ramanslag

A9

Folkhälsoinstitutet, ramanslag

B7

Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag

C5

Statens institutionsstyrelse, ramanslag

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn
A3

13
A1
14

Underhållsstöd, ramanslag

A5

Vissa kostnader för avveckling av AMU-gruppen
som myndighet, ramanslag

14 917

+8 793

23 710

D1

Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket, ramanslag

3 000

-2 500

500
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TUSENTAL KRONOR

UTGIFTSOMRÅDE

ANSLAGSNUMMER

16

Utbildning och universitetsforskning

BELOPP ENLIGT
STATSBUDGET
1997 + TB1 1997

FÖRÄNDRING AV
RAM/ ANSLAG

NY RAM/
NY ANSLAGSNIVÅ

25 562 559

+159 500

25 722 059

B45

Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m., ramanslag

534 155

+159 500

693 655

C1

Högskoleverket, ramanslag

143 671

-22 000

121 671

C3

Centrala studiestödsnämnden, ramanslag

276 727

+22 000

298 727

D18

Europeisk forskningssamverkan, ramanslag

317 367

-10 000

307 367

E1

Kostnader för Sveriges medlemsskap i
Unesco m.m., ramanslag

35 828

+10 000

45 828

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande

33 368 197

+3 000

33 371 197

Bonusränta för ungdomsbosparande, ramanslag

3 000

+3 000

6 000

1 335 971

+28 755

1 364 726

93 952

+19 984

113 936

nytt

+8 000

8 000

26 752

+771

27 523

25 267 942

0

25 267 942

175 000

+7 000

182 000

24 000

-9 166

14 834

4 500

+3 000

7 500

nytt

+2 166

2 166

412 946

-3 000

409 946

13 556 858

+36 450

13 593 308

187 614

+15 000

202 614

45 000

-22 000

23 000

149 000

-16 000

133 000

18
A11
20

Allmän miljö- och naturvård
A2

Miljöövervakning m.m., ramanslag

A11

Utbildning och information om miljöbalken,
reservationsanslag

B4

Visst internationellt samarbete i fråga om
kärnsäkerhet m.m., ramanslag

22

Kommunikationer
B2

Transportstöd för Gotland, ramanslag

B5

Övervakning av M/S Estonia, reservationsanslag

B7

Utredningsarbete m.m. med anledning av
M/S Estonias förlisning, obetecknat anslag

B8

Vissa kostnader för övertäckning av M/S Estonia,
ramanslag

D2

Köp av interregional persontrafik på järnväg,
ramanslag

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar
B1

Statens jordbruksverk, ramanslag

B2

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., ramanslag

B8

Strukturstöd inom livsmedelssektorn, ramanslag

B18

Djurregister, ramanslag

nytt

+10 000

10 000

B19

Vissa saneringsåtgärder i Solna, obetecknat anslag

nytt

+2 000

2 000

C1

Fiskeriverket, ramanslag

58 166

+3 650

61 816

E2

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen,
obetecknat anslag

77 691

+7 800

85 491

E5

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar,
ramanslag

110 000

+36 000

146 000

Summa anslagsförändringar på tilläggsbudget

38

+2 756 368

3
Lagförslag

39

.
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3 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

3.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1988:1387)
om statens upplåning

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1988:1387) om statens upplåning
dels att 2 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införs en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1a§
Efter särskilt bemyndigande
som lämnas av riksdagen för ett
budgetår i sänder får regeringen
eller efter regeringens bestämmande ett affärsverk ta upp lån
till staten för affärsverkets verksamhet.
1

2§
Lån som har tagits upp av staLån som har tagits upp av staten enligt 1 § förvaltas av rege- ten enligt 1 eller 1 a § förvaltas av
ringen eller, efter regeringens be- regeringen eller, efter regeringens
myndigande, av Riksgäldskon- bemyndigande, av Riksgäldskontoret.
toret eller affärsverket.
Om staten tar upp ett lån för att tillgodose Riksbankens behov av
valutareserv, får de medel som Riksbanken tillför staten i utbyte mot de
lånade medlen endast användas för återbetalning av samma lån. Regeringen kan dock, i samråd med Riksbanken, besluta annat om det finns
särskilda skäl.
3§
För samtliga lån och garantier
som regeringen eller riksgäldskontoret ombesörjer är staten ansvarig.

1

Senaste lydelse 1995:970.

För samtliga lån och garantier
som regeringen, Riksgäldskontoret eller ett affärsverk ombesörjer
är staten ansvarig.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1994:1744)
om allmänna egenavgifter

Härigenom föreskrivs att rubriken till lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter samt 1–4, 6 och 7 §§ lagen skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

Lag om allmänna egenavgifter

Lag om allmän pensionsavgift
1

1§
Allmänna egenavgifter skall beAllmän pensionsavgift skall betalas enligt denna lag.
talas enligt denna lag.
2

2§
Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunderlaget för varje år betala
allmänna egenavgifter i form av
1. pensionsavgift med 1 procent,
2. sjukförsäkringsavgift
med
5,95 procent.
Avgifterna avrundas var för sig
till närmast hela hundratal kronor.
Avgift som slutar på 50 kronor
avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunderlaget för varje år betala
allmän pensionsavgift med 6,95
procent.

Avgiften avrundas till närmast
hela hundratal kronor. Avgift som
slutar på 50 kronor avrundas till
närmast lägre hundratal kronor.
3

3§

Avgifterna beräknas på sådan
Avgiften beräknas på sådan ininkomst av anställning som avses i komst av anställning som avses i
11 kap. 2 § lagen (1962:381) om 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring och sådan in- allmän försäkring och sådan inkomst av annat förvärvsarbete komst av annat förvärvsarbete
som avses i 11 kap. 3 § nämnda som avses i 11 kap. 3 § nämnda
lag om den enskilde är skattskyl- lag om den enskilde är skattskyldig för inkomsten enligt kommu- dig för inkomsten enligt kommunalskattelagen (1928:370). In- nalskattelagen (1928:370). Inkomst av anställning och inkomst komst av anställning och inkomst
av annat förvärvsarbete skall där- av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till när- vid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.
mast lägre hundratal kronor.
Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader som arbetstagaren haft att bestrida i innehavd anställning, i den
mån kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning, överstiger
ettusen kronor.
Avgifterna beräknas på sumAvgiften beräknas på summan
man av inkomsterna till den del av inkomsterna till den del sumsumman inte överstiger sju och en man inte överstiger sju och en halv
halv gånger det förhöjda basbe- gånger det förhöjda basbeloppet
loppet som anges i 1 kap. 6 § la- som anges i 1 kap. 6 § lagen om
gen om allmän försäkring.
allmän försäkring.
4

4§
Avgifter skall inte betalas av
den som vid årets ingång har fyllt
65 år.
42

Avgift skall inte betalas av den
som vid årets ingång har fyllt 65
år.
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Avgifter skall inte heller betalas
av den som har sådana inkomster
som avses i 3 §, om inkomsterna
understiger 24 procent av det vid
årets ingång gällande basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.

Avgift skall inte heller betalas
av den som har sådana inkomster
som avses i 3 §, om inkomsterna
understiger 24 procent av det vid
årets ingång gällande basbeloppet
enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring.
6§

Pensionsavgiften används till
finansiering av försäkringen för
tilläggspension
enligt
lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Sjukförsäkringsavgiften används
till finansiering av sjukförsäkringen enligt samma lag.
Pensionsavgiften förs till Allmänna pensionsfonden. Sjukförsäkringsavgiften förs till staten.

Avgiften används till finansiering av försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring.

Avgiften förs till Allmänna pensionsfonden.
5

7§
Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas i
fråga om avgifter enligt denna lag.
I fråga om sjukförsäkringsavgift
tillämpas även 4 kap. 1 § lagen
(1981:691) om socialavgifter.

1

Senaste lydelse 1996:1342.
Senaste lydelse 1996:1065.
3
Senaste lydelse 1996:439.
4
Senaste lydelse 1995:503.
5
Senaste lydelse 1997:544.
2

3.3 Förslag till lag om
ändring i lagen (1981:691)
om socialavgifter

Bestämmelserna i taxeringslagen (1990:324) och skattebetalningslagen (1997:483) tillämpas i
fråga om avgift enligt denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering.
2. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år
1997 skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1997
som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 och 6 §§ samt 4 kap. 1
1
och 3 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2 kap.
2
1§
En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3-5 §§ för
varje år betala
1. sjukförsäkringsavgift
med
1. sjukförsäkringsavgift
med
2,94 procent,
7,93 procent,
2. folkpensionsavgift med 5,86
2. folkpensionsavgift med 6,83
procent,
procent,
3. tilläggspensionsavgift
med
3. tilläggspensionsavgift
med
13,00 procent,
6,40 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 5,42 procent,
43
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7. arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,
8. lönegarantiavgift med 0,25 procent.
Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock beträffande ersättning som avses i 11 kap. 2 § första stycket m och femte
stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring betala endast tilläggspensionsavgift.
3 kap.
3
1§
En försäkrad som avses i 1 kap. 2 § skall på det avgiftsunderlag som
anges i 3-5 §§ för varje år betala
1. sjukförsäkringsavgift med
1. sjukförsäkringsavgift med
3,62 procent,
8,66 procent,
2. folkpensionsavgift med 6,03
2. folkpensionsavgift med 6,83
procent,
procent,
3. tilläggspensionsavgift med
3. tilläggspensionsavgift med
13,00 procent,
6,40 procent,
4. delpensionsavgift med 0,20 procent,
5. arbetsskadeavgift med 1,40
5. arbetsskadeavgift med 1,38
procent,
procent,
6. arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.
4

6§
Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i
statsbudgeten tillgodoföra sig ett belopp som motsvarar summan av de
under nästföregående år debiterade egenavgifterna minskad med summan av de avgifter som under samma år satts ned eller restituerats.
Riksförsäkringsverket får under
Riksförsäkringsverket får under
respektive period om tolv måna- respektive period om tolv månader som preliminär skatt betalas der som preliminär skatt betalas
enligt skattebetalningslagen (1997: enligt skattebetalningslagen (1997:
483) som förskott på belopp enligt 483) som förskott på belopp enligt
första stycket tillgodoföra sig 11 första stycket tillgodoföra sig 5,4
procent av den preliminära skatt procent av den preliminära skatt
som debiterats fysiska personer som debiterats fysiska personer
före den 1 februari under perio- före den 1 februari under perioden. Förskottet tillgodoförs med den. Förskottet tillgodoförs med
en tolftedel varje månad. Riks- en tolftedel varje månad. Riksskatteverket skall varje år senast skatteverket skall varje år senast
den 15 februari lämna Riksförsäk- den 15 februari lämna Riksförsäkringsverket uppgift om summan ringsverket uppgift om summan
av den före den 1 februari samma av den före den 1 februari samma
år debiterade preliminära skatten år debiterade preliminära skatten
för fysiska personer.
för fysiska personer.
Om Riksförsäkringsverket under en sådan tolvmånadersperiod som
anges i andra stycket tillgodoförts förskott som överstiger beloppet enligt
första stycket skall skillnaden regleras genom avräkning på belopp som
närmast därefter skall tillgodoföras enligt första eller andra stycket.
4 kap.
5
1§
Sjukförsäkringsavgifter
anSjukförsäkringsavgifter förs till
vänds, i den mån kostnaderna inte staten för finansiering av
skall täckas med statsbidrag enligt
19 kap. 2 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring, för att täcka
1. kostnader för sjukförsäk1. kostnader för ersättning för
ringsförmåner enligt lagen om sjukvård m.m. enligt 2 kap., sjukallmän försäkring,
penning m.m. enligt 3 kap., för44
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äldrapenningförmåner enligt 4
kap., folkpension i form av förtidspension enligt 7 kap. och rehabiliteringsersättning m.m. enligt
22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring samt pensionstillskott till förtidspension enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott,
2. kostnader enligt lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m.,
3. den allmänna försäkringens
3. kostnader för förmåner enkostnader för förmåner enligt la- ligt lagen (1996:1150) om höggen (1996:1150) om högkostnads- kostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.,
skydd vid köp av läkemedel m.m.,
4. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana studielån som belöper på en studerandes sjukperiod enligt studiestödslagen (1973:349) inte skall återbetalas,
5. förvaltningskostnader för de
5. vissa av de allmänna försäkallmänna försäkringskassorna,
ringskassornas förvaltningskostnader,
6. kostnader enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård,
7. den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen (1991:1047) om
sjuklön.
För reglering av över- och underskott finns en fond, benämnd
allmänna sjukförsäkringsfonden.
Grunderna för överföring av medel till och från fonden fastställs
av regeringen.
6

3§
Av influtna tilläggspensionsavgifter förs 7 procent till staten
och 11 procent placeras på konto
hos Riksgäldskontoret. Återstoden
förs till en fond, benämnd A l l männa pensionsfond e n med vars tillgångar kostnaderna för försäkringen för
tilläggspension enligt lagen (1962:
381) om allmän försäkring skall
täckas. Fonden förvaltas enligt
grunder som riksdagen fastställer
särskilt.

1

Lagen omtryckt 1989:633.
Senaste lydelse 1996:1066.
3
Senaste lydelse 1996:1066.
2

Av influtna tilläggspensionsavgifter förs 7 procent till staten
och 22,4 procent placeras på konto hos Riksgäldskontoret. Återstoden förs till en fond, benämnd
Allmänna pensionsf o n d e n med vars tillgångar
kostnaderna för försäkringen för
tilläggspension enligt lagen (1962:
381) om allmän försäkring skall
täckas. Fonden förvaltas enligt
grunder som riksdagen fastställer
särskilt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. De nya bestämmelserna i 2 kap. 1 § tillämpas i fråga om avgiftspliktig ersättning som betalas ut från och med den 1 januari 1999.
På avgiftspliktig ersättning som betalas ut under år 1998 är sjukförsäkringsavgiften 7,90 procent.
3. De nya bestämmelserna i 3 kap. 1 § tillämpas på inkomster som
uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den försäkrade inte
visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den
del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskatt45
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Senaste lydelse 1997:526.
Senaste lydelse 1996:1161.
6
Senaste lydelse 1994:1747.

ningsåret.
4. De nya föreskrifterna i 3 kap. 6 § tillämpas första gången i fråga
om perioden den 1 februari 1998 - den 31 januari 1999.

3.4 Förslag till lag om
ändring i lagen (1994:1920)
om allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
skall ha följande lydelse.

4
5

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

3§
Allmän löneavgift tas ut med
Allmän löneavgift tas ut med
3,70 procent av underlaget och 4,48 procent av underlaget och
tillfaller staten.
tillfaller staten.

1

Senaste lydelse 1996:1067.

3.5 Förslag till lag om
ändring i lagen (1990:659)
om särskild löneskatt på
vissa förvärvsinkomster

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
3. Den nya bestämmelsen tillämpas också på inkomst enligt 2 § som
uppbärs från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid
såväl före som efter utgången av år 1997 skall, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig
till tiden efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan
den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Härigenom föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1990:659) om särskild lö1
neskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
2

1§
Särskild löneskatt skall för varje
Särskild löneskatt skall för varje
år betalas till staten med 23,52 år betalas till staten med 24,26
procent på
procent på
1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är
65 år eller äldre,
2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,
3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller
kommunalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund, det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för
administration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens
planerings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare,
under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal
och att borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första
stycket b av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),
4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,
5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt
grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvud46

PROP. 1997/98:1

organisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension eller till sjukbidrag,
6. ersättning som utgår på grund av ansvarighetsförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst,
7. bidrag som en arbetsgivare lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse
som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
Skattskyldig är den som utgett sådan ersättning eller sådant bidrag
som avses i första stycket. I fråga om sådan för mottagaren skattepliktig
intäkt av tjänst i form av rabatt, bonus eller annan förmån, som ges ut
på grund av kundtrohet eller liknande, skall den som slutligt har stått för
de kostnader som ligger till grund för förmånen anses som skattskyldig
enligt denna lag, om inte denne är den som är skattskyldig till inkomstskatt för förmånen.
Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i
2 kap. 3–5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 §
första stycket 2 och 13.
Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 skall
bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av
juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till
allmän försäkringskassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock
endast ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap.
6 § lagen om allmän försäkring.
3

2§
En enskild person eller ett
En enskild person eller ett
dödsbo skall för varje år till staten dödsbo skall för varje år till staten
betala särskild löneskatt med betala särskild löneskatt med
23,52 procent på inkomst enligt 24,26 procent på inkomst enligt
kommunalskattelagen (1928:370) kommunalskattelagen (1928:370)
av annan näringsverksamhet här i av annan näringsverksamhet här i
landet än sådan aktiv näringsverk- landet än sådan aktiv näringsverksamhet som avses i 11 kap. 3 § samhet som avses i 11 kap. 3 §
första stycket lagen (1962:381) första stycket lagen (1962:381)
om allmän försäkring (passiv nä- om allmän försäkring (passiv näringsverksamhet) samt, om den ringsverksamhet) samt, om den
skattskyldige före årets början fyllt skattskyldige före årets början fyllt
65 år eller inte fyllt 65 år men un- 65 år eller inte fyllt 65 år men under hela året uppburit hel ålders- der hela året uppburit hel ålderspension eller avlidit under året, på pension eller avlidit under året, på
inkomst som avses i 3 kap. 4 § inkomst som avses i 3 kap. 4 §
andra stycket lagen (1981:691) andra stycket lagen (1981:691)
om socialavgifter samt vidare på om socialavgifter samt vidare på
ersättning som utgår enligt sådan ersättning som utgår enligt sådan
avtalsgruppsjukförsäkring
som avtalsgruppsjukförsäkring
som
avses i punkt 12 av anvisningarna avses i punkt 12 av anvisningarna
till 22 § kommunalskattelagen el- till 22 § kommunalskattelagen eller enligt sådan trygghetsförsäk- ler enligt sådan trygghetsförsäkring som avses i nämnda anvis- ring som avses i nämnda anvisningspunkt till den del ersätt- ningspunkt till den del ersättningen utgår i form av engångs- ningen utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensa- belopp som inte utgör kompensation för mistad inkomst. Skatt be- tion för mistad inkomst. Skatt be47
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räknas inte på sådana inkomster räknas inte på sådana inkomster
för vilka den skattskyldige skall för vilka den skattskyldige skall
betala egenavgifter enligt 3 kap. betala egenavgifter enligt 3 kap.
4 § lagen om socialavgifter. Be- 4 § lagen om socialavgifter. Bedömningen om näringsverksam- dömningen om näringsverksamhet är aktiv eller passiv görs för en het är aktiv eller passiv görs för en
förvärvskälla enligt kommunal- förvärvskälla enligt kommunalskattelagen.
skattelagen.
Vid beräkning av skatteunderlaget gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 5 § lagen om socialavgifter.
Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger 1 000 kronor.

1

Senaste lydelse av lagens rubrik
1991:688.
2
Senaste lydelse 1996:1215.
3
Senaste lydelse 1996:1068.

3.6 Förslag till lag om
ändring i lagen (1991:687)
om särskild löneskatt på
pensionskostnader

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Den nya bestämmelsen i 1 § tillämpas på lön eller annan ersättning
som betalas ut från och med den 1 januari 1998.
3. Den nya bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst som uppbärs
från och med den 1 januari 1998. Omfattar beskattningsåret tid såväl
före som efter utgången av år 1997 skall, om den skattskyldige inte visar
annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden
efter utgången av år 1997 som svarar mot förhållandet mellan den del av
beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.

Härigenom föreskrivs att 1 och 3 §§ lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

1§
Den som utfäst en tjänstepenDen som utfäst en tjänstepension skall till staten betala särskild sion skall till staten betala särskild
löneskatt med 23,52 procent på löneskatt med 24,26 procent på
kostnaden för pensionsutfästelsen, kostnaden för pensionsutfästelsen,
beräknad enligt 2 §.
beräknad enligt 2 §.
2

3§
En enskild person eller ett
En enskild person eller ett
dödsbo som medges avdrag för dödsbo som medges avdrag för
avgift för pensionsförsäkring en- avgift för pensionsförsäkring enligt punkt 21 av anvisningarna till ligt punkt 21 av anvisningarna till
23 § kommunalskattelagen (1928: 23 § kommunalskattelagen (1928:
370) skall för det beskattningsåret 370) skall för det beskattningsåret
till staten betala särskild löneskatt till staten betala särskild löneskatt
med 23,52 procent på avgiften.
med 24,26 procent på avgiften.
Detsamma gäller för enskild person som medges avdrag för inbetalning på pensionssparkonto enligt nämnda anvisningspunkt.

1

Senaste lydelse 1996:1403.
2
Senaste lydelse 1996:1069.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. För beskattningsår som påbörjats före ikraftträdandet tillämpas
äldre bestämmelser.
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3.7 Förslag till lag om
ändring i lagen (1990:1427)
om särskild premieskatt för
grupplivförsäkring, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4-6 §§ lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring, m.m. skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

4§
För skattskyldiga som avses i
För skattskyldiga som avses i
3 § första stycket inträder skatte- 3 § första stycket inträder skatteplikt när premie mottas. Beskatt- plikt när premie mottas. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 pro- ningsunderlaget utgörs av 95 procent av mottagen premie. Skatten cent av mottagen premie. Skatten
uppgår till 44,66 procent av un- uppgår till 45,00 procent av underlaget.
derlaget.
Har ett försäkringsföretag för visst år tagit ut för hög preliminär premie för försäkring som avses i 3 § första stycket, skall beskattningsunderlaget för nästföljande år sättas ned med belopp som motsvarar för
högt uttagen premie.
2

5§
För skattskyldiga som avses i 3 § andra och tredje styckena inträder
skatteplikt vid utbetalning som där sägs.
Beskattningsunderlaget utgörs
Beskattningsunderlaget utgörs
av utbetalt belopp. Skatten uppgår av utbetalt belopp. Skatten uppgår
till 80,72 procent av underlaget.
till 81,83 procent av underlaget.
3

6§
För skattskyldiga som avses i
För skattskyldiga som avses i
3 § fjärde stycket inträder skatte- 3 § fjärde stycket inträder skatteplikt vid betalning av premie. Be- plikt vid betalning av premie. Beskattningsunderlaget utgörs av 95 skattningsunderlaget utgörs av 95
procent av betald premie. Skatten procent av betald premie. Skatten
uppgår till 80,72 procent av un- uppgår till 81,83 procent av underlaget.
derlaget.

1

Senaste lydelse 1996:1070.
Senaste lydelse 1996:1070.
3
Senaste lydelse 1996:1070.
2

3.8 Förslag till lag om
ändring i lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Den nya bestämmelsen i 4 § tillämpas på premie som mottas och
avser tid efter utgången av år 1997.
3. Den nya bestämmelsen i 5 § tillämpas på belopp som utbetalas och
avser tid efter utgången av år 1997.
4. Den nya bestämmelsen i 6 § tillämpas på premie som betalas och
avser tid efter utgången av år 1997.

Härigenom föreskrivs att 7 § 4 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

7§
1
4 mom. Akademier, allmänna undervisningsverk, sådana sammanslutningar av studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de
studerande enligt gällande stadgar är skyldiga att vara medlemmar,
samarbetsorgan för sådana sammanslutningar med ändamål att fullgöra
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uppgifter som enligt nämnda stadgar ankommer på sammanslutningarna,
sjömanshus, företagareförening som erhåller statsbidrag, regionalt
utvecklingsbolag som med stöd av 1 § lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag har fått rätt att pröva frågor om stöd
till näringsidkare samt moderbolag till sådant regionalt utvecklingsbolag,
allmänna försäkringskassor, arbetslöshetskassor, personalstiftelser
som avses i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
med ändamål uteslutande att lämna understöd vid arbetslöshet, sjukdom
eller olycksfall, stiftelser som bildats enligt avtal mellan organisationer av
arbetsgivare och arbetstagare med ändamål att utge avgångsersättning
till friställd arbetstagare eller främja åtgärder till förmån för arbetstagare
som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet eller med ändamål att utge permitteringslöneersättning, bolag
eller annan juridisk person som uteslutande har till uppgift att lämna
permitteringslöneersättning, sådana ömsesidiga försäkringsbolag som
avses i lagen om yrkesskadeförsäkring,
Allmänna sjukförsäkringsfonAlva och Gunnar Myrdals stifden, Alva och Gunnar Myrdals telse, Apotekarsocietetens stiftelse
stiftelse, Apotekarsocietetens stif- för främjande av farmacins uttelse för främjande av farmacins veckling m.m., Bokbranschens Fiutveckling m.m., Bokbranschens nansieringsinstitut
Aktiebolag,
Finansieringsinstitut Aktiebolag, Bryggeristiftelsen, Dag HammarBryggeristiftelsen, Dag Hammar- skjölds minnesfond, Fonden för
skjölds minnesfond, Fonden för industriellt utvecklingsarbete, Fonindustriellt utvecklingsarbete, Fon- den för industriellt samarbete med
den för industriellt samarbete med u-länder, Fonden för svensktu-länder, Fonden för svenskt- norskt industriellt samarbete,
norskt industriellt samarbete, handelsprocedurrådet, Jernkontohandelsprocedurrådet, Jernkonto- ret och SIS – Standardiseringsret och SIS – Standardiserings- kommissionen i Sverige, så länge
kommissionen i Sverige, så länge kontorets respektive kommissiokontorets respektive kommissio- nens vinstmedel används till allnens vinstmedel används till all- mänt nyttiga ändamål och utdelmänt nyttiga ändamål och utdel- ning inte lämnas till delägare eller
ning inte lämnas till delägare eller medlemmar, Konung Carl XVI
medlemmar, Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap,
Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö, Nobelstiftelsen,
teknik och miljö, Nobelstiftelsen, Norrlandsfonden, Olof Palmes
Norrlandsfonden, Olof Palmes minnesfond för internationell förminnesfond för internationell för- ståelse och gemensam säkerhet,
ståelse och gemensam säkerhet, Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen
Stiftelsen Industricentra, Stiftelsen industriellt utvecklingscentrum i
industriellt utvecklingscentrum i övre Norrland, Stiftelsen Institutet
övre Norrland, Stiftelsen Institutet för Företagsutveckling, Stiftelsen
för Företagsutveckling, Stiftelsen Landstingens fond för teknikuppLandstingens fond för teknikupp- handling och produktutveckling,
handling och produktutveckling, Stiftelsen för produktutvecklingsStiftelsen för produktutvecklings- centrum i Göteborg, Stiftelsen
centrum i Göteborg, Stiftelsen Produktions-tekniskt centrum i
Produktions-tekniskt centrum i Borås för tekoindustrin – PROBorås för tekoindustrin – PRO- TEKO, Stiftelsen ProduktutveckTEKO, Stiftelsen Produktutveck- lingscentrum i Östergötland, Stiflingscentrum i Östergötland, Stif- telsen samverkan universitet/
telsen samverkan universitet/ högskola och näringsliv i Stockhögskola och näringsliv i Stock- holm och de sex motsvarande stifholm och de sex motsvarande stif- telserna med säte i Luleå, Umeå,
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telserna med säte i Luleå, Umeå, Uppsala, Linköping, Göteborg reUppsala, Linköping, Göteborg re- spektive Lund, Stiftelsen Småförespektive Lund, Stiftelsen Småföre- tagsfonden, Stiftelsen för samvertagsfonden, Stiftelsen för samver- kan mellan Lunds universitet och
kan mellan Lunds universitet och näringslivet – SUN, Stiftelsen
näringslivet – SUN, Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Stiftelsen
Sveriges Nationaldag, Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga atSveriges teknisk-vetenskapliga at- tachéverksamhet, Stiftelsen UVtachéverksamhet, Stiftelsen UV- huset,
Stiftelsen
ÖV-huset,
huset,
Stiftelsen
ÖV-huset, Svenska bibelsällskapets bibelSvenska bibelsällskapets bibel- fond, Svenska kyrkans stiftelse för
fond, Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet, Svenska
rikskyrklig verksamhet, Svenska skeppshypotekskassan, Svenska
skeppshypotekskassan, Svenska UNICEF-kommittén, Sveriges exUNICEF-kommittén, Sveriges ex- portråd, Sveriges turistråd, TCO:s
portråd, Sveriges turistråd, TCO:s internationella stipendiefond till
internationella stipendiefond till statsminister Olof Palmes minne,
statsminister Olof Palmes minne, Aktiebolaget Trav och Galopp
Aktiebolaget Trav och Galopp och de bolag som avses i 1 § fjärde
och de bolag som avses i 1 § tredje stycket 5 lagen (1991:1482) om
stycket 5 lagen (1991:1482) om lotteriskatt
lotteriskatt
frikallas från skattskyldighet för all annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som hänför sig till innehav av fastighet.
Vad som sägs i 6 mom. tredje och femte styckena har motsvarande
tillämpning i fråga om stiftelse som avses i detta moment.
En producentorganisation frikallas från skattskyldighet för inkomst
av näringsverksamhet som avser marknadsreglering enligt lagen
(1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

1

Senaste lydelse 1997:448.

3.9 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1332)
om ändring i lagen
(1947:576) om statlig
inkomstskatt

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt i dess lydelse enligt lagen (1996:1332) om ändring i nämnda lag
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

9§
Den taxerade förvärvsinkomsten minskas med på beskattningsåret belöpande avgifter enligt
lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter, statligt grundavdrag
och sjöinkomstavdrag i nu nämnd
ordning. Det som därefter återstår
utgör beskattningsbar förvärvsinkomst.

51

Den taxerade förvärvsinkomsten minskas med på beskattningsåret belöpande avgift enligt
lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift, statligt grundavdrag och sjöinkomstavdrag i nu
nämnd ordning. Det som därefter
återstår utgör beskattningsbar förvärvsinkomst.
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3.10 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän
1
försäkring skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

19 kap.
2
3§
Ålders-, förtids- och efterlevanFolkpensioneringen finansieras,
depensioner från folkpensione- förutom genom avgifter som avses
ringen finansieras, förutom genom i 1 §, med statsmedel, om ej annat
avgifter som avses i 1 §, av stats- särskilt föreskrivits. Särskilda
medel, om ej annat särskilt före- folkpensionsförmåner i form av
skrivits. Särskilda folkpensions- bostadstillägg och särskilt bostadsförmåner finansieras av stats- tillägg till pensionärer, handikappmedel.
ersättning och vårdbidrag finansieras dock endast med statsmedel.
1
2

Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1992:1709.

3.11 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1336)
om ändring i lagen
(1962:381) om allmän
försäkring

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring i dess lydelse enligt lagen (1996:1336) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

19 kap.
1§
Om avgifter för finansiering av
Om avgifter för finansiering av
sjukförsäkringen,
folkpensione- sjukförsäkringen,
folkpensioneringen och försäkringen för ringen och försäkringen för
tilläggspension föreskrivs i lagen tilläggspension föreskrivs i lagen
(1981:691) om socialavgifter. Om (1981:691) om socialavgifter. Om
avgifter för finansiering av sjuk- avgift för finansiering av försäkförsäkringen och försäkringen för ringen för tilläggspension företilläggspension föreskrivs även i skrivs även i lagen (1994:1744)
lagen (1994:1744) om allmänna om allmän pensionsavgift.
egenavgifter.

3.12 Förslag till lag om
ändring i taxeringslagen
(1990:324)

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§ taxeringslagen (1990:324)
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1 kap.
1
1§
Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller
avgift (taxering) enligt
1. kommunalskattelagen (1928:370),
2. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt,
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3. lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
4. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
5. lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel i fall som
avses i 2 § första stycket 1–5 och 7 nämnda lag,
6. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
7. lagen (1994:1744) om all7. lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter,
män pensionsavgift,
8. lagen (1993:1537) om expansionsmedel.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter
(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av
mål om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för
fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483).
2

2§
Vad som sägs i denna lag om
Vad som sägs i denna lag om
skatt och skattskyldig gäller även skatt och skattskyldig gäller även
avgift och avgiftsskyldig enligt la- avgift och avgiftsskyldig enligt lagen (1994:1744) om allmänna gen (1994:1744) om allmän penegenavgifter.
sionsavgift.
1
2

Senaste lydelse 1997:494.
Senaste lydelse 1994:1681.

3.13 Förslag till lag om
ändring i lagen (1993:1536)
om räntefördelning vid
beskattning

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Härigenom föreskrivs att 10 § lagen (1993:1536) om räntefördelning
vid beskattning skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

10 §
Statlig inkomstskatt, statlig
Statlig inkomstskatt, statlig
förmögenhetsskatt,
kommunal förmögenhetsskatt,
kommunal
inkomstskatt, expansionsmedels- inkomstskatt, expansionsmedelsskatt enligt lagen (1993:1537) om skatt enligt lagen (1993:1537) om
expansionsmedel, egenavgifter en- expansionsmedel, egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialav- ligt lagen (1981:691) om socialavgifter, särskild löneskatt enligt 2 § gifter, särskild löneskatt enligt 2 §
lagen (1990:659) om särskild lö- lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsin- neskatt på vissa förvärvsinkomster, avkastningsskatt enligt komster, avkastningsskatt enligt
2 § 5 lagen (1990:661) om avkast- 2 § 5 lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, sär- ningsskatt på pensionsmedel, särskild löneskatt enligt lagen skild löneskatt enligt lagen
(1991:687) om särskild löneskatt (1991:687) om särskild löneskatt
på pensionskostnader, statlig fas- på pensionskostnader, statlig fastighetsskatt, mervärdesskatt som tighetsskatt, mervärdesskatt som
redovisas i särskild självdeklara- redovisas i särskild självdeklaration enligt 10 kap. 31 § skattebe- tion enligt 10 kap. 31 § skattebetalningslagen (1997:483), avgifter talningslagen (1997:483), avgift
enligt lagen (1994:1774) om all- enligt lagen (1994:1774) om allmänna egenavgifter samt skatte- män pensionsavgift samt skattetillägg och förseningsavgift enligt tillägg och förseningsavgift enligt
taxeringslagen (1990:324) räknas taxeringslagen (1990:324) räknas
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inte som tillgång eller skuld.

1

Senaste lydelse 1997:541.

3.14 Förslag till lag om
ändring i lagen (1995:439)
om beskattning, förtullning
och folkbokföring under
krig eller krigsfara m.m.

inte som tillgång eller skuld.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1995:439) om beskattning, förtullning och folkbokföring under krig eller krigsfara m.m. skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2§
Vad som föreskrivs i 6–8 §§ om skatter och tullar gäller även för avgifter som avses i
1. lagen (1981:691) om socialavgifter,
2. 1 kap. 1 § första stycket 1 lagen (1984:151) om punktskatter och
prisregleringsavgifter,
3. lagen (1994:1744) om all3. lagen (1994:1744) om allmänna egenavgifter och
män pensionsavgift och
4. lagen (1994:1920) om allmän löneavgift.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

3.15 Förslag till lag om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 33 § 2 mom., punkterna 19 och 32 av anvisningarna till 23 § samt punkterna 3 c, 4 och 7 av anvisningarna till
33 § kommunalskattelagen skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

33 §
1
2 m o m. Avdrag för kostnader
2 m o m. Avdrag för kostnader
som avses i punkt 4 av anvisning- som avses i punkt 4 av anvisningarna får göras endast till den del arna får göras endast till den del
kostnaderna överstiger 6 000 kro- kostnaderna överstiger 7 000 kronor och för övriga kostnader till nor och för övriga kostnader till
den del kostnaderna överstiger den del kostnaderna överstiger
1 000 kronor. Vad nu sagts gäller 1 000 kronor. Vad nu sagts gäller
dock inte i fråga om kostnader dock inte i fråga om kostnader
som avses i 1 mom. tredje stycket, som avses i 1 mom. tredje stycket,
punkterna 3–3 c och 7 av anvis- punkterna 3–3 c och 7 av anvisningarna samt färdkostnad för re- ningarna samt färdkostnad för resa i tjänsten.
sa i tjänsten.
Anvisningar
till 23 §
2
19. Avdrag medges för påförda egenavgifter enligt lagen (1981:691)
om socialavgifter i den mån avgifterna hänför sig till näringsverksamhet.
Fysisk person får dessutom avdrag för belopp som har avsatts för att
täcka på beskattningsåret belöpande egenavgifter avseende näringsverksamhet här i riket. Den som enligt bokföringslagen (1976:125) eller
jordbruksbokföringslagen (1979:141) är skyldig att upprätta årsbokslut
skall ha satt av ett mot avdraget svarande belopp i räkenskaperna för
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beskattningsåret. Medgivet avdrag skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.
Avdrag enligt andra stycket beräknas på ett underlag som motsvarar
den skattskyldiges inkomst av förvärvskällan, beräknad enligt lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt, före avdraget, minskad med
1) sjukpenning eller annan ersättning som avses i punkt 11 av anvisningarna till 22 §,
2) intäkt som är att hänföra till inkomst av anställning enligt 11 kap.
2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Avdrag enligt andra stycket får
Avdrag enligt andra stycket får
uppgå till högst 25 procent av un- uppgå till högst 25 procent av underlaget, beräknat enligt tredje derlaget, beräknat enligt tredje
stycket. I fråga om sådana in- stycket. I fråga om sådana inkomster som avses i 2 § lagen komster som avses i 2 § lagen
(1990:659) om särskild löneskatt (1990:659) om särskild löneskatt
på vissa förvärvsinkomster får på vissa förvärvsinkomster får
dock avdraget uppgå till högst 18 dock avdraget uppgå till högst 20
procent.
procent.
Vad som har sagts i första–fjärde styckena gäller också för en fysisk
person, som är delägare i ett handelsbolag, under förutsättning att bolaget har haft inkomst av näringsverksamhet här i riket. Avdrag enligt
första och andra styckena skall därvid göras av delägaren.
Beskattas enligt tredje stycket av anvisningarna till 52 § en medhjälpande make för del av inkomst av en verksamhet, som bedrivs av den
andra maken, skall avdrag enligt första och andra styckena göras särskilt
för envar av makarna.
Skattskyldig som har gjort avdrag enligt andra stycket skall vid självdeklarationen foga uppgifter om avdragets beräkning. Uppgifterna skall
lämnas på blankett enligt fastställt formulär.
3
32. Den som använt egen bil i
32. Den som använt egen bil i
näringsverksamhet har rätt till av- näringsverksamhet har rätt till avdrag med 1 krona och 30 öre för drag med 1 krona och 50 öre för
varje körd kilometer. Det sagda varje körd kilometer. Det sagda
gäller inte om bilen utgjort tillgång gäller inte om bilen utgjort tillgång
i näringsverksamheten.
i näringsverksamheten.
En sådan delägare i handelsbolag som skall uttagsbeskattas för bilförmån och som har använt förmånsbilen för resor i näringsverksamheten har rätt till avdrag för kostnaden för dieselolja med 50 öre per körd
kilometer eller för kostnaden för annat drivmedel med 80 öre per körd
kilometer. Detta gäller inte om handelsbolaget har betalat kostnaden för
drivmedel.
till 33 §
4
3 c. Den som använt egen bil
3 c. Den som använt egen bil
för resor i tjänsten har rätt till av- för resor i tjänsten har rätt till avdrag för kostnaden med 1 krona drag för kostnaden med 1 krona
och 30 öre för varje körd kilome- och 50 öre för varje körd kilometer.
ter.
Om en skattskyldig som skall beskattas för bilförmån använt förmånsbilen vid tjänsteresa och betalat samtliga de kostnader för drivmedlet som är förenade med tjänsteresan, har han rätt till avdrag för
kostnaden för dieselolja med 50 öre per körd kilometer eller för kostnaden för annat drivmedel med 80 öre per körd kilometer.
5
4. Även för det fall, att skattskyldig enligt punkt 3 här ovan icke är
berättigad till avdrag för ökade levnadskostnader, äger han dock rätt avdraga skälig kostnad för resor till och från arbetsplatsen, där denna varit
belägen på sådant avstånd från hans bostad, att han behövt anlita och
även anlitat särskilt fortskaffningsmedel.
Om avståndet mellan den
Om avståndet mellan den
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skattskyldiges bostad och arbets- skattskyldiges bostad och arbetsplats uppgår till minst fem kilome- plats uppgår till minst fem kilometer och det klart framgår att an- ter och det klart framgår att användandet av egen bil för resa till vändandet av egen bil för resa till
och från arbetsplatsen regelmäs- och från arbetsplatsen regelmässigt medför en tidsvinst på minst sigt medför en tidsvinst på minst
två timmar i jämförelse med all- två timmar i jämförelse med allmänt kommunikationsmedel med- mänt kommunikationsmedel medges avdrag för kostnader för resa ges avdrag för kostnader för resa
med egen bil. Sådant avdrag med- med egen bil. Sådant avdrag medges också om den skattskyldige ges också om den skattskyldige
använder bilen i tjänsten under använder bilen i tjänsten under
minst 60 dagar för år räknat de minst 60 dagar för år räknat de
dagar som bilen används i tjäns- dagar som bilen används i tjänsten. Om bilen används i tjänsten ten. Om bilen används i tjänsten
under minst 160 dagar för år räk- under minst 160 dagar för år räknat medges avdrag under alla de nat medges avdrag under alla de
dagar som bilen används för resor dagar som bilen används för resor
mellan bostad och arbetsplats. mellan bostad och arbetsplats.
Användningen i tjänsten beaktas Användningen i tjänsten beaktas
dock endast om den uppgår till dock endast om den uppgår till
minst 300 mil för år räknat. Av- minst 300 mil för år räknat. Avdrag för andra kostnader än såda- drag för andra kostnader än sådana som avses i femte stycket med- na som avses i femte stycket medges med 1 krona och 30 öre per ges med 1 krona och 50 öre per
körd kilometer.
körd kilometer.
För skattskyldig som på grund av ålder, sjukdom eller handikapp är
nödsakad att använda bil tillämpas inte bestämmelserna i andra stycket.
Detsamma gäller skattskyldig som är tvungen att använda större bil på
grund av skrymmande last.
Skattskyldig som haft kostnader för resa inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EES-länderna i samband med tillträdande eller frånträdande av anställning eller uppdrag har rätt till skäligt
avdrag för kostnaderna. Härvid gäller vad som sägs i punkt 3 b andra
stycket.
Har den skattskyldige vid resorna haft kostnader för väg-, bro- eller
färjeavgift medges avdrag för den faktiska kostnaden.
Om den som är skattskyldig för bilförmån har företagit resor som avses i första eller fjärde stycket med förmånsbilen medges avdrag under de
förutsättningar som anges i denna punkt. Avdrag medges för kostnaden
för dieselolja med 50 öre per körd kilometer och för kostnaden för annat
drivmedel med 80 öre per körd kilometer.
Detsamma gäller den som, utan att vara skattskyldig för bilförmån,
företagit resorna med förmånsbil för vilken sambo eller sådan närstående som avses i punkt 14 trettonde stycket av anvisningarna till 32 § är
skattskyldig.
6
7. Avdrag medges för påförda egenavgifter enligt lagen (1981:691)
om socialavgifter i den mån avgifterna hänför sig till sådan intäkt av
tjänst som enligt 11 kap. 3 § lagen (1962:381) om allmän försäkring utgör inkomst av annat förvärvsarbete.
Från sådan intäkt av tjänst
Från sådan intäkt av tjänst
medges dessutom avdrag med 25 medges dessutom avdrag med 25
procent eller, om den skattskyldi- procent eller, om den skattskyldige vid ingången av året före taxe- ge vid ingången av året före taxeringsåret fyllt 65 år eller inte fyllt ringsåret fyllt 65 år eller inte fyllt
65 år men under hela året uppbu- 65 år men under hela året uppburit hel ålderspension eller avlidit rit hel ålderspension eller avlidit
under året före taxeringsåret, med under året före taxeringsåret, med
18 procent av ett underlag beräk- 20 procent av ett underlag beräk56
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nat enligt nästa stycke. Medgivet nat enligt nästa stycke. Medgivet
avdrag skall återföras till beskatt- avdrag skall återföras till beskattning nästföljande beskattningsår.
ning nästföljande beskattningsår.
Underlaget utgörs av sådan intäkt av tjänst som avses i första stycket
minskad med andra från intäkten avdragsgilla kostnader än som avses i
föregående stycke och med inkomst som avses i 11 kap. 3 § första stycket d lagen om allmän försäkring.
Senaste lydelse 1994:1855.
Senaste lydelse 1994:1921.
3
Senaste lydelse 1996:1208.
4
Senaste lydelse 1996:1208.
5
Senaste lydelse 1996:1208.
6
Senaste lydelse 1994:1921.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första
gången vid 1999 års taxering.
2. Äldre föreskrifter i 33 § 2 mom. gäller vid beräkning av skattskyldigs rätt till avdrag för resor till och från arbetsplatsen beträffande inkomst av näringsverksamhet i vilken ingår förvärvskälla för vilken beskattningsåret har börjat före den 20 september 1997.

3.16 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1331)
om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att 50 § kommunalskattelagen (1928:370) i
dess lydelse enligt lagen (1996:1331) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.

1
2

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

50 §
Den taxerade förvärvsinkomsDen taxerade förvärvsinkomsten minskas med på beskatt- ten minskas med på beskattningsåret belöpande avgifter enligt ningsåret belöpande avgift enligt
lagen (1994:1744) om allmänna lagen (1994:1744) om allmän
egenavgifter, kommunalt grund- pensionsavgift, kommunalt grundavdrag och, såvitt avser skattskyl- avdrag och, såvitt avser skattskyldig som uppburit sjöinkomst som dig som uppburit sjöinkomst som
avses i punkt 1 av anvisningarna avses i punkt 1 av anvisningarna
till 49 §, sjöinkomstavdrag i nu till 49 §, sjöinkomstavdrag i nu
nämnd ordning. Det som därefter nämnd ordning. Det som därefter
återstår utgör beskattningsbar för- återstår utgör beskattningsbar förvärvsinkomst.
värvsinkomst.

3.17 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1345)
om ändring i lagen
(1983:1092) med
reglemente för Allmänna
pensionsfonden

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden i dess lydelse enligt lagen (1996:1345) om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1§
De penningmedel som enligt
De penningmedel som enligt
4 kap. 3 § lagen (1981:691) om 4 kap. 3 § lagen (1981:691) om
socialavgifter och 6 § lagen (1994: socialavgifter och 6 § lagen (1994:
1744) om allmänna egenavgifter 1744) om allmän pensionsavgift
skall föras till Allmänna pensions- skall föras till Allmänna pensionsfonden, skall förvaltas av förs- fonden, skall förvaltas av första-sjätte fondstyrelserna.
ta-sjätte fondstyrelserna.
Bestämmelser om första–tredje fondstyrelserna finns i 2–16, 21–25,
44 och 45 §§ samt om fjärde–sjätte fondstyrelserna i 26, 28–37, 39 och
43–45 §§.
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3.18 Förslag till lag om
ändring i skattebetalningslagen (1997:483)

Härigenom föreskrivs att 8 kap. 3 § skattebetalningslagen (1997:483)
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

8 kap.
3§
De allmänna skattetabellerna skall ange skatteavdraget på olika inkomstbelopp, beräknade för en månad eller kortare tid, och grundas på
att
1. inkomsten är oförändrad under inkomståret,
2. arbetstagaren endast kommer att taxeras för den inkomst som anges i tabellen,
3. arbetstagaren inte skall be3. arbetstagaren inte skall betala någon annan skatt eller avgift tala någon annan skatt eller avgift
än kommunal inkomstskatt, stat- än kommunal inkomstskatt, statlig inkomstskatt på förvärvs- lig inkomstskatt på förvärvsinkomster och avgifter enligt lagen inkomster och avgift enligt lagen
(1994:1744) om allmänna egen- (1994:1744) om allmän penavgifter, och
sionsavgift, och
4. arbetstagaren vid inkomst4. arbetstagaren vid inkomsttaxeringen inte medges något an- taxeringen inte medges något annat avdrag än avdrag för avgifter nat avdrag än avdrag för avgift
enligt lagen om allmänna egenav- enligt lagen om allmän pensionsgifter och grundavdrag.
avgift och grundavdrag.
Skattetabellerna skall ange skatteavdraget med utgångspunkt från att
kommunal inkomstskatt beräknas efter skattesatser i hela krontal.
Av tabellerna skall också framAv tabellerna skall också framgå skatteavdraget för den som inte gå skatteavdraget för den som inte
är skyldig att betala allmänna är skyldig att betala allmän penegenavgifter.
sionsavgift.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången i fråga om preliminär skatt för 1998 och slutlig skatt på grund av
1999 års taxering.

3.19 Förslag till lag om
ändring i lagen (1997:323)
om statlig
förmögenhetsskatt

Härigenom föreskrivs att 3, 4, 12, 17 och 18 §§ lagen (1997:323) om
statlig förmögenhetsskatt skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

3§
Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall som tillgång
tas upp
1. privatbostadsfastighet och privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen (1928:370),
2. privatbostadsfastighet på lantbruksenhet som på ägarens begäran
räknas som näringsfastighet enligt 5 § sjunde stycket kommunalskattelagen,
3. den del av en näringsfastighet som inrymmer en bostadslägenhet
som används eller är avsedd att användas av fastighetsägaren för eget
eller närståendes boende,
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4. aktie i ett aktieslag som är
inregistrerat vid börs i det land där
aktiebolaget är hemmahörande
med undantag för huvuddelägares
aktie,

4. aktie i ett aktieslag som är
inregistrerat vid börs i det land där
aktiebolaget är hemmahörande
samt marknadsnoterad aktie i ett
aktiebolag som är hemmahörande
i Sverige om ett aktieslag i bolaget
den 29 maj 1997 var eller senare
har varit inregistrerat vid svensk
börs med undantag för huvuddelägares aktie,
5. aktie i ett aktieslag som inte
5. aktie i ett aktieslag som inte
är marknadsnoterat i det land där är marknadsnoterat i det land där
aktiebolaget är hemmahörande aktiebolaget är hemmahörande
med undantag för huvuddelägares med undantag för huvuddelägares
aktie i ett aktiebolag i vilket finns
aktie,
ett aktieslag som är marknadsnoterat,
6. annan inte marknadsnoterad delägarrätt som avses i 27 § 1 mom.
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt än aktie samt andel i handelsbolag och europeisk ekonomisk intressegruppering med undantag för
andel i juridisk person till den del den juridiska personen är skattskyldig,
7. annan marknadsnoterad tillgång som avses i 27 § 1 mom. lagen
om statlig inkomstskatt än aktie samt marknadsnoterad tillgång som avses i 29 § 1 mom. , 30 § 1 mom. och 31 § samma lag,
8. livförsäkring med undantag för
a) pensionsförsäkring som avses i punkt 1 av anvisningarna till 31 §
kommunalskattelagen samt
b) livförsäkring som enbart avser olycks- eller sjukdomsfall eller dödsfall senast vid 70 års ålder och som inte är återköpsbar,
9. rätt till livränta eller därmed jämförlig utbetalning med undantag
för rätt till
a) utbetalning på grund av försäkring,
b) utbetalning på grund av tidigare anställning samt
c) underhållsbidrag,
10. kontobehållning samt ford10. kontobehållning samt fordran i pengar och liknande betal- ran i pengar och liknande betalningsmedel med undantag för be- ningsmedel samt fordran avseende
hållning på pensionssparkonto skattepliktig marknadsnoterad tillenligt 1 kap. 2 § lagen (1993:931) gång som anges i 4, 5 och 7 med
om individuellt pensionssparande,
undantag för behållning på pensionssparkonto enligt 1 kap. 2 §
lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande,
11. pengar och liknande betalningsmedel till den del de sammanlagt
överstiger 25 000 kronor,
12. lösöre med undantag för
a) inre lösöre för personligt bruk,
b) yttre lösöre för personligt bruk till den del det enskilda föremålets
värde understiger 10 000 kronor,
c) fordon som avses i 9 § första stycket fordonsskattelagen
(1988:327) samt
d) lösöre som är deponerat på museum eller liknande inrättning,
om tillgången inte ingår i sådan näringsverksamhet som avses i 21 §
kommunalskattelagen i annat fall än enligt 2 och 3.
Med huvuddelägares aktie avMed huvuddelägares aktie avses dels aktie i ett aktiebolag i vil- ses dels aktie i ett aktiebolag i vilket aktier har marknadsnoterats ket aktier var inregistrerade vid
första gången efter utgången av år börs vid utgången av år 1991, dels
1996, dels aktie i ett aktiebolag i aktie i ett aktiebolag i vilket aktier
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vilket aktier har inregistrerats vid
börs första gången efter utgången
av år 1991, dels aktie som har
förvärvats med stöd av sådana aktier, under förutsättning att aktien
har innehafts direkt eller indirekt
av huvuddelägare sedan marknadsnoteringen, inregistreringen
respektive nämnda förvärv. Övergår äganderätten till sådan aktie
till huvuddelägarens barn eller
barnbarn undantas aktien från
skatteplikt även för dessa förvärvare.

har inregistrerats vid börs första
gången efter utgången av år 1991,
dels aktie i ett aktiebolag i vilket
aktier har marknadsnoterats första gången efter utgången av år
1996, dels aktie som har förvärvats med stöd av sådana aktier,
under förutsättning att aktien har
innehafts direkt eller indirekt av
huvuddelägare sedan respektive
utgången av år 1991, inregistreringen, marknadsnoteringen och
nämnda förvärv. Övergår äganderätten till sådan aktie till huvuddelägarens barn eller barnbarn
undantas aktien från skatteplikt
även för dessa förvärvare.
Med huvuddelägare avses såMed huvuddelägare avses sådan aktieägare som, ensam eller dan aktieägare som, ensam eller
tillsammans med närstående, vid tillsammans med närstående, intidpunkten för marknadsnotering nehade aktier direkt eller indirekt
eller inregistrering som avses i motsvarande minst 25 procent av
andra stycket innehade aktier di- röstvärdet för aktierna i bolaget
rekt eller indirekt motsvarande vid utgången av år 1991 i fråga
minst 25 procent av röstvärdet för om aktier i ett aktiebolag i vilket
aktierna i bolaget. Som huvud- aktier var inregistrerade vid den
delägare anses även dödsboet efter tidpunkten och i övriga fall vid
sådan aktieägare.
tidpunkten för den inregistrering
eller marknadsnotering som avses
i andra stycket. Som huvuddelägare anses även dödsboet efter sådan
aktieägare.
Som närstående räknas sådana personer som anges i punkt 14 sista
stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen.
4§
Vid beräkning av den skattepliktiga förmögenheten skall alla skulder
dras av från värdet av tillgångarna.
Som avdragsgill skuld räknas dock inte
1. skuld i sådan näringsverksamhet som avses i 21 § kommunalskattelagen (1928:370) med undantag för skuld hänförlig till tillgång som
anges i 3 § första stycket 2 och 3,
2. skuld hänförlig till aktie som är undantagen från skatteplikt,
3. skuld hänförlig till delägarrätt som är skattepliktig enligt 3 § första
stycket 5 eller 6 till den del tillgångar och skulder i den jurdiska personen
inte beaktas vid värdering enligt 14 §,
4. förpliktelse på grund av marknadsnoterad option eller termin och
därmed jämförlig förpliktelse till den del det sammanlagda beloppet avseende sådana förpliktelser överstiger det sammanlagda värdet på rättigheter på grund av sådana avtal,
5. förpliktelse vars motsvarande rättighet hos annan är av sådant slag
att den är undantagen från skatteplikt,
6. skuld hänförlig till lösöre som är av sådant slag att det är undantaget från skatteplikt,
7. annan skuld hos begränsat skattskyldig enligt 7 § än sådan som är
hänförlig till tillgång som anges i den paragrafen,
8. skuld hänförlig till tillgång som är undantagen från beskattning till
följd av dubbelbeskattningsavtal,
9. skatt enligt 1 § uppbördsla9. skatt som avses i 1 kap. 1 §
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gen (1953:272) som ännu inte debiterats.

skattebetalningslagen (1997:483)
som ännu inte debiterats.

12 §
Marknadsnoterad tillgång som
Marknadsnoterad tillgång som
avses i 27 § 1 mom., 29 § 1 mom., avses i 27 § 1 mom. lagen (1947:
30 § 1 mom. och 31 § lagen 576) om statlig inkomstskatt med
(1947:576) om statlig inkomst- undantag för andel i sådan värdeskatt tas upp till det vid beskatt- pappersfond som avses i 27 § 6
ningsårets utgång senast noterade mom. nämnda lag tas upp till 80
värdet. Om det noterade värdet procent av det vid beskattinte omfattar upplupen avkastning ningsårets utgång senast noterade
skall värdet ökas med sådan av- värdet. Detsamma gäller annan
kastning.
aktie i ett aktiebolag som är hemmahörande i Sverige om ett aktieslag i bolaget den 29 maj 1997 var
eller senare har varit inregistrerat
vid svensk börs. Om sådan aktie
saknar noterat värde under beskattningsåret tas den upp till
samma värde som aktie i bolaget
med det lägsta noterade värdet.
Finns inte sådant noterat värde
tillämpas 14 §. Marknadsnoterad
tillgång som avses i 29 § 1 mom.,
30 § 1 mom. och 31 § lagen om
statlig inkomstskatt tas upp till det
vid beskattningsårets utgång senast noterade värdet. Om det noterade värdet inte omfattar upplupen avkastning skall värdet ökas
med sådan avkastning.
17 §
Fordran som inte är marknadsFordran i pengar och liknande
noterad och som löper med ränta betalningsmedel som inte är
tas upp till sitt nominella belopp marknadsnoterad och som löper
med tillägg för förfallen ränta. med ränta tas upp till sitt nomiOm en sådan fordran löper med nella belopp med tillägg för förränta som betydligt understiger fallen ränta. Om en sådan fordran
marknadsräntan eller är räntelös, löper med ränta som betydligt untas den upp till sitt nuvärde be- derstiger marknadsräntan eller är
räknat med hänsyn till marknads- räntelös, tas den upp till sitt nuräntan, avtalad ränta och löptid.
värde beräknat med hänsyn till
marknadsräntan, avtalad ränta
och löptid.
Osäker fordran tas upp till det belopp som kan förväntas bli betalt.
Värdelös fordan tas inte upp.
18 §
Skuld tas upp till belopp som
Skuld tas upp till belopp som
beräknas enligt de grunder som beräknas enligt de grunder som
anges för värdering av tillgångar i anges för värdering av tillgångar i
16 och 17 §§. Löper en skuld med 9, 16 och 17 §§. Löper en skuld
ränta som betydligt understiger med ränta som betydligt understimarknadsräntan och utgår räntan ger marknadsräntan och utgår
efter en fast räntesats, tas skulden räntan efter en fast räntesats, tas
dock upp till sitt nominella belopp skulden dock upp till sitt nomimed tillägg för förfallen ränta om nella belopp med tillägg för för61
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räntesatsen var marknadsmässig fallen ränta om räntesatsen var
när skulden uppkom. Även i de marknadsmässig när skulden
fall då ränta utgår efter en ränte- uppkom. Även i de fall då ränta
sats som bestäms författningsen- utgår efter en räntesats som beligt tas skuld upp till sitt nominella stäms författningsenligt tas skuld
belopp med tillägg för förfallen upp till sitt nominella belopp med
ränta.
tillägg för förfallen ränta.
Förpliktelse på grund av marknadsnoterad option eller termin och
därmed jämförlig förpliktelse tas upp till belopp som motsvarar det vid
beskattningsårets utgång senast noterade värdet på optionen, terminen
eller den därmed jämförliga tillgången.
Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första
gången vid beräkning av preliminär skatt för 1998 och i övrigt vad gäller
3, 12, 17 och 18 §§ första gången vid 1998 års taxering och vad gäller
4 § första gången vid 1999 års taxering.

3.20 Förslag till lag om
ändring i lagen (1997:324)
om begränsning av skatt

Härigenom föreskrivs att 4 och 6 §§ lagen (1997:324) om begränsning av skatt skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

4§
Spärrbeloppet jämförs med det sammanlagda beloppet av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt och förmögenhetsskatt som beräknats för den skattskyldige på grund av taxeringen (skattebeloppet). För
personer som skall sambeskattas enligt 21 § lagen (1997:323) om statlig
förmögenhetsskatt beräknas skattebeloppet som summan av deras sammanlagda skatter om beskattningsbar förmögenhet uppkommer vid
sambeskattningen.
Är den skattskyldige berättigad
Är den skattskyldige berättigad
till nedsättning av statlig inkomst- till nedsättning av statlig inkomstskatt, kommunal inkomstskatt skatt, kommunal inkomstskatt
eller förmögenhetsskatt genom eller förmögenhetsskatt genom
skattereduktion som avses i 2 § 4 skattereduktion som avses i 11
mom. uppbördslagen (1953:272) kap. 11 § skattebetalningslagen
eller genom avräkning av utländsk (1997:483) eller genom avräkning
skatt enligt särskilda föreskrifter, av utländsk skatt enligt särskilda
beräknas skattebeloppet som om föreskrifter, beräknas skattebeskattereduktion eller avräkning av loppet som om skattereduktion
skatt inte hade skett.
eller avräkning av skatt inte hade
skett.
6§
Bestämmelserna i uppbördslagen (1953:272) om beslut och
överklagande av beslut tillämpas
på beslut enligt denna lag.

Bestämmelserna i skattebetalningslagen (1997:483) om beslut
och överklagande av beslut tilllämpas på beslut enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första
gången vid beräkning av preliminär skatt för 1998 och i övrigt första
gången vid 1999 års taxering.
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3.21 Förslag till lag om
ändring i lagen (1990:325)
om självdeklaration och
kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
dels att 2 kap. 11 § skall ha följande lydelse,
dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1997:329) om ändring i
lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter skall ha
följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2 kap.
1
11 §
Fysisk person och dödsbo får, om inte annat följer av 13 §, lämna
förenklad självdeklaration.
Skattemyndigheten skall till den som kan antas få lämna förenklad
självdeklaration före den 15 april under taxeringsåret översända en förtryckt deklarationsblankett. Följande uppgifter, grundade på innehållet i
inkomna kontrolluppgifter och övriga av myndigheten kända uppgifter,
skall förtryckas:
1. den skattskyldiges namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och hemortskommun,
2. vad som behövs för att bestämma om den skattskyldige skall sambeskattas eller inte,
3. intäkter i inkomstslaget tjänst samt intäkter och avdrag i inkomstslaget kapital,
4. avdrag för avgift för pensionsförsäkring och för inbetalning på pensionssparkonto,
5. vad som behövs för beräkning av fastighetsskatt enligt lagen
(1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
6. skattepliktiga tillgångar och
6. skattepliktiga tillgångar och
avdragsgilla skulder enligt lagen avdragsgilla skulder enligt lagen
(1997:323) om statlig förmögen- (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt om beskattningsbar förhetsskatt.
mögenhet kan antas uppkomma.
2

Denna lag träder i kraft den 1
juli 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering.

1
2

Senaste lydelse 1997:329.
Senaste lydelse 1997:329.

Denna lag träder i kraft den 1
juli 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering. I
fråga om 3 kap. 22 § fjärde stycket skall vid 1998 års taxering kontrolluppgift för marknadsnoterad
fordran ta upp det vid årets utgång senast noterade värdet.

Denna lag träder i kraft den 30 december 1997 och tillämpas första
gången vid 1998 års taxering.
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3.22 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:725)
om skattereduktion för
utgifter för byggnadsarbete
på bostadshus

Härigenom föreskrivs att 3, 6, 10–12 och 14–15 §§ lagen (1996:725)
om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus skall
ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

3§
Underlaget för skattereduktioUnderlaget för skattereduktionen omfattar endast utgifter för nen omfattar endast utgifter för
byggnadsarbete som har utförts byggnadsarbete som har utförts
under tiden den 15 april 1996 - 31 under tiden den 15 april 1996 - 31
december 1997 och som är betal- december 1998 och som är betalda vid tidpunkten för ansökan.
da vid tidpunkten för ansökan.
Utgifter för byggnadsarbete inräknas i underlaget endast om arbetet
utförts av någon som innehar F-skattesedel vid den tidpunkt när avtalet
om arbete träffades eller när ersättningen utbetalades.
En uppgift om innehav av en F-skattesedel får tas för god om den
lämnas i en anbudshandling, en faktura eller någon därmed jämförlig
handling, som även innehåller uppgifter om utbetalarens och betalningsmottagarens namn och adress eller andra för identifiering godtagbara uppgifter samt uppgift om betalningsmottagarens personnummer
eller organisationsnummer. Detta gäller dock inte om den som betalar ut
ersättningen känner till att uppgiften om innehav av en F-skattesedel är
oriktig.
6§
Ansökningen skall innehålla uppgift om
1. sökandens personnummer eller organisationsnummer samt, om sökanden är bostadsrättsinnehavare, föreningens eller bolagets organisationsnummer,
2. fastighetens beteckning samt om sökanden är bostadsrättsinnehavare, lägenhetens eller småhusets beteckning,
3. sökandens andel i fastigheten eller i bostadsrätten när arbetet utfördes,
4. det byggnadsarbete som utförts på fastigheten eller på bostadsrätten och när arbetet utförts,
5. underlaget för den skattereduktion som begärs,
6. organisationsnummer eller
6. organisationsnummer eller
personnummer för den som utfört personnummer för den som utfört
byggnadsarbetet, samt
byggnadsarbetet samt
7. huruvida sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 § tredje
stycket har beviljats.
Om sökanden har förvärvat
Om sökanden har förvärvat
fastigheten eller bostadsrätten un- fastigheten eller bostadsrätten under något av åren 1996 eller 1997, der något av åren 1996, 1997 eller
skall ansökningen också innehålla 1998, skall ansökningen också inuppgift om förvärvet och om den nehålla uppgift om förvärvet och
som fastigheten eller bostadsrätten om den som fastigheten eller boförvärvats från.
stadsrätten förvärvats från.
Till ansökningen skall fogas kopia av faktura eller motsvarande
handling utvisande vilket byggnadsarbete som utförts och utgiften för
detta arbete, uppgift om utgiften för material och utrustning samt, om
sökanden är bostadsrättsinnehavare, intyg från föreningen eller bolaget
som visar att han eller hon är medlem i föreningen eller delägare i bolaget och bostadsrättsinnehavare. Av ansökningen eller en handling som
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fogas till denna skall framgå när betalning har ägt rum.
10 §
Ansökan om skattereduktion
Ansökan om skattereduktion
skall ha kommit in till en skatte- skall ha kommit in till en skattemyndighet senast den 1 mars myndighet senast den 1 mars
1998.
1999.
Om en ansökan om skattereOm en ansökan om skattereduktion har kommit in före den 1 duktion har kommit in före den 1
mars 1997 skall skattereduktionen mars 1997 skall skattereduktionen
tillgodoräknas vid debitering av tillgodoräknas vid debitering av
skatt på grund av 1997 eller 1998 skatt på grund av 1997 eller 1998
års taxering efter vad som anges i års taxering efter vad som anges i
ansökningen. Kommer ansök- ansökningen. Har ansökan komningen in senare tillgodoräknas mit in efter den 28 februari 1997
skattereduktionen vid debitering men före den 1 mars 1998 skall
på grund av 1998 års taxering.
skattereduktionen tillgodoräknas
vid debitering av skatt på grund av
1998 eller 1999 års taxering efter
vad som anges i ansökningen.
Kommer ansökningen in senare
tillgodoräknas skattereduktionen
vid debitering på grund av 1999
års taxering.
11 §
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksskatteverket
bestämmer vilken eller vilka skattemyndigheter som beslutar i ärenden
enligt denna lag.
Sedan en skattemyndighet avSedan en skattemyndighet avgjort ett sådant ärende får en ny gjort ett sådant ärende får en ny
ansökan inte prövas förrän efter ansökan inte prövas förrän efter
utgången av år 1997, om inte an- utgången av år 1998, om inte ansökningen avser utgifter på minst sökningen avser utgifter på minst
1 000 kronor som ingår i sökan- 1 000 kronor som ingår i sökandens underlag för skattereduktion.
dens underlag för skattereduktion.
12 §
Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får omprövas, förutom i
fall som anges i förvaltningslagen (1986:223), om sökanden har lämnat
oriktig uppgift eller sådan ersättning eller sådant stöd som avses i 2 §
tredje stycket har beviljats efter det att ansökningen gjordes. Beslut får
också omprövas om det föranleds av ett annat beslut av skattemyndighet
eller förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag, fastighetstaxering eller debitering av fastighetsskatt.
Beslut får vidare, på begäran av
Beslut får vidare, på begäran av
sökanden, omprövas om denne sökanden, omprövas om denne
begärt att skattereduktion skall begärt att skattereduktion skall
tillgodoräknas honom eller henne tillgodoräknas honom eller henne
vid debitering av skatt på grund av vid debitering av skatt på grund av
1997 års taxering och beslutad 1997 eller 1998 års taxering och
skattereduktion därefter inte fullt beslutad skattereduktion därefter
ut kunnat tillgodoräknas honom inte fullt ut kunnat tillgodoräknas
eller henne vid denna debitering.
honom eller henne vid denna debitering.
Omprövning får ske intill utgången av femte kalenderåret efter det år
då beslut om skattereduktion meddelades. Omprövning enligt första
stycket andra meningen får ske även efter den tid som anges i föregående
mening men senast sex månader efter det beslut som föranleder ändring65
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en.
14 §
I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som
gäller om skattereduktion i 2 § 4
mom. uppbördslagen (1953:272)
om inte annat är föreskrivet.
Skattereduktion enligt denna lag
tillgodoräknas den skattskyldige
före skattereduktion enligt lagen
(1995:1623) om skattereduktion
för riskkapitalinvesteringar och
skattereduktion enligt uppbördslagen.

I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som
gäller om skattereduktion i
11 kap. 11 § skattebetalningslagen
(1997:483) om inte annat är föreskrivet. Skattereduktion enligt
denna lag tillgodoräknas den
skattskyldige före skattereduktion
enligt lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar och skattereduktion enligt
skattebetalningslagen.
15 §

Skattereduktion enligt denna
lag skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt eller
jämkning av sådan skatt. Jämkning av sjömansskatt får dock ske
som för skattereduktion på grund
av underskott av kapital enligt
12 § 4 mom. lagen (1958:295) om
sjömansskatt i fråga om skattskyldig som skall betala sådan skatt.

Skattereduktion enligt denna
lag skall inte beaktas vid beräkning av preliminär skatt eller
jämkning av sådan skatt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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4 Budgetförslag med utgiftstak
för den offentliga sektorn

4.1

Inledning

I 1997 års ekonomiska vårproposition (prop
1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:
284) föreslog regeringen ett utgiftstak för år 2000
och en preliminär fördelning av utgifterna på utgiftsområden för åren 1998-2000. Riksdagen ställde sig
bakom förslaget. I detta kapitel presenterar regeringen en reviderad fördelning av utgifterna på utgiftsområden för de tre åren. Bilaga 1 innehåller en preciserad fördelning på anslagsnivå av utgifterna år
1998.
I vårpropositionen angavs mål för de offentliga finanserna. Dessa mål har tillsammans med det av
riksdagen fastställda utgiftstaket varit vägledande för
utformningen av budgetpropositionen. De beräkningar som presenteras i detta kapitel bygger på de
antaganden om den ekonomiska utvecklingen som
redovisas i avsnitt 4.2.2 och i bilaga 2 Svensk ekonomi. Beräkningarna tar också hänsyn till de politiska prioriteringar som redovisas i vårpropositionen
och i denna proposition. Förslagen och beräkningarna i denna proposition innebär att utgiftstaken för
staten ligger fast.
Kapitlet inleds med en beskrivning av de politiska
prioriteringar och makroekonomiska förutsättningar
som ligger till grund för kalkylerna. I avsnitt 4.3 presenteras beräkningar av statsbudgetens utveckling till
år 2000. Därefter redovisas en uppföljning av statsbudgetens inkomster och utgifter för innevarande
budgetår. Avnitt 4.5 innehåller en genomgång av de
olika utgiftsområdena för åren 1998-2000, där verksamheter och prioriteringar kortfattat presenteras.
Avslutningsvis redovisas de bemyndiganden m.m.
som påverkar statens utgifter under denna period. I
ett appendix beskrivs bl.a. statsbudgetens skatter i
kassamässiga respektive periodiserade termer.
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4.2

Förutsättningar

4.2.1

Politiska prioriteringar

I den ekonomiska vårpropositionen föreslog regeringen inom ramen för de budgetpolitiska målen ett
fempunktprogram för arbete och utbildning. I vårpropositionen beräknades att underskottet i de offentliga finanserna skulle vara eliminerat år 1998,
även efter det att fempunktsprogrammet inkluderats.
Enligt den bedömning regeringen nu gör utvecklas
de offentliga finanserna starkare än vad som angavs i
vårpropositionen. Regeringen bedömer att det inom
ramen för de budgetpolitiska målen finns utrymme
för ytterligare satsningar utöver de som aviserats i det
s.k. fempunktsprogrammet i vårpropositionen. Mot
denna bakgrund föreslås ett antal åtgärder.
I syfte att upprätthålla en god kvalitet i skolan,
vården och omsorgen samt att ytterligare stimulera
den kommunala sysselsättningen höjs statsbidragen
till kommunerna år 1999 med 4 miljarder kronor
och år 2000 med 8 miljarder kronor utöver vad föreslogs i vårpropositionen.
De fördelningspolitiska utvärderingarna av saneringsprogrammet visar att barnfamiljerna drabbats
hårdare än andra. Regeringen prioriterar därför en
förbättring för barnfamiljerna. Barnbidraget och studiebidraget inom studiehjälpen höjs från 640 kronor
till 750 kronor per barn och månad från den 1 januari 1998. Flerbarnstillägget återinförs från den 1 januari 1998 för barn födda efter 1995.
Bostadstillägget för pensionärer förstärks, vilket
innebär en förbättring framför allt för de sämst ställda pensionärerna.
Utbetalningen av pensionerna tidigareläggs till den
18:e-19:e varje månad.
Den utbyggnad av den reguljära utbildningen som
regeringen aviserade i april i år tidigareläggs delvis till
våren 1998. Tidigareläggningen avser 10 000 platser
i högskolan och 1 000 platser inom den kvalificerade
yrkesutbildningen.
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För att förbättra företagsklimatet förkortas den
period då företagen betalar sjuklön från fyra till två
veckor. Denna åtgärd har förordats av såväl arbetsmarknadens parter som småföretagarnas organisationer.
Förmögenhetsskattens utformning ändras så att
ogynnsamma effekter på aktiemarknadens funktionssätt begränsas.
För att stimulera reparation, ombyggnad och tillbyggnad förlängs det s.k. ROT-avdraget så att det
gäller för åtgärder vidtagna även under år 1998.
Avdragen för arbetsresor med bil höjs från 13
kronor till 15 kronor per mil.

– Den öppna arbetslösheten har under de senaste
åren legat på en hög nivå men förväntas efter innevarande år sjunka och nå en nivå på 4,5 procent år 2000.
– Både de korta och de långa räntorna är något
uppreviderade för hela perioden jämfört med
vårpropositionens prognos.
– Kronan förstärks gradvis under perioden men är
något svagare än vad som antogs i vårpropositionen.
TABELL 4.2 DEN EKONOMISKA UTVECKLINGEN
VÄRDEN FRÅN VÅRPROPOSITIONEN ANGES INOM PARENTES

TABELL 4.1 ÅTGÄRDER FÖR SYSSELSÄTTNING
OCH RÄTTVISA
BNP, procentuell

MILJARDER KRONOR

Skola, vård och omsorg

1998

1999

2000

0,0

4,0

8,0

Barnbidrag

2,9

3,0

3,0

Bostadstillägg till pensionärer

0,3

0,3

0,3

Utbetalningsdag

0,2

0,2

0,2

Högskola

0,6

0,0

0,0

Företag

2,6

3,2

3,4

Förlängt ROT- avdrag

0,0

1,0

0,5

Reseavdrag

0,0

0,1

0,1

Summa program

6,5

11,7

15,5

Finansiering

-2,7

-2,6

-2,7

förändring
KPI, procentuell
förändring
Öppen arbetslöshet

1998

1999

2000

2,3

3,1

2,9

2,8

( 1,1)

(2,3)

(2,5)

(2,8)

(2,7)

0,7

1,1

1,7

2,0

2,0

(0,7)

(0,6)

(1,7)

(2,0)

(2,0)

8,1

8,4

7,4

6,0

4,5

(8,1)

(7,9)

(7,1)

(5,6)

(4,5)

4,5

4,3

4,7

4,5

4,4

politiska åtgärder

(4,5)

(4,7)

(4,7)

(4,7)

(4,4)

7,3

5,8

6,0

6,3

6,3

statsobligationer

(7,2)

(5,6)

(5,9)

(6,1)

(6,2)

Ränta, 6-månader

5,8

4,2

4,6

4,8

4,8

statsskuldsväxlar
ECU- index,
årsgenomsnitt

(5,8)

(4,0)

(4,1)

(4,3)

(4,3)

115,1

117,5

115,5

114,5

114,0

(115,1) (116,3) (114,9) (114,0) (114,0)

Källa: Finansdepartementet

Reformerna finansieras delvis genom höjd avdragsgräns för resor från 6 000 till 7 000 kronor, höjda
arbetsgivaravgifter, utvidgad skatteplikt för aktier
samt genom viss neddragning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. En mer utförlig beskrivning av
de ändrade skattereglerna återfinns i avsnitt 4.8 och i
avsnitt 8.

4.2.2

1997

1,1

Arbetsmarknads-

Ränta, 5-åriga

Källa: Finansdepartementet

1996

4.3

De offentliga finansernas
utveckling

I detta avsnitt redovisas översiktligt utvecklingen av
de offentliga finanserna till år 2000. Tyngdpunkten
ligger på statens ekonomi.
Statens budgetsaldo är fr.o.m. år 1997 definitionsmässigt lika med statens lånebehov. Det består
av skillnaden mellan de inkomster och utgifter som
redovisas över statsbudgeten. Dessutom ingår Riksgäldskontorets nettoutlåning.
Lånebehovet (budgetunderskottet) är ett likviditetsmått och styrs av betalningsströmmar i staten.
Det skiljer sig från det finansiella sparandet i staten,
vilket bygger på nationalräkenskapernas definitioner
och avspeglar transaktioner som påverkar den finansiella nettoförmögenheten. Det finns ett nära samband mellan finansiellt sparande och budgetsaldo.
Över en längre period utvecklas de relativt likartat,
men stora skillnader kan uppkomma enstaka år. Till
exempel påverkar försäljningar av aktier i statliga
företag lånebehovet men inte det finansiella sparan-

Den makroekonomiska utvecklingen

Den offentliga sektorns finanser är starkt beroende
av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Vid beräkningarna av inkomster och utgifter för innevarande år och de kommande tre åren är därför bedömningen av den ekonomiska utvecklingen av stor
betydelse. De viktigaste beräkningsförutsättningarna
sammanfattas nedan. Prognosen redovisas i sin helhet i bilaga 2, Svensk ekonomi.
– Efter den svaga utvecklingen 1996 förväntas tillväxten de kommande åren vara god. För år 1998
är prognosen uppreviderad sedan vårpropositionen.
– Inflationen var mycket låg under 1996 och förväntas ligga kvar på en förhållandevis låg nivå.
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det. Den offentliga sektorns finansiella sparande, som
utgör en viktig målvariabel för den ekonomiska politiken beräknas som summan av det finansiella sparandet i staten, kommunsektorn och AP-fonden.

DIAGRAM 4.1

Finansiellt sparande i staten och offentlig sektor samt
budgetsaldo
Procent av BNP
5

4.3.1

Offentlig sektor

0

Den offentliga sektorns finansiella
sparande

-5

Den offentliga sektorns finansiella sparande har under 1990-talet varit kraftigt negativt och uppgick till
-12,3 procent av BNP år 1993. Därefter har underskottet gradvis minskat. År 1997 beräknas underskottet till 1,9 procent av BNP och år 1998 bedöms
det ha vänts till ett överskott på 0,6 procent av BNP.
Det redovisade överskottet påverkas emellertid av två
tekniska förändringar jämfört med vårpropositionen.
Den ena är den föreslagna bolagiseringen av APfondens fastigheter. Bolagiseringen innebär att reala
tillgångar ersätts av aktier vilket förbättrar det finasiella sparandet. Den andra förändringen består i att
utdelningarna från Securum inte längre räknas in i
finansiellt sparande. Justerat för dessa båda faktorer,
vilket innebär att samma redovisningsprinciper tilllämpas som i vårpropositionen, kommer de offentliga finanserna att uppvisa balans år 1998. För en mer
utförlig beskrivning av de redovisningstekniska förändringarna hänvisas till bilaga 2, Svensk ekonomi.
För åren efter år 1998 förväntas det finansiella
sparandet i den offentliga sektorn fortsätta att utvecklas positivt (se diagram 4.1). Den underliggande
ekonomiska utvecklingen ger ett finansiellt sparande
som är högre än de målsatta överskotten som uppgår
till 0,5 procent av BNP år 1999 och 1,5 procent av
BNP år 2000. Den viktigaste förklaringen till denna
utveckling är att utgifterna beräknas fortsätta att
minska som andel av BNP efter år 1998. Främst är
det hushållstransfereringarna som förväntas minska
till följd av minskad arbetslöshet. De målsatta överskotten om 0,5 procent av BNP 1999 och 1,5 procent av BNP år 2000 skall användas för att amortera
av den offentliga nettoskulden.
I vårpropositionen beräknades att utöver dessa
amorteringar skulle det finnas ett utrymme för överföringar till hushållen på 15 miljarder kronor 1999
och 25 miljarder kronor år 2000. Efter de nu föreslagna åtgärderna för sysselsättning och rättvisa återstår för år 1999 endast 2,6 miljarder kronor. För år
2000 kvarstår doch ett belopp på ca 20 miljarder
kronor. Detta utrymme har beräkningstekniskt lagts
på inkomstsidan. Bland annat av denna anledning
faller även inkomstkvoten något fram till år 2000.

-10

Staten

-15
Budgetsaldo
-20
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Källa: Finansdepartementet

4.3.2

Statsbudgetens utveckling

De senaste åren har flera stora förändringar i redovisningen av statens inkomster och utgifter genomförts. Detta försvårar en analys av statsbudgetens utveckling över tiden. Som exempel kan nämnas att
arbetslöshetsförsäkringen lyfts in på statsbudgeten
och flera större anslag bruttoredovisas. Exempel på
det sistnämnda är sjuk- och föräldraförsäkringen.
Vidare ökade såväl inkomster som utgifter med 40
miljarder kronor år 1996 som en följd av det nya systemet för utjämning mellan kommuner och landsting
samt av det nya systemet för inomkommunal mervärdesskatt. I diagram 4.2 redovisas korrigerade tidsserier för åren 1991-2000 för statsbudgeten. Principen är att dagens redovisningsregler tillämpas över
hela perioden.

DIAGRAM 4.2

Statsbudgetens inkomster och utgifter exkl.
statsskuldsräntor rensade för redovisningstekniska
förändringar
Procent av BNP
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4.3.3

vet. Detta medför att lånebehovet kan variera relativt
mycket utan att det finansiella sparandet påverkas.
För innevarande år nedrevideras ränteutgifterna
kraftigt jämfört med prognosen i vårpropositionen,
vilket har sin förklaring i valutavinster. För de tre
kommande åren är däremot prognosen för ränteutgifterna väsentligt högre än i vårpropositionen. Detta
beror för år 1998 i hög grad på förtidsinlösen av befintliga lån. Marknadsräntan har fallit sedan lånen
togs och om lånen förtidsinlöses kompenseras långivarna för ränteförlusten som uppstår på grund av att
kupong- och marknadsränta skiljer sig åt. Detta innebär i praktiken att en framtida hög ränteutgift flyttas till en tidigare period.
För åren 1999 och 2000 beror de högre ränteutgifterna på en något svagare krona och högre marknadsräntor än vad som antogs i vårpropositionen. En
detaljerad redovisning av statsskuldsräntornas utveckling återfinns i volym 2 i denna proposition.

Statsbudgetens inkomster

Inkomstkvoten (statsbudgetens inkomster som andel
av BNP) var hög i början av 1990-talet. År 1991
uppgick den till 37 procent av BNP. De två därpå
följande åren föll inkomsterna kraftigt i relation till
BNP och låg på en nivå om 32 procent av BNP år
1994. Nominellt föll inkomsterna till sin lägsta nivå
år 1993. Huvudförklaringen till detta förlopp är den
ekonomiska krisen. En annan förklaring är att skattereformen var något underfinansierad (se bilaga 6,
1990/91 års skattereform - en värdering). Det senare
beror bl.a. på att baserna för kapital- och förmögenhetsbeskattningen samt den privata konsumtionen
utvecklades ogynnsamt dessa år. Därutöver genomfördes vissa ofinansierade skattesänkningar.
Under perioden 1994-1996 steg inkomsterna kraftigt. Den huvudsakliga förklaringen till detta är saneringsprogrammet. År 1997 beräknas inkomsterna
uppgå till 37,1 procent av BNP.
Efter innevarande år beräknas inkomsterna som
andel av BNP att falla något till år 2000. En viktig
förklaring till detta är att inkomsterna från försäljning av statliga bolag bortfaller efter år 1999. En annan förklaring är ett beräkningstekniskt antagande
om en skattesänkning fr.o.m. år 1999. Beräkningarna bygger också på att värnskatten upphör efter år
1998. I appendix till detta avsnitt ges en mer detaljerad beskrivning av skatteinkomsterna i statsbudgeten
för åren 1996-1998. Analysen bygger på en periodiserad redovisning av skatterna till skillnad mot statsbudgetens kassamässiga redovisning.

4.3.4

TABELL 4.3 UTGIFTSMÄSSIGA RÄNTOR PÅ
STATSSKULDEN
MILJARDER KRONOR

Statsbudgetens utgifter

Sedan år 1993 har utgifterna, rensade för redovisningstekniska förändringar, sjunkit snabbt i förhållande till BNP. Denna tendens väntas fortsätta under
kommande år. Starkt bidragande till den fallande utgiftskvoten framöver är förändringen på utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Tillsammans beräknas utgifterna inom dessa områden minska med nära 22 miljarder kronor i löpande
priser under perioden 1997-2000. Detta förutsätter
att arbetslösheten sjunker till 4,5 procent år 2000.
Ett annat utgiftsområde där utgifterna minskar kraftigt är utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Detta beror på nedtrappningen av räntebidragen.
Det största enskilda anslaget i statsbudgeten är
statsskuldsräntorna. Det är också ett av de mest
svårprognostiserade. Statskuldsräntorna påverkas,
förutom av rådande marknadsräntor, av valutakursförändringar och Riksgäldskontorets förtidsinlösen
av utestående lån. De två senare faktorerna påverkar
inte det finansiella sparandet utan endast lånebeho-

1996

1997

1998

1999

2000

Räntor på lån i
svenska kronor

94,4

83,0

78,3

75,2

72,6

Räntor på lån i
utländsk valuta

23,3

21,5

20,6

19,4

18,2

Räntor på in- och
utlåning

-16,6

-3,5

-2,4

-0,7

-1,1

Över-/underkurser
vid emission

-1,5

0,5

0,4

0,5

0,1

Summa räntor

99,6

101,5

96,9

94,4

90,0

Valutaförluster/
vinster(-)

-6,1

-9,0

2,0

-1,1

-3,3

Kursförluster/
vinster(-)

5,6

2,8

9,6

4,2

6,2

Övrigt

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Summa
ränteutgifter

99,5

95,3

108,4

97,4

92,8

Differens mot
vårpropositionen

0,0

-7,1

8,5

6,2

3,4

Anm: Siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt
Källa: Finansdepartementet
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4.3.5

Lånebehovet

4.3.6

Statsskulden

Statsskuldens utveckling bestäms i huvudsak av lånebehovet. Förändringen av statsskulden påverkas
emellertid även av ändrade valutakurser, eftersom
nära 30 procent av statsskulden är upptagen i utländsk valuta.
Till följd av de stora underskotten i statens finanser växte statsskulden mycket snabbt under början
av 1990-talet. Statsskulden mätt som andel av BNP
nästan fördubblades under perioden 1990-1995. År
1995 nådde statsskulden sin högsta nivå på 84,3
procent av BNP. Under 1996 föll statsskulden något
och för 1997 beräknas den till 83,5 procent av BNP.
Skuldkvoten förväntas enligt prognosen fortsätta
att falla under resten av 1990-talet som en följd av de
förbättrade statsfinanserna.
I diagram 4.4 redovisas även den konsoliderade
bruttoskulden, definierad enligt kriterierna för den
Europeiska monetära unionen. Skillnaden mellan
statsskulden och den konsoliderade bruttoskulden är
att den senare innefattar hela den offentliga sektorns
skuld, samtidigt som en konsolidering sker för t.ex.
AP-fondens innehav av statspapper.

Regeringens förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret
1998 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens
upplåning.

Liksom för tidigare budgetår föreslår regeringen att
riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret
1998 ta upp lån enligt lagen (1988:1387) om statens
upplåning.
Lånebehovet är skillnaden mellan statens utgifter
inklusive Riksgäldskontorets nettoutlåning och statens inkomster. Lånebehovet uppgick till 242 miljarder kronor år 1993. Från denna höga nivå har lånebehovet minskat till 21 miljarder kronor förra året.
Det kraftiga fallet år 1996 beror bl.a. på försäljningar och på omläggning av uppbörden av mervärdesskatt åren 1995 och 1996. Ytterligare en förklaring
är utdelningar från affärsverk och bolag samt överföringen av Kärnavfallsfondens tillgodohavanden till
Riksgäldskontoret. Även rensat från sådana engångseffekter har emellertid utvecklingen varit positiv, vilket framgår av diagram 4.3.

DIAGRAM 4.4

Statsskulden och den offentliga sektorns konsoliderade
bruttoskuld

DIAGRAM 4.3

Procent av BNP
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För innevarande år beräknas lånebehovet uppgå till
17,7 miljarder kronor. I förhållande till vårpropositionen är detta en nedrevidering med 8 miljarder
kronor. I tabell 4.4 redovisas utvecklingen av statens
lånebehov, statsskulden och Riksgäldskontorets nettoutlåning för åren 1996 - 2000. En utförlig redovisning av utvecklingen under år 1997 ges i avsnitt 4.4.
De närmaste åren fortsätter lånebehovet att minska. År 1999 uppkommer ett överskott som gör det
möjligt att amortera på statsskulden.
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TABELL 4.4 STATENS LÅNEBEHOV OCH STATSSKULD
MILJARDER KRONOR
1996

1997

1998

1999

2000

Inkomster

600,5

647,7

676,0

688,0

688,5

Utgifter exkl. statsskuldsräntor

559,3

584,7

583,7

593,4

593,5

Statsskuldsräntor m.m.

99,5

95,3

109,1

98,2

93,4

Budgetunderskott exkl. Riksgäldskontorets
nettoutlåning m.m.

58,3

32,3

16,8

3,7

-1,6

88,5

0,0

0,0

0,0

0,0

CSN

8,9

9,8

11,1

11,0

12,0

Investeringslån till/från myndigheter

1,5

1,4

1,4

1,3

1,0

-0,6

Arbetsmarknadsfonden

86,7

Övrigt

1,8

Kassamässig korrigering

Arbetsmarknadsfonden

-86,7

Lönegarantifond, inkl ränta

-0,6

-0,7

-0,6

Kärnbränslefonden

-19,1

-0,5

0,3

Tilläggspensionsavgift

-10,5

-11,9

-13,5

-15,3

-15,6

Insättningsgaranti

-1,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-18,3

-10,8

1,5

0,8

1,5

-125,8

-14,7

-1,8

-4,8

-3,4

21,0

17,7

15,0

-1,1

-5,0

Övrigt, netto
Riksgäldskontorets nettoutlåning
Lånebehov (= budgetunderskott)
Skulddispositioner

4,4

29,1

-9,6

-7,1

3,3

25,4

46,8

5,4

-8,2

-1,7

1 411

1 458

1 463

1 455

1 454

84,1

83,5

79,4

75,3

71,8

Statsskuldsförändring
Statsskuld vid årets slut

-0,3

Procent av BNP
Anm. Siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt
Källa: Finansdepartementet

4.4

Uppföljning av år 1997

4.4.1

Inledning

Inkomsterna beräknas nu vara drygt 24 miljarder
kronor högre. Utgifterna exkl. statsskuldsräntor beräknas bli ca 4 miljarder kronor högre än i statsbudgeten. Statsskuldsräntorna bedöms däremot bli väsentligt lägre. Även vad gäller nettoutlåningen från
Riksgäldskontoret innebär de nya beräkningarna
nedjusteringar. Minskningen beror främst på att
statliga bolag och affärsverk tidigarelägger amortering av lån i Riksgäldskontoret.
Sammantaget innebär den reviderade prognosen
att lånebehovet nu bedöms bli 37 miljarder lägre än i
statsbudgeten. Effekten på statsskulden är emellertid
betydligt mindre. Detta beror på att utlandsskulden
blivit högre till följd av en svagare krona. Jämfört
med beräkningen i förra årets budgetproposition innebär den svagare kronan en negativ valutaeffekt på
nära 30 miljarder kronor.

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten skall regeringen noggrant följa hur statens inkomster, utgifter och upplåning utvecklas i förhållande till beräknade eller beslutade belopp. Under löpande budgetår
redovisar regeringen vid minst två tillfällen prognoser
över statens inkomster och utgifter samt statens lånebehov för riksdagen. Detta sker i samband med
vår- och budgetpropositionen.
De prognoser för statsbudgetens inkomster och
utgifter 1997 som redovisas nedan baseras på preliminärt utfall för sju månader från riksredovisningen.
Prognoserna avviker på vissa punkter kraftigt från
bedömningarna i såväl statsbudgeten som vårpropositionen.
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justeringen av energiskatterna beror delvis på en reviderad prognos för energiförbrukningen.
I statsbudgeten för år 1997 togs mycket små belopp upp på inkomsttyp 3000 Inkomster av försåld
egendom. I vårpropositionen inräknades däremot
försäljningar om 25 miljarder kronor under år 1997
som ett led i regeringens mål att avyttra tillgångar på
totalt 50 miljarder kronor fram till år 1999
(Konvergensprogrammet, 1995). I inkomstberäkningen i denna proposition har delar av dessa försäljningar förskjutits till senare år. Jämfört med statsbudgeten bedöms inkomsterna på titeln nu bli 15
miljarder kronor högre, medan inkomsterna jämfört
med bedömningen i vårpropositionen väntas bli 10
miljarder kronor lägre.

TABELL 4.5 LÅNEBEHOV OCH STATSSKULD ÅR
1997
MILJARDER KRONOR
AKTUELL
BERÄKNING

DIFFERENSER MOT
STATSVÅRPROPOBUDGETEN
SITIONEN

Inkomster

647,7

24,3

-4,5

Utgifter exkl.
statsskuldsräntor

584,7

4,2

-0,1

Statsskuldsräntor

95,3

-8,9

-7,1

-14,7

-7,8

-5,3

17,7

-36,7

-8,0

Valutaomvärdering

29,1

30,5

17,9

Skuldändring

46,8

-6,2

9,8

Nettoutlåning m.m.
Lånebehov

Statsskuld

1 458,0

-16,2

1

9,8

1. Utfallet av statsskulden år 1996 blev 10 miljarder kronor lägre än beräknat i budgetpropositionen för år 1997. Detta innebär att den nu beräknade
skuldnivån för år 1997 är ca 16 miljarder kronor lägre än i budgetpropositionen för år 1997.
Källa: Finansdepartementet

TABELL 4.6 STATSBUDGETENS INKOMSTER ÅR
1997
MILJARDER KRONOR
AKTUELL
BERÄKNING

INKOMSTTITEL

1000

4.4.2

Skatter m.m. därav:

572,8

6,7

2,8

1110

Fysiska personers
inkomstskatt

35,9

-1,3

0,9

1120

Juridiska personers inkomstskatt

68,4

15,2

2,9

1200

Socialavgifter

193,6

-1,6

-0,4

1411

Mervärdesskatt

148,0

3,1

2,6

14281435

Energiskatter

49,0

-5,3

-1,7

Inkomster och utgifter

Inkomster
De totala inkomsterna på statsbudgetens beräknas i
denna proposition uppgå till 647,7 miljarder kronor
år 1997. Det är drygt 24 miljarder kronor högre än
vad om angavs i statsbudgeten, men nära 5 miljarder
kronor lägre än i vårpropositionen. Beräkningar av
statens inkomster är osäkra bl.a. mot bakgrund av
osäkerheten om den makroekonomiska utvecklingen. Eftersom beräkningarna avser kassamässigt betalda skatter påverkas dessutom prognoserna av
hushållens och företagens betalningsbeteende. En redovisning av periodiserade skatter åren 1996 - 1998
ges i appendix till detta kapitel. Skilda bedömningar
av vissa inkomster av engångskaraktär, t.ex. försäljningar, bidrar också starkt till de stora skillnaderna
mellan de olika beräkningtillfällena.
Inkomsterna på inkomsttyp 1000 Skatter m.m.
beräknas nu bli nära 7 miljarder kronor högre än i
statsbudgeten. Av tabell 4.6 framgår att detta innebär en ytterligare uppjustering jämfört med vårpropositionen. Inom inkomsttypen varierar prognosjusteringarna kraftigt mellan olika typer av skatter.
Inkomstskatten för juridiska personer har reviderats
upp med drygt 15 miljarder kronor jämfört med beräkningen i statsbudgeten. Bland annat beror det på
att företagens inbetalning av fyllnadsskatt blivit väsentligt högre än beräknat. Detta var i huvudsak beaktat i inkomstberäkningen i vårpropositionen. Socialavgifterna är nedjusterade såväl i förhållande till
statsbudgeten som till vårpropositionen. Den viktigaste förklaringen är att sysselsättning och lönesumma är lägre. En mer gynnsam utveckling av den privata konsumtionen har medfört att inkomsten av
mervärdesskatten nu beräknas bli högre. Den stora

DIFFERENSER MOT
STATS- VÅRPROPOBUDGETEN
SITIONEN

Övrigt

77,9

-3,4

-1,5

2000

Inkomster av statens verksamhet

39,5

0,9

1,7

3000

Inkomster av försåld egendom

15,1

15,0

-10,0

4000

Återbetalning av
lån

3,1

0,0

0,4

5000

Kalkylmässiga
inkomster

6,5

0,3

0,1

6000

Bidrag m.m. från
EU

10,0

1,3

0,5

7000

Extraordinära
medel från EU

0,7

0,1

0,0

647,7

24,3

-4,5

Summa inkomsttitlar
Källa: Finansdepartementet

Utgifter
Utgifterna exklusive statsskuldsräntor har reviderats
på flera punkter jämfört med statsbudgeten. Anslagsbelastningen inom assistansersättningen och arbetslöshetsersättningen har blivit än större. Assistansersättningen beräknas nu överskrida anslaget i
statsbudgeten med 338 miljoner kronor mer än vad
som angavs i vårpropositionen, dvs. med totalt 813
miljoner kronor. Detta förklaras framför allt av att
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antalet bidragstagare successivt ökar men också av
ett ökat antal assistanstimmar per bidragstagare.
Arbetslöshetsersättningen beräknades i vårpropositionen överskrida statsbudgeten med 5,5 miljarder
kronor. Nu bedöms överskridandet bli ytterligare 1,6
miljarder kronor, dvs. totalt 7,1 miljarder kronor.
Förklaringen till detta är de uppreviderade prognoserna för arbetslösheten. Beräkningen i statsbudgeten
baserades på ett antagande om en öppen arbetslöshet
på 6,9 procent för år 1997, i vårpropositionen beräknades den till 7,9 procent och nu bedöms arbetslösheten istället bli 8,4 procent . Beträffande dessa
båda överskridanden gör regeringen bedömningen
att det inte är möjligt att klara finansiering inom respektive anslag eller utgiftsområde.
Utgifterna för underhållsstöd beräknas bli 589
miljoner kronor högre än i statsbudgeten. Systemet
för underhållsstöd trädde i kraft den 1 februari 1997.
Någon utvärdering av systemet är ännu inte genomförd och regeringen bedömer det därför trots överskridandet vara för tidigt att föreslå ändringar i systemet. Överskridandet finansieras genom att
anslagsramen sänks under en fyraårsperiod så att
sänkningen motsvarar överskridandet. I diagram 4.5
visas ackumulerade avvikelser från statsbudgeten hittills i år för assistansersättning och underhållsstöd
samt för arbetslöshetsersättning i diagram 4.6.

DIAGRAM 4.6

Ackumulerad avvikelse från statsbudgeten t.o.m. juli
Miljoner kronor

3000
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Det finns också ett antal områden där utgifterna beräknas bli lägre än anslagsnivån. I vårpropositionen
beräknades föräldraförsäkringen underskrida statsbudgeten med 2,4 miljarder kronor. Nu beräknas
underskridandet bli ytterligare ca 200 miljoner kronor. Detta beror på att prognosen för antal födda
barn reviderats ner kraftigt under året.
Utgifterna för räntebidrag beräknas underskrida
statsbudgeten med ca 2,8 miljarder kronor. Den
minskade belastningen på anslaget beror på ett antal
faktorer, framför allt på en mer positiv ränteutveckling än vad som tidigare förväntats.
Den lägre medelsförbrukningen inom utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m. beror dels på ett
lägre antal ansökningar till givna program, dels på
att vissa stödutbetalningar avseende år 1997 kommer
att utbetalas först år 1998.
Utgifterna för Sveriges avgift till EU beräknas nu
bli ca 1,9 miljarder kronor lägre än i statsbudgeten.
En viktig orsak till detta är att EU:s utgifter blivit lägre än beräknat.
Underskridandet på anslaget Räntor på statsskulden beräknas nu uppgå till ca 8,8 miljarder kronor i
förhållande till statsbudgeten. Regeringen har för avsikt att dra in de kvarstående medel som finns på detta anslag per den 31 december i år. Anslaget är ett
ramanslag med möjlighet till anslagssparande. Dock
saknas skäl för ett sådant sparande i detta fall.

Ackumulerade avvikelser från statsbudgeten t.o.m juli

400

feb

Källa: Finansdepartementet

juli

Källa: Finansdepartementet
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DIAGRAM 4.7

TABELL 4.7 TAKBEGRÄNSADE UTGIFTER ÅR
1997

Ackumulerade avvikelser från statsbudgeten t.o.m. juli
Miljoner kronor

MILJARDER KRONOR

jan

feb

mars

april

maj

juni

AKTUELL
BERÄKNING

juli

0
-200
-400
-600

Föräldraförsäkring

-800
-1000
-1200
-1400
-1600

DIFFERENSER MOT
STATSVÅRPROPO
BUDGETEN
-SITIONEN

Utgifter exkl. statsskulds
räntor

584,7

4,2

-0,2

Socialförsäkringar vid sidan
av statsbudgeten

129,5

-2,5

1,2

Summa takbegränsade
utgifter

714,1

1,6

1,0

8,9

-1,6

-1,0

723,0

0,0

0,0

Budgeteringsmarginal
Räntebidrag m m

-1800

Utgiftstak för staten

Källa: Finansdepartementet

Källa. Finansdepartementet

I tabell 4.8 redovisas den beräknade användningen
av medel under 1997.
En svårighet vid tolkningen av prognoserna av utgifterna och analysen av över- och underskridanden
under år 1997 är anslagsbehållningarna. När statsbudgeten fastställs ingår vid sidan av anslagen en utgiftspost, minskning av anslagsbehållningar, vilken är
en bedömning av den samlade förbrukningen av ingående reservationsmedel och andra anslagsbehållningar inom samtliga utgiftsområden. I samband
med uppföljningen görs prognoser på de totala utgifterna, dvs. förbrukning av medel oavsett om dessa
kommer från årets anslag eller tidigare anslagna och
behållna medel. Jämförelsen mellan anvisade medel
och prognostiserade utgifter måste därför tolkas med
viss försiktighet.

Utgifterna för socialförsäkringssektorn vid sida av
statsbudgeten beräknas nu bli 2,5 miljarder kronor
lägre än i budgetpropositionen för år 1997.
Förändringar av utgifterna under utgiftstaket medför att budgeteringsmarginalen påverkas. De takbegränsade utgifterna består av utgifterna inom samtliga utgiftsområden förutom område 26 Statsskuldsräntor m.m., samt socialförsäkringssektorn vid sidan
av statsbudgeten. Av tabell 4.7 framgår att de takbegränsade utgifterna nu bedöms bli drygt 1 miljard
kronor högre än vad som redovisades i såväl statsbudgeten som vårpropositionen, vilket innebär att
budgeteringsmarginalen är i motsvarande grad lägre.
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TABELL 4.8 ANVÄNDNING AV MEDEL UNDER 1997
MILJONER KRONOR
BEHÅLLNING
PER 970101

UTGIFTSOMRÅDEN

UO 1

Rikets styrelse

UO 2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

UO 3

Skatteförvaltning och uppbörd

UO 4

Rättsväsendet

UO 5

Utrikesförvaltning och internationell samverkan

UO 6
UO 7
UO 8

ANVISAT BELOPP

1

2

TILLGÄNGLIGA
MEDEL

UTGIFTSPROGNOS

1 596

3 763

5 359

4 128

205

4 310

4 505

2 883

844

5 715

6 527

6 001

1 379

20 843

22 134

21 700

889

2 759

3 417

2 880

Totalförsvar

2 935

42 523

45 458

42 163

Internationellt bistånd

9 203

11 002

19 705

13 033

Invandrare och flyktingar

153

3 453

3 597

3 762

UO 9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

863

24 016

24 767

24 018

UO 10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

85

35 833

35 918

35 554

UO 11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

0

63 975

63 975

63 124

UO 12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

0

35 750

35 750

32 948

UO 13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

0

43 315

43 315

43 315

UO 14

Arbetsmarknad och arbetsliv

6 528

50 167

55 555

52 157

UO 15

Studiestöd

1 371

17 267

17 324

16 823

UO 16

Utbildning och universitetsforskning

2 438

25 722

27 826

26 043

UO 17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

343

7 211

7 519

7 325

UO 18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

UO 19

Regional utjämning och utveckling

UO 20
UO 21

265

33 371

33 680

30 856

3 228

3 720

6 737

4 525

Allmän miljö- och naturvård

1 504

1 365

2 831

1873

Energi

1 670

588

1 335

733

UO 22

Kommunikationer

3323

25 268

28 437

26 731

UO 23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

UO 24

Näringsliv

UO 25

Allmänna bidrag till kommuner

814

13 593

14 389

12 066

2 203

2 996

5 171

3 709

454

83 612

88 013

87 684

UO 26

Statsskuldsräntor m.m.

0

104 155

104 155

95 310

UO 27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

0

20 053

20 053

18 661

Minskning av anslagsbehållningar

0

6 000

0

0

42 292

696 346

727 454

680 004

Totalt

1. Anvisat på statsbudget och tilläggsbudget i april. Även den nu förelagna tilläggsbudgeten är inkluderad i angivna belopp.
2. Avdrag är gjort för av regeringen beslutade indragningar av anslagsmedel vilket på vissa utgiftsområden innebär att summan av Behållning per 970101 och
Anvisat belopp inte summerar till Tillgängliga medel.
Källa: Finansdepartementet

4.5

Utgiftstak för åren 1998-2000

4.5.1

Utgiftstakets konstruktion

minskning av anslagsbehållningar samt en budgeteringsmarginal. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor
m.m. ingår inte i utgiftstaket.
Utgifterna inom socialförsäkringssektorn vid sidan
om statsbudgeten består av allmän tilläggspension
(ATP), delpension och arbetsskadeförsäkring. ATP
står för ca 95 procent av utgifterna.
Minskning av anslagsbehållningar ingår som en
post under utgiftstaket men specificeras inte per utgiftsområde. Posten avser att ta hänsyn till användningen av tidigare anslagna medel. Minskningen av
anslagsbehållningar är därför medräknad i de redovisade saldoberäkningarna både för statsbudgeten och
de offentliga finanserna.

Utgiftstaket för den offentliga sektorn utgörs av
summan av utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn och den beräknade utgiftsnivån för
den kommunala sektorn, med avdrag för det beräknade flödet mellan stat och kommunal sektor. Vad
gäller den kommunala sektorn godkänner riksdagen
en beräkning av de kommunala utgifterna. Utgiftstaket för staten och för hela den offentliga sektorn är
avrundade uppåt till närmaste hela miljard.
Utgiftstaket för staten är fördelat på 26 utgiftsområden, socialförsäkringar vid sidan av statsbudgeten,
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I de beräkningar av statens utgifter som redovisas i
avsnitt 4.3 ingår däremot inte budgeteringsmarginalen. Ett ianspråkstagande av budgeteringsmarginalen
försämrar därmed, allt annat lika, lånebehovet.

4.5.2

bedömning av utgiftsutvecklingen samt de nya förslag som lämnas i denna proposition. Dessa sammanfattas i avsnitt 4.2. Uppgifterna för åren 1999 och
2000 är endast en preliminär beräkning utifrån nu
kända förutsättningar vad avser antaganden om den
ekonomiska utvecklingen, volymutveckling och redan fattade beslut om besparingar och reformer. De
redovisade beloppen skall alltså inte ses som fastlagda nivåer för åren 1999 och 2000.
Nedan förklaras de största förändringarna åren
1998 till 2000 i förhållande till beräkningarna i vårpropositionen (tabell 4.10).
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning minskar med mellan 700-900 miljoner kronor per år jämfört med beräkningen i vårpropositionen. Orsaken är en omföring av utgifterna för
förvaltningen av statsskulden till utgiftsområde 26
Räntor på statsskulden. Utgiftsområde 26, ökar
därmed i motsvarande mån. Inom utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social omsorg ökar utgifterna, främst för Statlig assistansersättning. Höjningen
beror på den ökning i utnyttjandegraden som inträffat under innevarande budgetår och som beräknas
påverka även kommande år. Utgiftsökningarna inom
utgiftsområdena 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp är en följd av regeringens förslag
om en förkortning av sjuklöneperioden från 28 till
14 dagar. Inom utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn föreslår regeringen höjda
barnbidrag och flerbarnstillägg. Vad gäller utgiftsområdena 13 och 14 så är utgifterna delvis beroende av
varandra. Från utgiftsområde 13 betalas ersättning
till arbetslösa och från utgiftsområde 14 finansieras
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Jämfört med beräkningen i vårpropositionen ökar den öppna arbetslösheten något medan åtgärdsvolymen revideras
ned. Utgifterna är justerade på motsvarande sätt.
Åren 1999 och 2000 höjs bidragen till kommunerna
inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner med 4 respektive 8 miljarder kronor. Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
minskar till följd av lägre utgifter totalt inom EU.
Vid revideringen av fördelningen av utgifterna har
också en teknisk justering genomförts av de utgiftsområdesramar som omfattar anslag för förvaltningsändamål. Justeringen har gjorts med anledning av en
av riksdagen beslutad förändring av finansieringen av
avtalsförsäkringarna på det statliga området (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:FiU:1, rskr. 1996/97:53).
Omläggningen innebär att det nuvarande systemet
för finansiering med ett schablonmässigt beräknat
lönekostnadspålägg ersätts av ett system med myndighetsvisa, försäkringstekniskt beräknade premier.
Omläggningen skall vara kostnadsneutral för myndigheterna. De av Statens löne- och pensionsverk beräknade avgifterna för premierna varierar mellan
myndigheterna varför en justering har gjorts av anslagen för förvaltningsändamål i förhållande till det i

Utgiftstak för den offentliga sektorn

Utgiftstaket för den offentliga sektorn består, som
tidigare nämnts, av summan av det fastställda statliga
utgiftstaket och den beräknade kommunala utgiftsnivån med avdrag för interna transaktioner mellan
stat och kommun. Riksdagen godkände i våras beräkningen av den offentliga sektorns utgiftstak till
1 032 miljarder kronor för 1998, 1 057 miljarder
kronor för år 1999 och 1 081 miljarder kronor för år
2000.
Kommunernas utgifter bedöms nu bli högre för
åren 1998 till 2000 än vad som antogs i vårpropositionen. En orsak är överföringen av utgifterna för
läkemedelssubventioner från staten till landstingen.
Från och med år 1999 påverkas dessutom kommunernas utgifter av de satsningar på skola, vård och
omsorg som regeringen föreslår. De kommunala utgiftsökningarna uppvägs emellertid mer än väl av
ökade statsbidrag. Justerat för interna betalningar
mellan stat och kommuner blir därför det beräknade
utgiftstaket för den offentliga sektorn något lägre än i
vårpropsitionen.
TABELL 4.9 UTGIFTSTAK FÖR DEN OFFENTLIGA
SEKTORN
MILJARDER KRONOR
1998

1999

2000

Staten inklusive socialförsäkringssektorn

720

735

744

Den kommunala sektorn

452

470

487

Interna transaktioner
Summa offentlig sektor
Procent av BNP

-143

-152

-154

1 029

1 053

1 077

55,9

53,3

50,8

Källa: Finansdepartementet

4.5.3

Utgiftstak för staten

Riksdagen fastställde våren 1996 utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn för år 1998 till
720 miljarder kronor och för år 1999 till 735 miljarder kronor. Våren 1997 fastställde riksdagen utgiftstaket för år 2000 till 744 miljarder kronor. Riksdagen godkände då även en preliminär fördelning av
utgifterna under taket åren 1998-2000. Fördelningen
byggde på då gällande prognoser över den ekonomiska utvecklingen samt då gällande regelverk.
Regeringen föreslår nu en något ändrad fördelning
av utgifterna. Revideringen föranleds av en ändrad
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anslagen inräknade utrymmet för lönekostnadspålägg.
Jämfört med vårpropositionen har förbrukningen
av anslagsbehållningar räknats upp med 1 miljard
kronor och uppgår nu till 5 miljarder kronor. Skälet
till detta är att vissa utgifter bedöms förskjutas från
år 1997 till år 1998. För åren 1999 och 2000 antas
förbrukningen av anslagsbehållningar uppgå till 3
miljarder kronor vardera året. Det är samma bedömning som gjordes i vårpropositionen.
Av tabell 4.10 framgår att de takbegränsade utgifterna åren 1998-2000 är högre än i vårpropositionen. Som beskrivits i avsnitt 4.3 bedöms dessa utgifter rymmas både inom ramen för målet om balans i

de offentliga finanserna år 1998 och målen om överskott för de efterföljande åren. För år 1998 beräknas
utgifterna nu bli 6,6 miljarder kronor högre än i vårpropositionen. Med oförändrat utgiftstak medför de
högre utgifterna att budgeteringsmarginalen justeras
ned i motsvarande grad. I vårpropositionen beräknades budgeteringsmarginalen för år 1998 till drygt 10
miljarder kronor. Beräkningarna i denna proposition
innebär att marginalen minskat till 3,6 miljarder
kronor. Regeringen gör bedömningen att denna
marginal är tillfyllest bl.a. mot bakgrund av att förbrukningen av anslagsbehållningar nu lagts in i kalkylen med ett högre belopp än i vårpropositionen.
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TABELL 4.10 UTGIFTSTAK FÖR STATEN
TUSENTALS KRONOR 1998
MILJONER KRONOR 1999 OCH 2000

1998
TKR

1999
MKR

2000
MKR

DIFFERENS MOT VÅRPROPOSITIONEN
1998
1999
2000
MKR
MKR
MKR

UO1

Rikets styrelse

3 976 700

3 941

3 895

-11

-12

-13

UO2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

2 062 814

1 977

1 927

-747

-860

-730

UO3

Skatteförvaltning och uppbörd

UO4

Rättsväsendet

UO5

Utrikesförvaltning och internationell
samverkan

UO6

5 662 254

5 827

5 922

-36

-40

-43

21 034 170

21 647

22 304

-65

-74

-20

2 811 310

2 873

2 943

4

1

0

Totalförsvar

41 243 865

43 911

45 750

115

249

437

UO7

Internationellt bistånd

11 434 400

12 028

13 041

-65

-90

-87

UO8

Invandrare och flyktingar

3 863 934

3 761

3 570

104

-12

-90

UO9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

22 499 516

24 360

25 602

1 063

1 433

1 584

UO10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och
handikapp

37 192 476

39 020

40 308

1798

2 242

2 362

UO11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

62 701 000

62 931

63 468

384

73

-122

UO12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

35 813 561

36 331

36 837

2 517

2 599

2 704

UO13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

42 723 356

33 541

25 280

2 092

1 871

-53

UO14

Arbetsmarknad och arbetsliv

47 541 952

49 370

48 663

-1 667

-796

-157

UO15

Studiestöd

21 333 755

22 619

23 815

517

361

329

UO16

Utbildning och universitetsforskning

27 050 554

28 133

29 402

336

74

13

UO17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

7 334 967

7 460

7 614

11

-17

-18

UO18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och
byggande

22 825 533

20 427

17 574

27

14

125

UO19

Regional utjämning och utveckling

3 604 853

3 585

3 284

3

32

-89

UO20

Allmän miljö- och naturvård

1 178 052

1 198

1 153

28

85

29

UO21

Energi

1 583 041

1 842

1 603

14

30

113

UO22

Kommunikationer

24 100 564

26 669

27 262

144

210

125

UO23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande
näringar

13 725 623

13 792

13 861

-212

-222

-223

UO24

Näringsliv

2 698 330

2 590

2 572

126

35

-30

UO25

Allmänna bidrag till kommuner

93 048 700

100 288

101 848

-206

4 300

8 000

UO26

Statskuldsräntor m.m.

109 125 000

98 235

93 410

9 215

7 025

4 000

UO27

Avgiften till den Europeiska gemenskapen

19 645 000

20 320

20 982

-361

-849

-882

Summa utgiftsområden

687 815 280

688 676

683 892

15 126

17 662

17 269

Summa utgiftsområden exkl.
statsskuldsräntor

578 690 280

590 441

590 482

5 911

10 637

13 269

Minskning av anslagsbehållningar
Socialförsäkringar vid sidan av
statsbudgeten
Summa takbegränsade utgifter
Budgeteringsmarginal
Utgiftstak

5 000 000

3 000

3 000

1 000

0

0

132 744 000

137 928

144 351

-303

-222

1 189

716 434 280

731 369

737 833

6 608

10 415

14 458

3 565 720

3 631

6 167

-6 608

-10 415

-14 458

720 000 000

735 000

744 000

0

0

0

Källa: Finansdepartementet
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4.5.4

årets budgetproposition aviserade besparing på utgiftsområde 2 och 3.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
2 063 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
1 977 miljoner kronor och för år 2000 till 1 927
miljoner kronor.

Beskrivning av utgiftsområden m.m.

Utgiftsområde 1: Rikets styrelse
Utgiftsområdet omfattar statschefen, regeringen och
riksdagen. Dessutom ingår bl.a. mediefrågor, partistöd, allmänna val samt vissa centrala myndigheter.
Ett av de viktiga målen för utgiftsområdet är att
stödja mångfalden inom mediaområdet.
Prioriteringarna för år 1998 rör främst riksdagen.
Ett tillfälligt driftsstöd till dagspressen införs även
under åren 1997 och 1998.
Besparings- och reformåtgärder genomförs inom
utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den
ekonomiska vårpropositionen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
3 977 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
3 941 miljoner kronor och för år 2000 till 3 895
miljoner kronor

Utgiftsområde 3: Skatteförvaltning och
uppbörd
Utgiftsområdet omfattar Riksskatteverket och skattemyndigheterna (skatteförvaltningen) samt Tullverket.
Målet för beskattningsverksamheten, som är skatteförvaltningens huvudsakliga uppgift, är att skatt
skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och
i den tid och ordning som åsyftas med gällande skatteförfattningar. Målet för Tullverket är att uppbära
tullar, mervärdesskatt och andra avgifter så att en
riktig uppbörd kan säkerställas samt att kontrollera
trafiken till och från utlandet så att bestämmelser om
in- och utförsel av varor efterlevs.
Prioriterade uppgifter för skatteförvaltningen under år 1998 är fortsatt rationalisering av grundhanteringen för att ge utrymme för förstärkt skattekontroll
och flyttningskontroll med ökad träffsäkerhet. Vidare skall skatteförvaltningens medverkan i bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten stärkas.
Prioriterade uppgifter för Tullverket är att fortsätta arbetet med förenklingar av regler och procedurer.
Ett viktigt verktyg för detta är datoriseringen. Verket
skall även öka kvaliteten i alla delar av sin verksamhet. En säker och effektiv tullhantering kommer att
frigöra resurser att användas inom bl.a. Tullverkets
kontrollverksamhet.
I denna proposition lämnas förslag till slutlig fördelning av den i förra årets budgetproposition aviserade besparingen på utgiftsområde 2 och 3. Vidare
föreslås i enlighet med vad som sagts i den ekonomiska vårpropositionen en ytterligare besparing på
25 miljoner kronor inom skatteförvaltningen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
5 662 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
5 827 miljoner kronor och för år 2000 till 5 922
miljoner kronor.

Utgiftsområde 2: Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Utgiftsområdet omfattar ett flertal myndigheter som
Riksrevisionsverket, Statskontoret, Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret,
Kammarkollegiet, Statens fastighetsverk, Finansinspektionen m.fl. Vidare ingår kostnader för statsskuldens upplåning och låneförvaltning, vissa tidsbegränsade åtaganden samt Riksdagens revisorer.
Viktiga mål för utgiftsområdet är tillförlitliga
analyser samt bedömningar av den samhällsekonomiska och den statsfinansiella utvecklingen, ett stabilt
och effektivt finansiellt system samt en effektiv
granskning av statlig verksamhet.
Prioriteringar för år 1998 är bl.a. förbättringar av
kvaliteten i nationalräkenskaperna och prognoser för
svensk ekonomi. Detta görs till följd av EUmedlemskapet och det beslutade utgiftstaket.
Från anslaget Kostnader för upplåning och
statsskuldsförvaltning överförs ca 700 miljoner kronor till utgiftsområde 26. Överföringen görs i syfte
att skapa bättre incitament för en kostnadseffektiv
statsskuldsförvaltning.
Regeringen föreslår också vissa förändringar vad
gäller nuvarande stabsmyndigheter. Lokalförsörjningsverket läggs ned den 1 januari 1998. Riksrevisionsverkets verksamhet skall renodlas och koncentreras till de revisionella uppgifterna. En ny myndighet
inrättas för statens samlade ekonomistyrningsfunktion. En översyn föreslås av Statskontorets verksamhet.
De förslag till besparingsåtgärder som angavs i
den ekonomiska vårpropositionen fullföljs och preciseras. Besparingskrav på sammanlagt 18 miljoner
kronor fördelas därmed slutligt på anslag. Därutöver
lämnas förslag till slutlig fördelning av den i förra

Utgiftsområde 4: Rättsväsendet
Utgiftsområdet omfattar i huvudsak polisväsendet,
åklagarväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården,
kronofogdemyndigheterna och rättshjälpen.
Målet för rättsväsendet är den enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Målet för kriminalpolitiken
är att minska brottsligheten och öka tryggheten.
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Kampen mot våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet skall prioriteras av de brottsbekämpande myndigheterna. Särskild uppmärksamhet
skall ägnas den grova och gränsöverskridande
brottsligheten, den mc-relaterade brottsligheten,
brott med rasistiska inslag och våld mot kvinnor.
Samhällets insatser mot vardagsbrottsligheten
skall öka. Närpolisorganisationen, som skall vara
den drivande kraften i detta arbete, skall förstärkas
och utvecklas. Den brottsförebyggande verksamheten skall växa och bli effektivare och reformarbetet
inom rättsväsendet skall bygga på ett medborgarperspektiv.
I enlighet med vad som redovisades i den ekonomiska vårpropositionen tillförs utgiftsområdet 200
miljoner kronor per år fr.o.m. år 1998. Därutöver
föreslår regeringen att 444 miljoner kronor omfördelas från kriminalvården till främst polisen under
åren 1998-2000. De förslag till besparingar som redovisades i bugetproposition för år 1997 fullföljs.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
21 034 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
21 647 miljoner kronor och för år 2000 till 22 304
miljoner kronor.

Utgiftsområde 6: Totalförsvar
Utgiftsområdet omfattar det militära försvaret och
delar av det civila försvaret, nämnder samt stödverksamhet till militärt och civilt försvar. I utgiftsområdet ingår även den verksamhet som bedrivs av Kustbevakningen och av Statens
räddningsverk inom fredsfrämjande verksamhet
som genomförs med svensk militär trupp utomlands.
Riksdagen fattade i december 1996 beslut om totalförsvarets utveckling för femårsperioden 19972001, i enlighet med regeringens proposition Totalförsvar i förnyelse - Etapp 2 (prop. 1996/97:4). Inom
utgiftsområdet prioriteras under 1998 genomförandet av försvarsbeslutet hos alla myndigheter.
Regeringen har vid beräkningen av anslagen för
åren 1998-2000 utgått från att vissa ytterligare förändringar görs inom utgiftsområdet, bland annat avseende finansieringsformer och budgeteringsprinciper
för delar av det civila försvaret. Besparingsåtgärder
genomförs i övrigt inom utgiftsområdet i enlighet
med vad som angavs i den ekonomiska vårpropositionen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
41 244 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
43 911 miljoner kronor och för år 2000 till 45 750
miljoner kronor.

Utgiftsområde 5: Utrikesförvaltning och
internationell samverkan
Utgiftsområdet omfattar förvaltningskostnader för
Utrikesdepartementet och de 100 utlandsmyndigheterna, bidrag till vissa internationella organisationer,
information om Sverige i utlandet, nedrustnings- och
säkerhetspolitiska frågor samt övriga utrikespolitiska
frågor som omfattar strategisk exportkontroll och
europainformation.
Målet för utgiftsområdet är att säkerställa Sveriges
intresse i förbindelserna med andra länder. Särskild
uppmärksamhet kommer under 1998 att ägnas bl.a.
ett utvidgat och förstärkt EU-samarbete, ett aktivt
arbete i säkerhetsrådet och genom andra åtgärder ett
fortsatt stöd till FN:s och andra organisationers arbete för internationell fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. Bland de prioriterade verksamheterna finns
även ett utvidgat regionalt samarbete kring Östersjön.
De förslag till besparingsåtgärder som redovisades
i den ekonomiska vårpropositionen fullföljs.
Ramen för utgiftsområdet beräknas för år 1998
till 2 811 miljoner kronor, för år 1999 till 2 873
miljoner kronor och för år 2000 till 2 943 miljoner
kronor.

Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd
Utgiftsområdet omfattar utvecklingssamarbete
med u-länder och samarbete med länder i Centraloch Östeuropa.
Det överordnade målet för Sveriges internationella
utvecklingssamarbete är att höja de fattiga folkens
levnadsnivå. Riksdagen har lagt fast sex biståndspolitiska mål: resurstillväxt, ekonomisk och politisk
självständighet, ekonomisk och social utjämning,
demokratisk samhällsutveckling, en framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön
samt jämställdhet mellan kvinnor och män.
Regeringen har under de senaste åren genomfört
ett omfattande policyarbete och omorganiserat biståndsförvaltningen. Sverige har en ledande roll i reformeringen av FN:s ekonomiska och sociala verksamhet, som nu går in i ett avgörande skede. Under
år 1998 kommer regeringen att ta fram en skrivelse
om demokrati, utveckling och biståndets roll. En ny
Afrikapolitik bereds.
Målen för samarbetet med Central- och Östeuropa är att främja en säkerhetsgemenskap, fördjupa
demokratins kultur, stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling samt att stödja en miljömässigt
hållbar utveckling. Härtill har regeringen beslutat att
allt samarbete skall genomsyras av ett jämställdhetspersktiv. Insatser som syftar till att inlemma län83
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derna i Central- och Östeuropa i det europeiska
samarbetet prioriteras. För samarbetet med länder i
Central och Östeuropa, har riksdagen beslutat om ett
program för åren 1995-1998 omfattande 4 010 miljoner kronor. Regeringen avser under våren 1998
förelägga riksdagen förslag till inriktning och omfattning av samarbetet för åren 1999-2001.
Ambitionen är att Sverige åter skall uppnå enprocentmålet för biståndsramen när de statsfinansiella
förutsättningarna för detta föreligger. Regeringen har
i sin beräkning av ramen för utgiftsområdet utgått
från att biståndsramen för åren 1998 och 1999 skall
uppgå till 0,70% av BNI för att år 2000 öka till
0,72% av BNI. Biståndsramen för 1998 har minskat
med 65 miljoner kronor jämfört med beräkningarna
i regeringens ekonomiska vårproposition på grund av
ändrad BNI-prognos.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
11 434 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
12 028 miljoner kronor och för år 2000 till 13 041
miljoner kronor.

Utgiftsområde 9: Hälsovård, sjukvård och
social omsorg

Utgiftsområde 8: Invandrare och flyktingar

– att stimulera och bidra till att en god tandhälsa
bland vuxna upprätthålls. Därutöver ges ett särskilt stöd för utsatta grupper

Utgiftsområdet omfattar merparten av statens utgifter för vård och omsorg, utgifter för flertalet
myndigheter under Socialdepartementet, bidrag
till organisationer samt vissa stimulans- och utvecklingsbidrag inom det sociala området samt
stöd till sektorsforskning.
Statens utgifter inom området utgör endast en liten del av de samlade offentliga utgifterna för hälsooch sjukvård och social omsorg eftersom dessa verksamheter i första hand är en angelägenhet för kommuner och landsting.
Effektmålen för utgiftsområdet omfattar fem olika
verksamhetsområden. De viktigaste målen är:
– att trygga en god hälsa och att åstadkomma en
hälso- och sjukvård av god kvalitet med effektiv
resursanvändning som tillgodoser den enskilde
individens behov
– att trygga den enskildes hälsa och ekonomi i
samband med behov av kostnadskrävande läkemedelsbehandling och/eller tandvårdsbehandling

Utgiftsområdet omfattar migrationspolitik med frågor rörande flyktingpolitik, invandringen till Sverige,
mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i Sverige samt internationellt samarbete på det
migrationspolitiska området. Utgiftsområdet omfattar även integrationspolitik med frågor rörande invandrares introduktion i Sverige, delaktighet och inflytande, åtgärder mot etnisk diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism samt ersättning till
kommunerna för flyktingmottagande.
I regeringens proposition (1997/98:16) Sverige,
framtiden och mångfalden framgår regeringens förslag till mål och inriktning på den framtida integrationspolitiken. Regeringen föreslår att en ny myndighet för integrationsfrågor inrättas med ansvar för att
integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag
på olika samhällsområden samt för att aktivt stimulera integrationsprocesserna i samhället. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering föreslås inordnas i
den nya myndighetens organisation.
Till utgiftsområdet har förts 100 miljoner kronor
år 1998 från utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till
kommuner för att täcka kostnader för kommunersättningar vid flyktingmottagande.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den ekonomiska
vårpropositionen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
3 864 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
3 761 miljoner kronor och för år 2000 till 3 570
miljoner kronor.

– att erbjuda en äldre- och handikappomsorg som
ger goda levnadsvillkor för äldre och personer
med funktionshinder med olika behov av service,
vårdnad och vård och som bygger på den enskilda människans delaktighet och självbestämmande
– att åstadkomma en social omsorg av god kvalitet
med effektiv resursanvändning som tillgodoser
den enskilde individens behov av stöd och bistånd
i samband med sociala eller andra handikapp,
missbruksproblem och försörjningssvårigheter
samt som tillgodoser att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden
– att begränsa alkoholens skadeverkningar genom
att minska den totala alkoholkonsumtionen
– att verka för ett narkotikafritt samhälle genom
insatser för att minska tillgången och efterfrågan
på narkotika
– att öka kunskapen om tillstånd, processer och
effekter rörande hälsa och social välfärd.
Den största utgiftsposten inom området är anslaget för sjukvårdsförmåner som omfattar utgifter för
läkemedel, tandvård samt vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen. Enligt överenskommelse mellan
regeringen och Landstingsförbundet överförs kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen och förbrukningsartiklar vid inkontinens från staten till landstingen från och med 1 januari 1998, vilket innebär
att ett särskilt anslag för statsbidrag inrättas under
utgiftsområdet. De förändringar i läkemedelsförmå84
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nen som genomfördes 1 januari 1997 bidrar till att
utgiftsutvecklingen dämpas för innevarande år och
att utgifterna för 1998 och framåt beräknas bli lägre
än vad som antagits tidigare.
Kostnaderna för statlig assistansersättning utgör
den näst största utgiftsposten inom området. I den
ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150)
föreslog regeringen två åtgärder för att hejda den
snabba utgiftsutvecklingen. Åtgärderna innebär att
kommunerna övertar kostnadsansvaret för de första
20 timmarna och att en schablonisering av timersättningsnivån införs. Enligt regeringens bedömning är
dessa åtgärder inte tillräckliga för att nedbringa ökningstakten vad gäller personkretsen och antalet genomsnittliga timmar med assistans per person. Utgiftsnivåerna beräknas därför bli högre än vad som
tidigare antagits.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
22 500 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
24 360 miljoner kronor och för år 2000 till 25 602
miljoner kronor.

– säkerställa och tillgodose kravet på god service,
likformighet, kvalitet och kostnadseffektivitet i
handläggningen av försäkrings- och bidragsärenden.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i
enlighet med vad som angavs i den ekonomiska vårpropositionen. Regeringen har för avsikt att senare
under hösten 1997 återkomma till riksdagen med
förslag avseende sjukpenninggrundande inkomst.
Förslaget om en förkortning av sjuklöneperioden
till 14 dagar har beaktats vid beräkningen av anslaget.
Riksdagen har antagit regeringens förslag till riktlinjer för förändringar i den nuvarande organisationen avseende socialförsäkringsadministrationen
(prop. 196/97:63, bet 1996/97:SfU12, rskr. 1996/
97:273). Riktlinjerna innebär att försäkringskassornas roll stärks och Riksförsäkringsverkets roll inom
socialförsäkringen tydliggörs genom ändringar av 18
kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring och i
verkets instruktion.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
37 192 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
39 020 miljoner kronor och för år 2000 till 40 308
miljoner kronor.

Utgiftsområde 10: Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp
Utgiftsområdet omfattar två verksamhetsområden,
ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
samt socialförsäkringsdministrationen (Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna). De socialförsäkringsförmåner som lämnas vid
ohälsa ges i form av dagersättningar såsom sjukpenning, rehabiliteringsersättning, närståendepenning
samt viss yrkesskadeersättning. Därutöver ingår
folkpension och pensionstillskott i form av förtidspension i utgiftsområdet.
Effektmålen för utgiftsområdet omfattar två verksamhetsområden. Socialförsäkringen skall:

Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid
ålderdom
Utgiftsområdet omfattar folkpension i form av
ålderspension, efterlevandepension till vuxna och
bostadstillägg till pensionärer samt pensionstillskott till dessa förmåner.
Målet för utgiftsområdet är att ge ekonomisk
grundtrygghet som tillgodoser ett rimligt och grundläggande konsumtionsbehov och tillgång till en bostad med tillfredsställande standard. Pensionssystemet skall vara långsiktigt stabilt och pålitligt oavsett
förändringar i omvärlden.
Regeringen föreslår att den del av bostadskostnaden inom intervallet 100 - 4 000 kronor per månad
som kan ersättas med bostadstillägg till pensionärer
höjs till 85 procent fr.o.m. den 1 januari 1998. Regeringen gör bedömningen att folkpension, tilläggspension och bostadstillägg fr.o.m. den 1 januari 1998
skall utbetalas den 18 respektive 19 varje månad.
Privata pensionsförsäkringar kommer från och med
den 1 januari 1998 att undantas vid inkomstprövningen av änkepensioner. Vidare sker en förändring i
definitionen av fritidshus i inkomstbegreppet i bostadstillägg till pensionärer för makar där en stadigvarande bor inom omsorgen. Regeringen föreslår att
den nedre åldersgränsen för uttag av ålderspension
höjs från 60 år till 61 år från och med den 1 januari
1998.

– vara generell och tillgodoses inom ramen för en
offentlig försäkring,
– bygga på standardtrygghet och ge ersättning relaterad till inkomstbortfall samt präglas av arbetslinjen,
– uppfylla kraven på trygghet, rättvisa och effektivitet,
Socialförsäkringsadministrationen skall:
– administrera och verka för en allmän socialförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom,
handikapp, ålderdom och vård av barn,
– verka för att förebygga och minska ohälsa samt
genom att offensivt arbeta med och samordna rehabiliteringen bidra till att ge sjuka och funktionshindrade personer möjlighet att åter kunna
arbeta,
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Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
62 701 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
62 931 miljoner kronor och för år 2000 till 63 468
miljoner kronor.

ning och resursarbeten. Utgiftsnivån påverkas
primärt av nivån på den öppna arbetslösheten vad
gäller utgifterna för arbetslöshetsersättningen och
av antalet konkurser vad gäller utgifterna för lönegarantiersättningen. De samlade utgifterna inom utgiftsområdet beräknas uppgå till 42,7 miljarder kronor under år 1998, varav utgifterna för
arbetslöshetsersättning utgör 95 procent. Utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet har ökat kraftigt under senare år.
Arbetslöshetsförsäkringen och lönegarantin skall
medverka till att underlätta och stimulera omställning och därigenom öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund har arbetslöshetsförsäkringen nyligen reformerats och en ny lag om
arbetslöshetsförsäkring träder i kraft den 1 januari
1998.
Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998 i
större omfattning än tidigare aktivitet och omställning under arbetslöshet. Möjligheter till s.k. generationsväxling införs fr.o.m. år 1998. Åtgärden syftar
till att bereda yngre långtidsarbetslösa anställning
genom att låta de som senast den 31 augusti fyllt 63
år avsluta sin yrkesverksamma period i förtid. Åtgärden skall vara en engångsåtgärd.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angivits i propositionen
om en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring (prop. 1996/97:107).
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
42 723 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
33 541 miljoner kronor och för år 2000 till 25 280
miljoner kronor.

Utgiftsområde 12: Ekonomisk trygghet för
familjer och barn
Utgiftsområdet omfattar ekonomiska stöd till
barnfamiljer (förutom bostadsbidragen som återfinns i utgiftsområde 18 och studiebidragen som
återfinns i utgiftsområde 15). Stöden utgörs av
allmänna barnbidrag, föräldraförsäkring inkl. havandeskapspenning, underhållsstöd, bidrag till
kostnader för internationella adoptioner, folkpension i form av barnpension och vårdbidrag till
funktionshindrade barn.
Mål för utgiftsområdet är att utjämna levnadsvillkoren mellan familjer med och utan barn, att stödja
föräldrars möjligheter att kombinera förvärvsarbete
med föräldraskap, samt att särskilt ekonomiskt stöd
lämnas till barnfamiljer i utsatta situationer.
Regeringen föreslår att barnbidraget höjs den 1
januari med 1 320 kronor per barn och år. Från
samma tidpunkt lämnas flerbarnstillägg med 2 400
kronor om året för det tredje barnet, 7 200 kronor
om året för det fjärde barnet och 9 000 kronor om
året för det femte och varje ytterligare barn.
Förmånsnivåerna inom föräldraförsäkringen höjs
till 80 % av den förmånsgrundande inkomsten
fr.o.m. år 1998. Regeländringar som aviserades i den
ekonomiska vårpropositionen fullföljs genom att regeringen lägger fram lagförslag om vissa regeländringar avseende vårdbidrag vid sjukhusvistelse, merkostnadsersättning samt att tillfällig föräldrapenning
skall kunna utges i vissa fall vid övergångsboende.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den ekonomiska
vårpropositionen. Regeringen har för avsikt att senare under hösten 1997 återkomma till riksdagen med
förslag avseende sjukpenninggrundande inkomst.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
35 814 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
36 331 miljoner kronor och för år 2000 till 36 837
miljoner kronor.

Utgiftsområde 14: Arbetsmarknad och
arbetsliv
Utgiftsområdet omfattar arbetsmarknadspolitiska
åtgärder, Arbetsmarknadsverket och Arbetarskyddsstyrelsen m.fl. myndigheters förvaltning samt forskning och utveckling på arbetsmarknads- och arbetslivsområdet. Området innefattar även vissa utgifter
för Samhall AB:s verksamhet, jämställdhetspolitiska
frågor samt statliga arbetsgivarfrågor.
Målen för utgiftsområdet syftar huvudsakligen till
att genom en aktiv arbetsmarknadspolitik som inriktas mot effektiv platsförmedling, kompetensutveckling och minskad långtidsarbetslöshet medverka till
att regeringens övergripande mål om en halvering av
den öppna arbetslösheten till 4 procent år 2000 uppnås.
Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998 åtgärder för att motverka flaskhalsar, bl.a. tillsättningen av lediga platser genom en förstärkning av arbetsförmedlingen. Vidare prioriteras en fortsatt ökning
av det lokala inflytandet inom arbetsmarknadspoliti-

Utgiftsområde 13: Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet
Utgiftsområdet omfattar enligt regeringens förslag
för år 1998 huvudsakligen utgifter för arbetslöshetsersättning samt lönegarantiersättning. Dessutom utgifter för åtgärder som, helt eller delvis,
finansieras på basis av arbetslöshetsersättningen
innefattar området t.ex. tillfällig avgångsersätt86
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ken och åtgärder för att undvika uppsägningar inom
kommuner och landsting.
För att motverka ungdomsarbetslösheten föreslår
regeringen att kommunerna ges möjlighet att erbjuda
utvecklingsinsatser för arbetslösa ungdomar i åldern
20 till 24 år. Vidare föreslår regeringen på tilläggsbudget att ett nationellt program för IT-utbildning
införs inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen.
Regeringen föreslår en ytterligare satsning på högskoleplatser, som är av strategisk betydelse bl.a. för
sysselsättning och tillväxt. Denna satsning påverkar
utgiftsområdet engångsvis för år 1998. Tidigareläggningen omfattar 10 000 högskoleplatser och 1 000
platser i kvalificerad yrkesutbildning.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den ekonomiska
vårpropositionen. Därutöver föreslås, för att finansiera föreslagna utgiftsökningar, att finansieringsbidraget vid arbetsplatsintroduktion höjs, anställningsstöd
införs och att rätt till ersättning under sommaruppehåll vid särskilt upphandlad arbetsmarknadsutbildning avskaffas.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
47 542 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
49 370 miljoner kronor och för år 2000 till 48 663
miljoner kronor.

ragen i studiehjälpen som en följd av höjningen av
barnbidragen fr.o.m. 1 januari 1998.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
21 334 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
22 619 miljoner kronor och för år 2000 till 23 815
miljoner kronor.

Utgiftsområde 16: Utbildning och
universitetsforskning
Utgiftsområdet omfattar skola och barnomsorg,
vuxenutbildning, kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning och forskning samt centrala
myndigheter inom Utbildningsdepartementets område.
Inom barnomsorgen är de viktigaste målen att ge
barn stöd och stimulans för sin utveckling, samt att
underlätta för föräldrar att förena förvärvsarbete eller studier med vård och ansvar för barn.
Skolans mål är att alla barn och ungdomar oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och
ekonomiska förhållanden skall ha lika tillgång till en
likvärdig utbildning. Alla barn och unga skall ges
förutsättningar att nå målen i skollagen, läroplanerna
och kursplanerna.
Målet för vuxenutbildningen är, i enlighet med
vad som anges i skollag och läroplan, att överbrygga
utbildningsklyftorna, medverka till arbetslivets förändring, bidra till full sysselsättning och tillgodose de
vuxnas individuella önskemål om vidgade studie- och
utbildningsmöjligheter och ge dem tillfälle att komplettera sin ungdomsutbildning.
Universitet och högskolor har som sitt viktigaste
mål att erbjuda utbildning av hög och likvärdig kvalitet i alla delar av landet och att bedriva forskning och
därmed bidra till en regionalt balanserad utveckling.
Inom forskningen är ett av de viktigaste målen att
forskningen skall främja kritiskt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt och bidra med ny väsentlig
kunskap till förmån för hälsa, kultur, välfärd, miljö,
ekonomisk utveckling, sysselsättning och omställning
mot en hållbar utveckling.
Prioriteringar för året är inom barnomsorg och
skola att utveckla ett gemensamt synsätt på barns
och ungdomars utveckling och lärande från tidig ålder samt att skapa förutsättningar för en integration
mellan förskola och skola. Vidare prioriteras arbetet
med att utveckla utbildningens kvalitet och likvärdighet i skolan.
Inom vuxenutbildningen prioriteras utbyggnaden
av vuxenutbildningssatsningen. Under år 1998 skall
vuxenutbildningen byggas ut till totalt 124 300 platser, varav 10 000 platser avser folkbildningen
(utgiftsområde 17). Utbyggnaden innefattar även utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen till
totalt 8 800 platser höstterminen 1998. Med anledning av den stora efterfrågan på den kvalificerade

Utgiftsområde 15: Studiestödet
Utgiftsområdet omfattar utgifter för studiehjälp
till gymnasiestuderande i form av studiebidrag,
inackorderingstillägg m.m, studiemedel samt olika
former av vuxenstudiestöd.
Studiestödet är en viktig del av utbildningspolitiken och skall bidra till att de övergripande målen för
utbildningspolitiken nås. Studiestödet skall verka rekryterande och därmed bidra till högt deltagande i
utbildningen och ha en utjämnande verkan som
främjar ökad social rättvisa.
Förslag om besparingsåtgärder inom utgiftsområdet följer de åtgärder som aviserades i 1997 års ekonomiska vårproposition. Bland annat föreslås slopad
timersättning vid svenskundervisning för invandrare,
skärpta regler för utlandsstudier samt skärpt efterkontroll av inkomster inom studiemedelssystemet.
Inom vuxenutbildningen prioriteras en fortsatt utbyggnad av den tidigare beslutade vuxenutbildningssatsningen. I enlighet med vad som beslutades i 1997
års ekonomiska vårproposition skall vuxenutbildningen byggas ut under 1998.
Budgetförslaget bygger på den nu beskrivna vuxenutbildningssatsningen och på den utbyggnad av
högskolan som regeringen presenterade i 1997 års
ekonomiska vårproposition. Ökningen hösten 1998
tidigareläggs också till vissa delar till våren 1998. I
budgetförslaget ingår även en höjning av studiebid-
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yrkesutbildningen föreslår regeringen att utbyggnaden tidigareläggs med 1 000 platser redan under våren 1998. Expansionen av vuxenutbildningen måste
också omfatta en successiv förnyelse, såväl organisatoriskt och pedagogiskt som innehållsmässigt. Under
1998 kommer verksamheten inom vuxenutbildningsområdet att koncentreras kring att stödja och
stimulera utvecklingsarbete.
Budgetförslaget bygger på den beskrivna vuxenutbildningssatsningen och på den utbyggnad av högskolan som regeringen presenterade i 1997 års ekonomiska vårproposition. Ökningen av högskoleplatser hösten 1998 tidigareläggs till vissa delar till
våren 1998. Utöver utbyggnaden av den högre utbildningen prioriteras att förstärka kvaliteten inom
forskningen och forskarutbildningen.
De förslag till besparingsåtgärder som tidigare redovisats fullföljs och preciseras. Bland annat föreslås
en sänkning av statens bidrag till svensk undervisning
i utlandet. Vidare har förslag till genomförande av en
beslutad besparing om 150 miljoner kronor inom
forskningen presenterats av en särskild utredare. Förslaget har remissbehandlats och ingår delvis i detta
budgetförslag. Besparingar har också fördelats på
universiteten och högskolorna.
I budgetförslaget ingår också förslag om kvalitetsförstärkning inom högskolan. Det sker genom att
medel anslås för kompetensutveckling av högskolelärare, samt genom att antalet platser inom forskarutbildningen ökas i syfte att tillgodose ett ökat behov
av forskarutbildade. Vidare föreslås en reformering
av forskarutbildningen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
27 051 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
28 133 miljoner kronor och för år 2000 till 29 402
miljoner kronor.

1998 påbörjas också en satsning på det industrihistoriska arvet.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den ekonomiska
vårpropositionen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
7 335 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
7 460 miljoner kronor och för år 2000 till 7 614
miljoner kronor.

Utgiftsområde 18: Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande
Utgiftsområdet omfattar plan-, bygg- och bostadsväsendet, geotekniska frågor, länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen, lantmäteriverksamhet
m.m. samt stöd till ekologisk omställning och utveckling.
De viktigaste målen är att trygga alla människors
behov av en god bostad till rimlig kostnad och en
trygg närmiljö samt att främja en ekologiskt hållbar
utveckling inom samhällsplanering och byggande.
Under budgetåret 1998 prioriteras omställningen
till ekologiskt hållbart byggande och boende.
Regeringen föreslår att lagen (1993:737) om bostadsbidrag tas in bland de lagar som räknas upp i
lagen (1987:813) om homosexuella sambor fr.o.m.
den 1 januari 1998.
Besparingsåtgärder inom utgiftsområdet fullföljs i
enlighet med vad som angavs i den ekonomiska vårpropositionen. Därutöver kommer statens utgifter
för räntebidrag att minska snabbare än vad som beräknades i 1997 års budgetproposition bl.a. beroende på en mer positiv ränteutveckling än förväntat.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
22 826 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
20 427 miljoner kronor, och för år 2000 till 17 574
miljoner kronor.

Utgiftsområde 17: Kultur, medier,
trossamfund och fritid
Utgiftsområdet omfattar kulturområdet, stöd till
folkbildning, ungdomsfrågor samt folkrörelse- och
idrottsfrågor.
De viktigaste målen på kulturområdet är värnandet av yttrandefriheten, allas delaktighet i kulturlivet,
kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet, kulturens förutsättningar att vara en utmanande
och obunden kraft i samhället, bevarandet och brukandet av kulturarvet.
Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998
bl.a. insatser för att förbättra konstnärernas villkor,
stärka litteraturen och läsandet samt åtgärder för att
ge en bättre regional balans i kultursatningarna. Kulturens roll för den regionala utvecklingen och en
ekologiskt hållbar utveckling i samhället lyfts fram.
År 1998 blir ett kulturår för hela Sverige. Under år

Utgiftsområde 19: Regional utjämning och
utveckling
Utgiftsområdet omfattar bl.a. olika former av regionalpolitiska företagsstöd och medel som länsstyrelserna förfogar över för regional projektverksamhet
samt en del av medfinansieringen av EG:s strukturfondsprogram. I utgiftsområdet ingår även utbetalningar från EG:s regionalfond som delfinansierar
EG:s bidrag till strukturfondsprogrammen.
Det övergripande målet för verksamhetsområdet
är att underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt
prioriterade områden att utvecklas så att det bidrar
till att uppfylla målen för regionalpolitiken.
Regeringen avser att i en regionalpolitisk proposition bl.a. närmare behandla de framtida förutsätt88
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ningarna samt mål och riktlinjer för regionalpolitiken.
Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998
genomförandet i hela landet av förslag som kommit
fram i arbetet med den nya tillväxtorienterade regionala näringspolitiken. Den innebär bl.a. en ökad
samverkan mellan de olika statliga åtgärder som har
betydelse för näringslivets utveckling. Vidare skall
möjligheterna till att effektivisera genomförandet av
EG:s strukturfondsprogram undersökas.
Det förslag till besparingsåtgärder som redovisades i den ekonomiska vårpropositionen genomförs
och preciseras.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
3 605 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
3 585 miljoner kronor och för år 2000 till 3 284
miljoner kronor.

Utgiftsområde 21: Energi
Utgiftsområdet omfattar insatser för omställning
och utveckling av energisystemet samt insatser för
att främja utvecklingen av effektiva energimarknader och en god försörjningsberedskap.
De viktigaste målen inom utgiftsområdet är att:
– på kort och lång sikt trygga tillgången till el och
annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor för att främja en god ekonomisk och
social utveckling i Sverige
– skapa villkor för en effektiv energianvändning
och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning
med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och
klimat
– underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998 det
energipolitiska program som beslutats av riksdagen
(prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12 rskr. 1996/
97:272) för omställningen av det svenska energisystemet. Satsningen uppgår till totalt drygt 9 miljarder
kronor och löper fram t.o.m. år 2004. Programmet
omfattar åtgärder som syftar till att på ett kostnadseffektivt sätt minska användningen av el för uppvärmning, utnyttja det befintliga elsystemet effektivare och öka tillförseln av el och värme från förnybara
energikällor. Särskilda åtgärder vidtas för att utveckla el- och värmeförsörjningen i Sydsverige.
Energipolitiska insatser på klimatområdet genomförs. En ny central energimyndighet inrättas den 1
januari 1998.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den ekonomiska
vårpropositionen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
1 583 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
1 842 miljoner kronor och för år 2000 till 1 603
miljoner kronor.

Utgiftsområde 20: Allmän miljö och
naturvård
Utgiftsområdet omfattar frågor rörande biologisk
mångfald och naturvård, vatten- och luftvård, avfallsfrågor, bilavgasfrågor, miljöskydd, miljö- och
kretsloppsforskning, kemikaliekontroll, strålskydd
och säkerhetsfrågor kopplade till kärnkraften samt
internationellt miljösamarbete.
De viktigaste målen inom utgiftsområdet är att
skydda människors hälsa, bevara den biologiska
mångfalden, främja en långsiktigt god hushållning
med naturresurser, samt att skydda natur- och kulturlandskap.
Regeringen avser att under våren 1998 lägga fram
en samlad miljöpolitisk proposition inför 2000-talet
med förslag till bl.a. nya och omarbetade miljömål.
Under senhösten 1997 avser regeringen lämna en
proposition med förslag till miljöbalk till riksdagen.
Riktlinjer för regeringens fortsatta arbete med ekologiskt hållbar utveckling redovisas för riksdagen i en
separat skrivelse.
Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998
den biologiska mångfalden bl.a. genom att medel för
investeringar i mark för naturvård och vård av sådan
mark behålls oförändrade.
Kärnsäkerhets- och strålskyddsarbetet får ökade
resurser med anledning av att avvecklingen av kärnkraften påbörjas. I förhållande till den ekonomiska
vårpropositionen ökar utgiftsområdet med 23,5
miljoner kronor för att förstärka kärnsäkerhets- och
strålskyddsarbetet.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
1 178 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
1 198 miljoner kronor och för år 2000 till 1 153
miljoner kronor.

Utgiftsområde 22: Kommunikationer
Utgiftsområdet omfattar vägtrafik, järnvägstrafik,
sjöfart, luftfart, postbefordran, telekommunikationer och övergripande informationsteknikfrågor.
I utgiftsområdet ingår också sektorsforskning och
miljöfrågor.
De viktigaste målen för utgiftsområdet är:
– medborgarna och näringslivet i hela landet skall
erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader
– enskilda och myndigheter i landets olika delar ska
ha tillgång till effektiva telekommunikationer
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– i landet skall finnas en rikstäckande postservice
som innebär att brev och paket kan förmedlas till
alla oavsett adressort, till enhetliga och rimliga
priser.

– utökning av antalet utbildningsplatser vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
13 726 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
13 792 miljoner kronor och för år 2000 till 13 861
miljoner kronor.

Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998 att
åtgärderna i infrastrukturen bör bidra till tillväxt och
sysselsättning i alla delar av landet, leda till förbättrad transportkvalitet, öka infrastrukturens miljöanpassning, minska störningarna från trafikbuller samt
utformas med utgångspunkt från högsta ambition
för trafiksäkerheten. Regeringen kommer att lämna
ett samlat förslag till riksdagen om den framtida trafikpolitiken. Inriktningen är att åstadkomma ett
miljöanpassat transportsystem som främjar välfärd
och tillväxt.
Åtgärder genomförs och preciseras inom utgiftsområdet i enlighet med vad som angavs i den ekonomiska vårpropositionen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
24 101 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
26 669 miljoner kronor och för år 2000 till 27 262
miljoner kronor.

Utgiftsområde 24: Näringsliv
Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, teknologisk
infrastruktur, konkurrensfrågor, teknisk forskning
och utveckling, utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande, kooperativa frågor samt konsumentfrågor.
De viktigaste målen inom utgiftsområdet är:
– att bidra till att stärka näringslivets tillväxt och
internationella konkurrenskraft
– att konsumenterna skall ha en stark ställning på
marknaden och att deras intressen tillgodoses
– att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att utveckla sådana konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på
miljön.

Utgiftsområde 23: Jord- och skogsbruk, fiske
med anslutande näringar

Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998:
Utgiftsområdet omfattar jordbruk och trädgårdsnäring, fiske, rennäring, djurskydd och djurhälsovård,
livsmedelskontroll, viss utbildning och forskning
samt skogsnäring.
De viktigaste målen för utgiftsområdet är att tilllämpa EU:s gemensamma jordbrukspolitik, att verka
för en reformering av denna i riktning mot en mer
marknadsorienterad och konsumentvänlig politik
som underlättar EU:s utvidgning, att stärka konsumentperspektivet och verka för en rationell produktion av säkra livsmedel med hög kvalitet, att värna
natur- och kulturmiljön och att utveckla livsmedelsproduktionen för ökad sysselsättning, regional
balans och uthållig tillväxt.
För år 1998 föreslås att sammanlagt 13 726 miljoner kronor anslås för utgiftsområdet. Två tredjedelar av utgifterna finansieras från EG-budgeten.
Merparten av EG-stödet, omkring 6 850 miljoner
kronor, avser obligatoriska åtgärder såsom arealersättning, djurbidrag, intervention och exportbidrag.
Därtill kommer delfinansierade frivilliga stöd och ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering.
Till dessa hör miljöersättningar, stöd till mindre gynnade områden och strukturstöd.
Inom utgiftsområdet prioriteras under år 1998
bl.a:

– insatser för att stimulera nyetablering av företag
samt expansion av främst små och medelstora företag
– fortsatta åtgärder för att utveckla turistnäringen.
– fortsatta insatser för att främja främst små och
medelstora företags export
– att konkretisera miljömålet inom konsumentpolitiken
– att stärka konsumenternas ställning som marknadsaktörer i Sverige och i EU.
Besparingsåtgärder genomförs inom utgiftsområdet i
enlighet med vad som angavs i den ekonomiska vårpropositionen.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
2 698 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
2 590 miljoner kronor och för år 2000 till 2 572
miljoner kronor.

Utgiftsområde 25: Allmänna bidrag till
kommuner
Utgiftsområdet omfattar merparten av statens bidrag
till kommuner och landsting. Bidragen syftar till att
så långt det är möjligt skapa goda och likvärdiga
ekonomiska förutsättningar för kommunerna och

– utökat miljöprogram för jordbruket
– ökade resurser till fiskevården
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landstingen att uppnå de nationella målen inom olika
verksamheter.
För att förbättra sysselsättningsutvecklingen i
kommunsektorn och värna skola, vård och omsorg
föreslog regeringen i 1997 års ekonomiska vårproposition att utgiftsområdet skulle tillföras 4 000 miljoner kronor för år 1997 och aviserade ytterligare
4 000 miljoner kronor från och med år 1998. För år
1998 föreslår regeringen i denna proposition att 100
miljoner kronor av dessa engångsvis tillförs utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar under anslaget
B 4 Kommunersättningar vid flyktingmottagande.
Regeringen anser vidare att det finns samhällsekonomiska förutsättningar att därutöver öka tillskottet
till kommunerna och landstingen efter år 1998. År
1999 ökas tillskottet med 4 000 miljoner kronor och
med ytterligare 4 000 miljoner kronor år 2000. Tillskottet uppgår därmed till 12 000 miljoner kronor år
1999 och 16 000 miljoner kronor år 2000. Regeringen återkommer i nästa års ekonomiska vårproposition när det gäller hur de ökade tillskotten för
åren 1999 och 2000 bör tillföras kommunsektorn.
Regeringen uttalade hösten 1996 att den är beredd att utfärda ett s.k. återbetalningsskydd på upp
till 2 600 miljoner kronor, med anledning av regeringens beslut att räkna upp de preliminära skatteinkomsterna för år 1997. I denna proposition avsätts
2 600 miljoner för att år 1999 finansiera detta skydd,
dvs. ytterligare 300 miljoner kronor jämfört med beräkningen i den ekonomiska vårpropositionen.
Därutöver påverkas nivån på utgiftsområdet av
regleringar av statliga åtgärder som har kommunalekonomiska effekter.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
93 049 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
100 288 miljoner kronor och för år 2000 till
101 848 miljoner kronor.

En mer ingående redovisning av statsskuldsräntorna lämnas i volym 2, under utgiftsområde 26
Statsskuldsräntor m.m.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
109 125 miljoner kronor och beräknas för år 1999
till 98 235 miljoner kronor och för år 2000 till
93 410 miljoner kronor.

Utgiftsområde 27: Avgiften till Europeiska
Gemenskapen
Utgiftsområdet avser Sveriges avgift till EU-budgeten
i enlighet med Europeiska unionens fördrag. Utgifterna för år 1998 beräknas enligt kommissionens
budgetförslag. Avgiften kan under året förändras till
följd av faktisk uppbörd avseende tullar och importavgifter, utfallet av EU-budgeten tidigare år, tilläggsbudgetar på gemenskapsnivå, valutakurs samt andra
korrigeringar av avgiften.
Återbetalning av delar av avgiften enligt den s.k.
infasningsöverenskommelsen budgeteras under inkomsttitel 7111 Återbetalning avseende avgiften till
gemenskapsbudgeten.
Utgiftsområdet beräknas för år 1998 till 19 645
miljoner kronor. Avgiften har reviderats i förhållande
till de beräkningar som presenterades i den ekonomiska vårpropositionen. Förändringarna föranleds
till större delen av justering av antagandena för utvecklingen av tullar och importavgifter, men även av
justering av antagandena för utveckling av mervärdesskattebas och bruttonationalinkomst samt med
hänsyn till Europeiska kommissionens budgetförslag
för år 1998.
Ramen för utgiftsområdet föreslås för år 1998 till
19 645 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till
20 320 miljoner kronor och för år 2000 20 982
miljoner kronor.

Utgiftsområde 26: Statsskuldsräntor m.m.
Utgiftsområdet omfattar utgifter för räntorna på
statsskulden, oförutsedda utgifter samt Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. Även beräkningsposten
minskning av anslagsbehållningar tillhör utgiftsområdet men dessa utgifter redovisas separat. Utgiftsområdet statsskuldsräntor m.m. ingår inte i utgiftstaket.
Utgifterna för statsskuldsräntan bestäms av ett antal faktorer så som:

Socialförsäkringssektorn vid sidan av
statsbudgeten
Vid sidan av statsbudgeten finns den allmänna
tilläggspensionen (ATP), delpensionen samt arbetsskadeförsäkringen.
Med anledning av lagen (1996:1059) om statsbudgeten aviserades i 1997 års ekonomiska vårproposition en översyn av nuvarande fonder inom respektive departementsområde. Regeringen gör
bedömningen att principerna om bruttoredovisning i
lagen om statsbudgeten även skall gälla för de delar
av socialförsäkringssektorn som ligger vid sidan av
statsbudgeten. Denna bedömning görs med förbehåll
för eventuella juridisk-tekniska komplikationer. Detta kan föranleda regeringen att göra en ny bedömning. Regeringen bereder nu frågan om hur princi-

– Storleken på statsskulden vid periodens början
– Lånebehovets utveckling
– Riksgäldskontorets upplåningsteknik
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perna om bruttoredovisning skall tillämpas på de
delar av socialförsäkringssektorn som ligger vid sidan
av statsbudgeten. Regeringen avser att återkomma
och redovisa sina bedömningar och förslag i dessa
frågor i den aviserade propositionen om socialförsäkringsadministration.
Ramen för socialförsäkringssektorn vid sidan av
statsbudgeten föreslås för år 1998 till 132 744 miljoner kronor och beräknas för år 1999 till 137 928
miljoner kronor och för år 2000 till 144 351 miljoner kronor.

TABELL 4.11 LÅNEBEMYNDIGANDET FÖR
BUDGETÅRET 1998
MILJONER KRONOR
UPPTAGNA
LÅN
1997-06-30

UO1 Rikets styrelse

135,0

285,5

410,6

83,3

156,9

116,7

UO3 Skatteförvaltning och
uppbörd

605,9

865,0

865,0

1 650,5

2 640,8

2 651,9

150,5

261,8

261,8

UO5 Utrikesförvaltning
och intern samverkan
UO6 Totalförsvar

Lån för myndigheters investeringar i anläggningstillgångar
och myndigheters krediter i
Riksgäldskontoret

Regeringens förslag:
Regeringen får för budgetåret 1998 besluta om lån i
Riksgäldskontoret för myndigheters investeringar i
anläggningstillgångar intill ett sammanlagt belopp av
15 700 miljoner kronor.
Vidare får regeringen för budgetåret 1998 besluta
om krediter för myndigheters räntekonton i Riksgäldskontoret intill ett sammanlagt belopp av 13 400
miljoner kronor.

1 444,6

2 218,1

2 713,7

UO7 Internationellt bistånd

57,5

62,0

62,0

UO8 Invandrare och flykt
ingar

18,5

39,4

53,5

UO9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

77,0

161,1

201,6

UO10 Ekon. trygghet vid
sjukdom och handikapp

484,0,

1 086,0

1 086,0

UO14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

359,5

726,2

724,7

2 372,6

3 870,5

4 348,3

UO17 Kultur, medier,
trossamfund och fritid

133,4

323,2

337,9

UO18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning

253,4

376,6

334,2

1,2

1,6

1,6

30,9

51,1

55,1

-

-

10,0

91,6

181,4

159,0

454,2

687,5

639,5

85,6

217,5

199,5

487,7

467,4

14 700

15 700

UO16 Utbildning och
universitetsforskning

UO19 Regional utjämning
och utveckling

Enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten skall
riksdagen årligen fastställa en total låneram i Riksgäldskontoret för myndigheters investeringar i anläggningstillgångar som används i statens verksamhet
(20 §). Vidare skall riksdagen årligen fastställa en total kreditram i Riksgäldskontoret för myndigheternas
finansiering av behov av rörelsekapital (21§).

UO20 Allmän miljö- och
naturvård
UO21 Energi
UO22 Kommunikationer
UO23 Jord- och skogsbruk
fiske med anslutande näringar

Lånebemyndigandet f`r budgetåret 1998
I följande tabell redovisas för varje utgiftsområde
dels upptagna lån per den 30 juni 1997, dels låneramar som regeringen tilldelat myndigheterna för innevarande budgetår samt beräknat sammanlagt behov
av låneramar för budgetåret 1998. Låneramsbeloppen avser den totala skuld som regeringen via myndigheterna högst får ha i Riksgäldskontoret under det
aktuella budgetåret.

LÅNERAMAR
1998

UO2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

UO4 Rättsväsendet

4.6

TILLDELADE
LÅNERAMAR
1997

UO24 Näringsliv
Till regeringens disposition
Summa

8 489,2

Förklaring till förändringar
Regeringen beräknar för budgetåret 1998 det samlade lånebeloppet till 15 700 miljoner kronor. Av beloppet beräknas 467,4 miljoner kronor ställas till regeringens disposition för att möta oförutsedda
behov. Ökningen av låneramen kan främst härledas
till utgiftsområde 16 och kan förklaras av de stora
satsningar som regeringen gör inom området. Även
inom utgiftsområde 6 föreligger en relativt stor ökning.
Som riksdagen tidigare påpekat (1996/97:FiU1),
föreligger fortfarande en relativt stor skillnad mellan
begärd låneram och faktiskt utnyttjad låneram. Regeringen kan konstatera att så är fallet även i år. Re92
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geringen kommer att göra en översyn av beräkningsmetoderna för låneramarna för myndigheternas
investeringar i anläggningstillgångar för att därigenom få ett bättre underlag för bedömning av den totala låneramen.

TABELL 4.12 KREDITBEHOV FÖR BUDGETÅRET
1998
MILJONER KRONOR
KREDITRAM 1997

Bemyndigande f`r total kreditram 1998
Myndigheterna placerar tillfällig öveskottslikviditet
och finansierar tillfälliga likviditetsunderskott i Riksgäldskontoret. Myndigheterna har för detta ändamål
ett räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Normalt uppgår räntekontokrediten till 10% av myndigheternas omslutning.
I följande tabell redovisas för varje utgiftsområde
beräknat sammanlagt kreditbehov för budgetåret
1998.
Det totala beräknade kreditbehovet ökar något.
Utnyttjandet av krediterna är dock sällan så stort
som beräkningarna påvisar. En översyn kommer därför även att göras av beräkningsmetoden för fastställande av räntekontokrediten.

KREDITBEHOV 1998

UO1 Rikets styrelse

291,8

296,5

UO2 Samhällsekonomi och
finansförvaltning

235,0

238,5

UO3 Skatteförvaltning och
uppbörd

701,3

685,7

1 792,6

1 826,7

167,0

167,0

UO4 Rättsväsende
UO5 Utrikesförvaltning
och intern samverkan
UO6 Totalförsvar

5 122,0

5 354,3

UO7 Internationellt
bistånd

41,2

41,2

UO8 Invandrare och
flyktingar

51,1

52,0

UO9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

206,3

216,4

UO10 Ekon. trygghet vid
sjukdom och
handikapp

56,9

72,5

UO14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

469,8

468,5

UO16 Utbildning och uni
versitetsforskning

753,5

855,9

UO17 Kultur, medier och
trossamfund och
fritid

142,1

155,1

UO18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning

234,9

221,0

UO19 Regional utjämning
och utveckling

3,1

3,1

UO20 Allmnän miljö- och
naturvård

64,5

56,2

2 157,1

2 196,3

299,0

252,4

116,6

109,9

94,2

118,6

13 000

13 400

UO21 Energi
UO22 Kommunikationer
UO23 Jord- och skogs-

12,1

bruk, fiske med anslutande näringar
UO24 Näringsliv
Till regeringens disposition
Summa

Sammanställning av övrig utlåning och krediter
Nedan presenteras en översikt av övrig utlåning och
krediter som riksdagen har beslutat. Syftet är att ge
en så komplett bild som möjligt av myndigheternas
finansiering i Riksgäldskontoret.
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Någon summering av den totala låne- och kreditmöjligheten i Riksgäldskontoret är ej meningsfull då
vissa av krediterna är obegränsade.

TABELL 4.13 ÖVRIG UTLÅNING OCH KREDITER
MILJONER KRONOR

STÄLLNING 1997-06-30

TOTAL RAM
1998

Banverket

7 085

10 311

Fortifikationsverket, inv. i mark
m.m.

1 605

4 000

Luftfartsverket

1 514

3 500

Statens Fastighetsverk

3 740

7 000

Statens Järnvägar

1 450

1 100

Vägverket

1 345

3 900

Svenska Kraftnät

2 500

2 500

Bankstödsområdet

1 000

1 000

UTLÅNING

Långfristiga lån

Statliga bolag
Investeringslån till
myndigheter

10 076

41 400

8 675

15 700

4.7

Redovisning av beställningsbemyndiganden

Hanteringen av beställningsbemyndiganden och andra utfästelser som medför utgifter efter år 1998 har
förbättrats och getts en mer enhetlig form. Behovet
av bemyndiganden redovisas under egen rubrik i anslags- och myndighetsavsnitten. Nedan görs en sammanfattning per utgiftsområde av åtaganden och utfästelser som kräver bemyndiganden.
TABELL 4.14 SAMMANFATTANDE REDOVISNING
AV BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN

Kortfristiga krediter

MILJONER KRONOR

Centrala Studiestödsnämnden

54 939

75 000

FMV

13 763

18 000

5 833

16 000

744

Obegränsad

utstående förskott
finansiering rörelse
kap

Exportkreditnämnden
Lönegarantifonden

1 665
0

Obegränsad

BKN garantiverksamhet

0

Obegränsad

Räntekonton med kredit

232

13 400

188

Obegränsad

98

5 500

Jordbruksverket

TOTAL BEMYNDIGANDERAM

61 470

24 715

86 185

0

810

810

9 Hälsovård, sjukvård
och social omsorg

140

150

290

14 Arbetsmarknad och
arbetsliv

-

6 Totalförsvar
7 Internationellt
bistånd

Särskilt räntekonto
RSV (Kommunernas skatteutjämninskonto

BEGÄRT
FÖR 1998

UTGIFTSOMRÅDE

1 665

RGK garantiverksamhet

UTNYTTJAT
OCH PROGNOSTICERAT
T.O.M. 1997

16 Utbildning och
universitets forskning

Luftfartsverkets och Svenska kraftnäts låneram för år
1998 anger verkens låneram både för upplåning på
marknaden och i Riksgäldskontoret. Vad gäller de
statliga bolagens upplåning i Riksgäldskontoret beräknas den totala ramen för år 1998 inte utnyttjas.
CSN har en total fodran på studielånstagare uppgående till 96 100 miljoner kronor (dec.-96). Skillnaden
mellan detta belopp och CSN:s upplåning i Riksgäldskontoret beror på att utlåningen till studielånstagare före år 1989 anslagsfinansierades.
Ställningen per den 30 juni 1997 vad gäller de
kortfristiga krediterna kan i vissa fall vara missvisande då rörelserna under året kan vara stora. Ett exempel är det särskilda räntekonto som Jordbruksverket
har för förskottering av EU-medel. Vissa utbetalningar uppgår till flera miljarder kronor att jämföra
med ställningen den 30 juni på 98 miljoner kronor.
Det bör även observeras att det belopp som anges för
räntekonton med kredit ej är ett nettobelopp, dvs.
inlåning minus utlåning. Beloppet anger den kredit
som utnyttjas. Flertalet myndigheter ligger dock med
inlåning på räntekontot.

395

1

395

1 740

3 029

4 769

17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

23

38

61

18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande

144

2 000

2 144

0

60

60

130

2 680

2 810

20 Allmän miljö- och
naturvård
21 Energi
22 Kommunikationer
24 Näringsliv
Summa

173

365

538

1 260

1 968

3 228

65 080

36 210

101 290

1. I beloppet ingår både tidigare medgivna och nya bemyndiganden.

Samtliga siffror i tabellen avser beställningar och
andra utfästelser som medför utgifter efter år 1998,
dvs. de får anslagspåverkan från och med år 1999.
Kolumn 2 avser lagda och prognosticerade beställningar t.o.m år 1997, kolumn 3 avser nya beställningar som skall göras under år 1998 och kolumn 4
avser den totala bemyndiganderam som krävs för att
täcka summan av redan lagda och nya beställningar
som medför utgifter efter år 1998.
Sammanställningen visar att det framtida behovet
av anslag för att täcka gjorda beställningar och andra
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utfästelser t.o.m. år 1997 uppgår till 65,1 miljarder
kronor medan behovet för att täcka nya beställningar och andra utfästelser under år 1998 uppgår till
36,2 miljarder kronor. Det totala behovet av anslag
för att infria gjorda åtaganden som förfaller fr.o.m.
år 1999 uppgår därmed till 101,3 miljarder kronor.
Beställningar av försvarsmateriel och annan utrustning till Försvarsmakten utgör den helt dominerande posten på utgiftsområde 6 och detta utgiftsområde svarar för 86 procent av det totala åtagandet. På
utgiftsområde 16 utgörs åtagandet av beställningar
knutna till flera forskningsrådsanslag. På utgiftsområde 18 utgör två miljarder åtaganden avseende lokala investeringsprogram för hållbar utveckling. På
utgiftsområde 21 handlar det huvudsakligen om utfästelser om bidrag för minskad elanvändning, investeringar och ny energiteknik. Åtagandet på utgiftsområde 24 avser stöd till teknisk forskning och
utveckling samt stöd till rymdverksamhet.
Tabellen inrymmer bemyndiganden som begärs i
budgetpropositionen och som är beloppsbestämda.
Även i tidigare propositioner begärda beloppsbestämda bemyndiganden finns med. Därutöver begär
regeringen bemyndiganden på ett par utgiftsområden
där belopp ej kan anges. Detta gäller utgiftsområde
7 avseende utfästelser och åtaganden i det internationella utvecklingssamarbetet samt utgiftsområde 27
avseende åtaganden som följer av EU-budgeten för år
1998.
Vissa brister finns i redovisningen av beställningsbemyndiganden. Främst gäller det redovisning av hittills lagda beställningar och andra utfästelser där
uppgifter saknas på några områden. I vissa fall inkluderas dessa belopp i kolumn 3 som avser nya beställningar som skall göras under år 1998. Dessa
brister avses åtgärdas inför kommande redovisningar.

4.8

effekten av avgiftsförändringen beräknad på en oförändrad lönesumma.
Därefter redovisas i tabellen kalenderårseffekterna
för statsbudgeten och för den offentliga sektorn i
kassamässiga termer. Detta innebär att olika slag av
uppbördsförskjutningar i skatte- och avgiftsuttaget
har beaktats. Därigenom kan effekten för ett enskilt
år inkludera flöden av skatter och avgifter som avser
inkomster från ett tidigare år. Vid bedömningen har
hänsyn också tagits till olika slag av indirekta effekter
på andra skattebaser och på offentliga utgifter. Exempelvis ger en förändring av arbetsgivaravgifterna
effekter på löner, vinster och priser och därigenom
påverkas underlaget för inkomstskatter och socialavgifter. De senare effekterna uppkommer med viss
tidsfördröjning.
Vid redovisningen av effekterna på statsbudgeten
bör i princip nettoeffekten fördelas på berörda inkomst- och utgiftstitlar med hänsynstagande till de
indirekta effekterna. De indirekta effekterna är dock
i normalfallet förhållandevis små. Som en förenkling
har därför i denna redovisning hela effekten hänförts
till den inkomsttitel regelförändringen primärt avser.
För den detaljerade redovisningen ger detta en viss
misstämning men effekterna på statsbudgetens saldo
blir korrekta.
För en del förslag gäller att effekterna för statsbudgeten avviker från de för den konsoliderade offentliga sektorn. Avvikelserna beror på indirekta effekter på sådana skatter och avgifter som tillfaller
kommunerna och/eller socialförsäkringssektorn.
Slutligen redovisas också varaktiga effekter för offentliga sektorn av de olika förslagen. Avvikelser
mellan varaktiga effekter och olika årseffekter beror
bl.a. på fördröjd övervältring av vissa skatter på andra skattebaser. I vissa fall sker övervältringen förhållandevis snabbt, medan den i andra fall förutsätts ske
med en betydande tidsfördröjning.
Med undantag för justeringarna av förmögenhetsskatten avses de olika förslagen gälla fr.o.m. inkomståret 1998.

Budgeteffekter av förändrade
skatteregler

Förslag i budgetpropositionen
Förslagen till en förändrad struktur på socialavgifterna innebär i princip en budgetneutral omläggning av
de allmänna egenavgifterna och socialavgifterna.
Som en konsekvens av de olika avgiftsförändringarna
görs emellertid en uppjustering av den särskilda löneskatten på förvärvsinkomster och på pensionskostnader, liksom av de särskilda löneskatterna på
grupplivförsäkringar m.m. Detta beräknas ge en varaktig budgetförstärkning på 0,20 miljarder kronor.
I anslutning till att sjuklöneperioden för arbetsgivare begränsas höjs arbetsgivaravgifterna med 0,11
procentenheter från den 1 januari 1998 och med ytterligare 0,03 procentenheter från den 1 januari
1999. Den varaktiga budgetförstärkningen beräknas
till 0,5 miljarder kronor.

Den inkomstberäkning som redovisas i avsnitt 4.4.2
baseras förutom på bedömningar av den ekonomiska
utvecklingen m.m. även på de förändringar i skatteoch avgiftsregler som presenteras i denna proposition. Utöver dessa förslag lämnar regeringen i anslutning till budgetpropositionen särskilda propositioner,
som har inverkan på statsbudgeten för år 1998. I
detta avsnitt ges en separat redovisning av de olika
förslagens budgeteffekter. En mer utförlig beskrivning lämnas i avsnitt 8.8.
Budgeteffekterna för åren 1998-2000 redovisas i
tabell 4.15. Först anges den periodiserade bruttoeffekten (räknat på helår) som beskriver den statiskt
beräknade effekten av åtgärden. För exempelvis en
förändring av arbetsgivaravgifterna utgörs brutto95
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Förslaget om höjning av det s.k. reseavdraget från
13 till 15 kronor beräknas ge en försvagning av de
offentliga finanserna på 0,5 miljarder kronor. Höjningen av avdragsbegränsningen för resekostnader
från 6000 kronor till 7000 kronor beräknas ge en
förstärkning av de offentliga finanserna på 0,33 miljarder kronor.
De olika justeringarna i förmögenhetsskatten beräknas sammantaget ge en budgetförstärkning på
0,17 miljarder kronor. Därav är ca en miljard kronor
hänförligt till en regeländring som innebär att innehav av aktier som var registrerade på den s.k. Alistan den 29 maj 1997 även fortsättningsvis är skattepliktiga. Utvidgningen av det s.k. huvuddelägarbegreppet medför en budgetförsvagning på 0,4 miljarder kronor och reduktionen av den skattepliktiga
andelen från 100 till 80 procent ger en budgetförsvagning på 0,42 miljarder kronor.

Förslaget om en tidsmässig förlängning av det s.k.
ROT-avdraget beräknas ge en bruttobudgetförsvagning för inkomståret 1999 på 1,0 miljarder kronor.
En resterande budgetförsvagning om 0,5 miljarder
kronor uppkommer inkomståret 2000.
Förslag i andra propositioner
I anslutning till budgetpropostionen avser regeringen
att lämna en särskild proposition som beräknas påverka inkomsterna för 1998. I proposition
1997/98:12 Vägavgift för vissa tunga fordon kommer att lämnas förslag om införande av vägavgifter
och nedsättning av fordonskatten för vissa tunga
fordon. Nedsättningen av fordonskatten beräknas ge
en varaktig budgetförsvagning på 0,45 miljarder
kronor. Införandet av vägavgift beräknas ge en budgetförstärkning på 0,50 miljarder kronor.

TABELL 4.15 BUDGETEFFEKTER AV ÅTGÄRDER PÅ SKATTE- OCH AVGIFTSOMRÅDET
Brutto- och varaktiga nettoeffekter samt kassamässiga effekter för staten
och offentliga sektorn

INKOMSTTITEL

BRUTTOEFFEKT

MILJARDER KRONOR

1998

1999

STATEN
2000

0,3

0,33

0,33

OFFENTLIG SEKTOR
1999
2000

VARAKTIG
NETTOEFFEKT

1998

0,21

0,23

0,23

0,20

A. Förslag i budgetpropositionen
Höjd särskild löneskatt m.m.
Höjda arbetsgivaravgifter m.m.

1291, 1123
1

0,41
1,07

0,61

0,83

0,85

0,4

0,56

0,56

0,50

Höjt reseavdrag från 13 till 15 kronor

1111

-0,5

0,03

-0,06

-0,6

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

Höjd avdragsgräns till 7000 kronor

1111

0,33

0,03

0,05

0,57

0,33

0,33

0,33

0,33

Justeringar i förmögenhetsskatten

1321

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

varav utvidgad skatteplikt A-aktier

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

varav utvidgat huvuddelägarbegrepp

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-1,5

0

-1,0

-0,5

0

-1,0

-0,5

-0,08

-0,02

1,14

0,32

0,82

0,71

-0,21

0,29

0,62

varav sänkt värdering aktier till 80 %
Förlängt ROT-avdrag till 981231

1111, 1121

2

Summa förslag
B. Förslag i annan proposition
Vägavgifter (prop. 1997/98:12)

0,04

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,02

0,02

varav fordonsskatt

1461

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

varav vägavgift

2533

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1. Förslaget berör inkomsttitlarna 1211, 1221, 1251, 1253, 1261, 1262 och 1281.
2. Skattereduktionsbeloppet påverkar dessa titlar.
Källa: Finansdepartementet
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4.9

Bemyndigande för ramanslag

I fråga om anslag av detta slag avser regeringen i
första hand att återkomma till riksdagen med förslag
om anslag på tilläggsbudget. Om emellertid ett
tilläggsanslag inte hinner anvisas bör regeringen bemyndigas besluta om överskridande när de övriga
förutsättningar som anges i 6 § andra stycket budgetlagen är uppfyllda. Överskridandet får dock inte
vara större än att det ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten. Enligt regeringens bedömning
kommer det endast undantagsvis att bli nödvändigt
att utnyttja denna möjlighet till överskridande. Under
budgetåret 1997 har regeringen hittills behövt utnyttja motsvarande bemyndigande endast vid ett tillfälle. Detta avsåg det regelstyrda anslaget F7. Diverse
kostnader för rättsväsendet under utgiftsområde 4
Rättsväsendet.
I anslutning till anslaget A1. Räntor på statsskulden under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
återkommer regeringen på annan plats i denna proposition med förslag till den befogenhet som behövs
för att vid behov kunna överskrida detta anslag.
En redovisning av hur bemyndigandet att överskrida ramanslag har utnyttjats samt hur detta har
finansierats avses ingå i de utfallsredovisningar som
regeringen framöver skall lämna riksdagen.

Regeringens förslag:
Regeringen bemyndigas att under budgetåret 1998
besluta att ett ramanslag som inte avser förvaltningsändamål får överskridas om
1. ett riksdagsbeslut om anslag på tilläggsbudget
inte hinner inväntas,
2. överskridandet ryms inom det fastställda utgiftstaket för staten.

Enligt 6 § andra stycket lagen (1996:1059) om statsbudgeten får regeringen med riksdagens bemyndigande besluta att ett ramanslag får överskridas, om
detta är nödvändigt för att i en verksamhet täcka särskilda utgifter som inte var kända då anslaget anvisades eller för att ett av riksdagen beslutat ändamål
med anslaget skall uppfyllas.
Ett beslut av regeringen att överskrida ett ramanslag enligt 6 § andra stycket förutsätter således även
ett särskilt bemyndigande av riksdagen. Ett sådant
bemyndigande begärs för ett budgetår i sänder.
Enligt regeringens bedömning bör oundvikliga utgiftsökningar i förhållande till anvisat anslag i de flesta fall kunna rymmas inom den högsta tillåtna anslagskrediten på 10 procent som regleras i 6 § första
stycket budgetlagen.
I fråga om ramanslag som används för förvaltningsändamål är det nästan aldrig aktuellt att överskrida ramanslag mer än vad som ryms inom den
tillåtna högsta anslagskrediten. Något särskilt bemyndigande att besluta om överskridande av ett ramanslag som anvisats för förvaltningsändamål behöver regeringen därför inte inhämta. Vid behov
kommer ytterligare medel att begäras på tilläggsbudget. I avvaktan på riksdagsbeslut om ytterligare medel kan likviditetsbehovet undantagsvis behöva klaras genom att regeringen tillfälligt utökar
myndighetens kredit på räntekontot inom ramen för
den av riksdagen beslutade samlade kreditramen.
När det däremot gäller ramanslag som anvisats
för regelstyrd verksamhet, icke påverkbara EUrelaterade utgifter och infriande av garantier samt
oförutsedda utgifter kan så stora förändringar inträffa att utgifterna inte ryms inom den högsta tillåtna
anslagskrediten. Förändringarna kan dessutom inträffa snabbt och betalningarna kan behöva göras
utan dröjsmål.
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Appendix till avsnitt 4

A:1

Periodiserade och kassamässiga
skatter 1996-1998.

ningar i nettot på titeln. Effekterna av 1996 års allmänna fastighetstaxering samt höjningen av fastighetsskatten från 1,5 till 1,7 procentenheter av
taxeringsvärdet påverkar inkomsttiteln fastighetsskatt
först år 1998, då skatten omförs från inkomsttitlarna
fysiska och juridiska personers inkomstskatt. Detta
gör det svårt dels att följa hur de enskilda skatterna
och avgifterna utvecklas över tiden, dels att koppla
skatterna och avgifterna till de ekonomiska faktorer
som styr utvecklingen av skattebaserna. För att undvika dessa problem redovisas i tabell A:1 både periodiserade och kassamässiga skatter för åren 19961998. Periodiseringen har enbart gjorts för de skatter
och avgifter som redovisas under huvudgruppen skatter och avser endast de större inkomsttitlarna.
Den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster
beräknas år 1998 uppgå till 31 miljarder kronor. Den
relativt kraftiga ökningen under de två senaste åren
förklaras dels av stora löneökningar, dels av en låg
inflation som begränsar uppräkningen av skiktgränsen för den statliga inkomstskatten. Skatten på kapitalinkomster beräknas minska mellan åren 1996 och
1997. De stora skatteinkomsterna år 1996 förklaras
bland annat av stora försäljningar av andelar i allemansfonder. Övrigposten utgörs av restförda skatter
och skattereduktion för byggnadsreparationer. De
totala inkomstskatterna inklusive kommunal- och
kapitalskatter, men exklusive den frivilliga delen av
kyrkoskatten och allmänna egenavgifter, beräknas år
1998 uppgå till 327 miljarder kronor eller till knappt
18 procent av BNP.
Intäkterna av bolagsskatten ökar med 3-4 miljarder kronor per år vilket förklaras av ökade vinster
hos företagen. Nedgången i skatten på pensionsmedel
beror främst av den sjunkande statslåneräntan vilken
reducerar skattebasen. Övrigposten består av restförda skatter, skattereduktioner samt andra mindre inkomster.
Socialavgifterna uppgår år 1998 till 213 miljarder
kronor eller 18 procent av BNP. Arbetsgivaravgifterna är direkt kopplade till löner och sysselsättning.

Redovisningen av inkomsterna på statsbudgeten är
kassamässig. Detta innebär att det är de under budgetåret inbetalda skatterna och avgifterna som redovisas. Nivån på dessa skatter skiljer sig från de skatter
som debiteras eller avser ett visst inkomstår, periodiserade skatter. För vissa skatter är dessa skillnader
stora medan de är små för andra. Arbetsgivaravgifter,
mervärdesskatt och punktskatter är exempel på skatter för vilka avvikelserna är små. För dessa skatter
förklaras skillnaden till största delen av att uppbörden sker med en månads eftersläpning. De arbetsgivaravgifter som redovisas för budgetåret 1998 avser
således avgifter på löner som betalats från december
1997 till och med november 1998.
Inkomstskatterna för fysiska och juridiska personer är exempel på skatter där avvikelserna mellan de
kassamässiga och periodiserade skatterna ofta är stora. Detta förklaras främst av det samordnade uppbördssystemet, som innebär att uppbörden av de preliminära skatterna avser att täcka ett flertal olika
skatter såsom kommunal och statlig inkomstskatt,
allmänna egenavgifter, fastighetsskatt, förmögenhetsskatt m.fl. andra skatter. Inkomstskattetitlarna är
därför mer att likna vid ett uppsamlingskonto med
både in- och utbetalningar. Exempel på utbetalningar
är utbetalning av kommunalskatter, överskjutande
skatt samt s.k. omföringar. Omföringar innebär att
de skatter som egentligen skall redovisas under en
annan inkomsttitel, men som ingår i den samordnade
uppbörden, omförs till sin rätta titel. Skattebeloppet
fastställs i samband med taxeringen och omföringen
sker med två års eftersläpning. Kommunalskatt och
allmänna egenavgifter omförs dock med preliminära
belopp löpande under året samt med en slutavräkning två år senare. Inbetalningarna till inkomsttiteln
utgörs av preliminärskatt, kvarskatt och fyllnadsinbetalningar.
Konstruktionen av titlarna fysiska och juridiska
personers inkomstskatt medför ibland stora sväng-
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TABELL A:1 PERIODISERADE OCH KASSAMÄSSIGA SKATTER INKOMSTÅREN 1996-1998
MILJARDER KRONOR
PERIODISERADE SKATTER
1997
1998

1996

1000

Totala skatter

1100

Inkomstskatter

1111 Fysiska personers inkomstskatt
Inkomstskatt
Kapital
Skatt

KASSAMÄSSIGA SKATTER
1997
1998

548,6

560,7

598,8

549,1

572,8

602,0

87,1

80,5

88,0

90,2

107,8

98,8

19,5

35,9

34,1

60,8

67,3

57,9

28,4

25,6

30,2

26,0

28,4

31,0

3,8

-0,7

1,7

21,3

15,0

16,9

-17,4

-15,7

-15,1

-1,5

-2,1

-2,6

1121 Juridiska personers inkomstskatt

48,8

50,4

51,0

Förvärvsinkomster

37,3

41,7

44,4

Pensionsmedel

13,7

11,2

8,5

Övrigt

-2,1

-2,5

-1,9

Socialavgifter

181,9

195,1

212,6

183,6

193,6

208,8

Inkomster

284,8

301,1

322,6

286,9

299,6

319,1

230,6

238,0

248,8

230,7

236,8

247,8

37,5

46,4

56,0

37,2

46,2

55,2

Reduktion
Övrigt

1200

Arbetsgivaravgift
Allmänna egenavgifter
Egenföretagaravgift
Särskild löneskatt
Utgifter

1300

Skatt på egendom

5,5

5,0

4,6

5,4

6,0

4,7

11,1

11,7

13,2

13,6

10,6

11,3

102,8

106,1

110,1

103,2

106,0

110,3

33,4

36,0

38,6

22,1

22,8

35,1

24,2

27,5

28,4

14,9

15,3

24,2

1310

Fastighetsskatt

1320

Förmögenhetsskatt

5,1

4,4

4,5

3,1

3,6

5,1

1340

Övrig skatt på egendom

4,0

4,0

5,7

4,0

4,0

5,7

225,2

228,2

238,6

232,3

227,5

238,3

145,1

149,7

154,9

153,8

148,0

154,9

22,5

23,1

23,5

22,4

23,1

23,5

7,4

8,3

8,5

7,1

8,4

8,5

1400

Skatt på varor och tjänster
1411

Mervärdesskatt
varav kommunmoms

1500

1996

1424

Tobaksskatt

1425

Skatt på alkohol

11,9

10,4

10,9

11,5

10,6

10,9

1428

Skatt på energi

46,3

47,2

50,9

45,6

47,2

50,9

1461

Fordonsskatt

5,7

5,8

5,8

5,5

6,3

5,9

Övrigt 1400

8,9

6,8

7,5

8,7

7,1

7,2

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

21,0

Utjämningsavgift

Källa: Finansdepartementet
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Förändringen av egenavgifterna förklaras främst
av att avgiftssatsen ökar med 1 procentenhet per år
fram till och med år 1998. Därefter är ökningen lägre
och följer i huvudsak förändringen.
av lönesumman. Dock är basen för uttaget begränsad till 7,5 basbelopp.
Fastighetsskatten uppgår till drygt 24 miljarder
kronor år 1996 och ökar med 3 miljarder kronor år
1997. Denna ökning förklaras till största delen av
den växling som skett genom slopad skatt på elektrisk kraft och införd fastighetsskatt på elproduktionsanläggningar. Den fastighetsskatt som redovisas
i förslag till statsbudget år 1998 avser den fastighetsskatt som beräknas debiteras för inkomståret 1996.
Den ökning som sker av övrig skatt på egendom år
1998 förklaras av att den tillfälligt halverade stämpelskatten återgår till sin normala nivå.
Mervärdesskatten är näst arbetsgivaravgifterna
den största inkomstposten för staten. För år 1998 beräknas inkomsterna till 155 miljarder kronor varav
23 miljarder kronor avser den skatt som kommunerna betalar. Kommunbetalningarna ger ingen nettoinkomst eftersom kommunerna har kompenserats i särskild ordning via kommunbidragen. Mervärdesskatten exklusive den del som betalas av kommunerna uppgår till 131 miljarder kronor eller till 7 procent
av BNP.
Övriga varuskatter beräknas till 84 miljarder kronor år 1998. Ökningen från år 1997 beräknas till 5
miljarder kronor och förklaras i huvudsak av beslutade skatteökningar på energi.
Skillnaden mellan periodiserade och kassamässiga
skatter sammanfattas i tabell A:2. För fysiska personers inkomstskatt är differensen positiv år 1996 vilket beror på en kraftig ökning av kapitalskatterna år
1996. Denna ökning påverkar dock inte den
kassamässiga inkomsttiteln 1996 eftersom de stora
fyllnadsbetalningar som gjorts för att täcka slutskatten betalats in under våren 1997. Detta är också en
av orsakerna till att differensen är negativ år 1997.
Även ökningen av fastighets- och förmögenhetsskatterna år 1996 bidrar till den negativa differensen
mellan de periodiserade och kassamässiga inkomsterna. För inkomståret 1998 minskar differenserna vilket också återspeglar sig i mindre ökningar av dessa
skatter mellan åren 1997 och 1998.
Differensen för juridiska personers inkomstskatt är
negativ för samtliga redovisade år. Detta förklaras
huvudsakligen av att de preliminära skatterna för juridiska personer baseras på den slutliga skatten två år
innan inkomståret. Så länge som de periodiserade
skatterna ökar kommer bolagen att göra fyllnadsinbetalningar för att undvika kvarskatt. Vid en snabb
konjunkturnedgång faller de periodiserade skatterna
snabbt medan företagens skatteinbetalningar sjunker
långsammare eftersom även fyllnadsinbetalningar av-
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seende föregående års inkomster påverkar inkomsterna.
TABELL A:2 SKILLNAD MELLAN PERIODISERADE
OCH KASSAMÄSSIGA SKATTER
MILJARDER KRONOR
1996

1997

1998

1000

Totala skatter

-0,4

-12,1

-3,2

1100

Inkomstskatter

-3,0

-27,3

-10,8

8,9

-10,3

-3,9

-12,0

-17,0

-6,9

1111 Fysiska personers
inkomstskatt

1121 Juridiska personers
inkomstskatt

1200

Socialavgifter

-1,7

1,4

3,8

1300

Skatt på egendom

11,3

13,1

3,5

1400

Skatt på varor och
tjänster:

-7,0

0,7

0,3

Utjämningsavgift

0,0

0,0

0,0

1500

Källa: Finansdepartementet

För socialavgifterna är avvikelserna mindre beroende
på att merparten av avgifterna betalas månadsvis.
Detta innebär att differensen för socialavgifterna i
princip endast beror på en förskjutning i uppbörden
med en månad. Även de indirekta skatterna som redovisas under 1400 – inkomsthuvudgruppen har i
normalfallet ganska små differenser. Dessa är i princip att hänföra till uppbördsförskjutningen på en
månad. För år 1996 är dock differensen betydligt
större och detta förklaras av momsomläggningen
1996. Omläggningen innebar en kassamässig merinkomst som uppgick till knappt en månadsuppbörd.
En positiv respektive en negativ differens mellan
periodiserade och kassamässiga inkomster innebär en
ökning respektive en minskning av statens fordran av
skattemedel gentemot kommun- och socialförsäkringssektorn (AP-fonden) samt privat sektor (fysiska
personer och bolag). Är de periodiserade skatterna
större än de kassamässiga ökar statens fordran medan det motsatta gäller om de periodiserade skatterna
är mindre än de kassamässiga.
De ovan beskrivna skatterna omfattar de inkomster som tillfaller staten och socialförsäkringssektorn.
Även om socialavgifterna enbart till en del tillfaller
staten sker en bruttoredovisning av samtliga socialavgifter på statsbudgeten. Däremot finns ingen öppen
redovisning av den kommunala inkomstskatten på
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statsbudgeten. Kommunalskatten som betalas av fysiska personer beräknas för inkomståret 1998 uppgå
till 303 miljarder kronor. Av dessa utgör drygt 6
miljarder kronor den frivilliga delen av kyrkoskatten.
Den gängse redovisade skattekvoten enligt nationalräkenskapernas definition utgår från de kassamässigt
redovisade skatterna. I denna utgörs inkomstskatten
av preliminär inkomstskatt avseende 1998, fyllnadsinbetalningar och överskjutande skatt avseende
år 1997 och kvarstående skatt avseende åren 1996
och 1997. Kassamässigheten innebär att betalningsförskjutningar även påverkar skattekvoten. En skattekvot som beräknas från de periodiserade skatterna
visar istället det skatteuttag som riksdag och kommuner fastställt för ett specifikt år oavsett om betalningen av skatten sker under detta år eller inte. I tabell A:3 redovisas dels den gängse kassamässigt
beräknade skattekvoten dels en skattekvot som beräknas utifrån de periodiserade skatterna, varvid den
senare visar det egentliga skatteuttaget för respektive
inkomstår.
TABELL A:3 PERIODISERAD OCH KASSAMÄSSIG
SKATTEKVOT
Kassamässig skattekvot
Periodiserad skattekvot

1

1996

1997

1998

54,3

53,8

53,2

53,0

52,4

52,5

1. Enligt nationalräkenskapernas definition
Källa: Finansdepartementet

Den högre kassamässiga skattekvoten 1996 förklaras
delvis av förändringen av momsuppbörden 1996 medan den högre kvoten 1997 delvis kan förklaras av de
stora fyllnadsinbetalningar som gjorts för 1997 avseende 1996 års inkomster. I den periodiserade skattekvoten har den frivilliga delen av kyrkoskatten dragits bort, vilket förklarar 0,3 - 0,4 procentenheter av
differensen.

A:2

Ändringar på grund av det nya
uppbördssystemet m.m.

I samband med övergången till det nya uppbördssystemet med skattekonto kommer redovisningen på de
olika inkomsttitlarna att förändras. För närvarande
redovisas inbetalda skatter på de olika titlarna. På
titeln Mervärdesskatt redovisas exempelvis den inbetalda mervärdesskatten. I samband med införandet av
skattekontot kommer istället den debiterade mervärdesskatten, som oftast motsvarar den deklarerade
och redovisade skatten på skattedeklarationen, att
redovisas som inkomst. Även på titlarna fysiska och
juridiska personers inkomstskatt samt socialavgifter
kommer debiterade i stället för inbetalda skatter att
redovisas.
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I de fall de debiterade skatterna överensstämmer
med de inbetalda skatterna blir den kassamässiga redovisningen korrekt. Vissa betalningsdifferenser, som
kan vara både positiva och negativa, kommer dock
att uppkomma. Differenserna delas in i kategorierna
anstånd, restföring och övriga.
De negativa betalningsdifferenserna, anstånd och
restföring, kommer att redovisas under en ny inkomsthuvudgrupp, 1600 Betalningsdifferenser. Övriga betalningsdifferenser kommer att redovisas under
fysiska respektive juridiska personers inkomstskatt
eftersom den överbetalning av skatt som eventuellt
sker i skattekontot kan likställas med nuvarande egna
inbetalningar av preliminär skatt samt fyllnadsinbetalningar.
Ovan beskrivna redovisningsordning medför att
skatterna totalt, dvs. inkomsttyp 1000, överensstämmer med dagens system. För de enskilda titlarna,
fysiska och juridiska personers inkomstskatt, socialavgifter och mervärdesskatt, måste betalningsdifferenserna adderas till inkomsttitlarna för att få jämförbarhet bakåt i tiden.
I den beräkning av inkomsterna som har gjorts i
förslaget till statsbudget har beräkningen gjorts enligt
det gamla systemet. Det har ej funnits möjligheter att
göra prognosen enligt det nya systemet. Detta innebär att samtliga titlar där betalningsdifferenser skall
redovisas har satts till 0, trots att det i statsbudgetens
utfall kommer att finnas belopp redovisade på dessa
titlar. På inkomstgruppnivå är prognosen dock
kassamässig.
Inkomsttiteln 1299 Avräkning socialavgifter är ny
och på denna titel redovisas en eventuell avstämningsdifferens mellan Rikskatteverket och Riksförsäkringsverket.
Inkomsttitel 4132 Återbetalning av lån avseende
såddfinansiering är ny och läggs upp för återbetalning av lån som tagits av små företag.
Inkomsttitel 2523 Avgift generationsväxling är ny
och här redovisas avgifter för att finansiera den nya
arbetsmarknadspolitiska åtgärden generationsväxling.
Följande inkomsttitlar används inte lägre och tas
därför bort.

PROP. 1997/98:1

TABELL A:4 INKOMSTTITLAR SOM UPPHÖR
1142

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt

1143

Bevillningsavgift

1250

Övriga sociala avgifter, netto

1311

Skogsvårdsavgifter

1426

Skatt på vin, nytt namn med undertitlar se
vårpropositionen s 36

1427

Skatt på maltdrycker, nytt namn med undertitlar, se
vårpropositionen s 36

1434

Skatt på viss elektrisk kraft

2125

Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka det
finansiella systemet

2151

Tipsmedel, ersätts av 2153

2152

Lotterimedel, ersätts av 2153

2318

Ränteinkomster på statens lån till den mindre
skeppsfarten

2330

Räntor på bostadslån

2332

Ränteinkomster på lån för bostadsbyggande

2333

Ränteinkomster på lån för bostadsförsörjning för
familjer

2334

Räntor på övriga bostadslån

2351

Räntor på energisparlån

2386

Ränteinkomster på lån för allmänna samlingslokaler

2389

Ränteinkomster på lån för inventarier i vissa specialbostäder

3110

Affärsverkens inkomster av försålda fastigheter och
maskiner

3124

Statskontorets inkomster av datorer m m

4133

Återbetalning av statens lån till den mindre skeppsfarten

4200

Återbetalning av bostadslån m m

4212

Återbetalning av lån för bostadsbyggande

4213

Återbetalning av lån för bostadsförsörjning för
mindre bemedlade barnrika familjer

4214

Återbetalning av övriga bostadslån, Boverket

4400

Återbetalning av energisparlån

4411

Återbetalning av energisparlån

4514

Återbetalning av lån för studentkårslokaler

4521

Återbetalning av lån för inventarier i vissa specialbostäder

Källa: Finansdepartementet
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5 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1997

5.1

Inledning

Enligt 9 kap. 5 § regeringsformen kan riksdagen för
löpande budgetår på tilläggsbudget göra en ny beräkning av statsinkomster samt ändra och anvisa nya
anslag. I samband med årets ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284) föreslog regeringen ändringar och nya
anslag för statsbudgeten för budgetåret 1997
(tilläggsbudget). De ytterligare förändringar av gällande statsbudget som nu kan överblickas och andra
frågor som regeringen anser bör tas upp, redovisas i
det följande.
Nettot av de förslag till anslagsförändringar som
beslutades med anledning av årets ekonomiska vårproposition uppgick till 8 894 miljoner kronor. Anslagsförändringarna i detta förslag till tilläggsbudget
uppgår netto till en ökning med 2 756 miljoner kronor.
De föreslagna ökningarna av anslag uppgår till totalt 3 169 miljoner kronor. Anslagsökningarna finansieras på tre sätt; genom minskning av anslag innevarande år, indragning av anslagsbehållningar eller
genom ökade inkomster. Minskningarna av 1997 års
anslag uppgår till totalt 413 miljoner kronor. Indragningarna av anslagsbehållningar uppgår till
sammanlagt 188 miljoner kronor. På miljöområdet
finansieras vissa utgifter genom ökade inkomster från
Europeiska gemenskapen, ca 10 miljoner kronor. De
föreslagna finansieringarna redovisas i anslutning till
respektive förslag.
På vissa regelstyrda anslag beräknas nu högre utgifter än tidigare i huvudsak som ett resultat av den
nya ekonomiska bilden. Detta gäller främst anslagen
assistansersättning på utgiftsområde 9 och arbetslöshetsersättning på utgiftsområde 13. Regeringens bedömer att det i nuläget inte är möjligt att finansiera
dessa ökade utgifter.
Den samlade bedömningen av statsbudgetens inkomster, utgifter och budgeteringsmarginal under år
1997 påverkas vid sidan av förslagen i tilläggsbudget

också i hög grad av den makroekonomiska bedömningen och av andra underliggande faktorer. Sammantaget beräknas nu utgifterna under utgiftsområdena inklusive statsskuldsräntor till 680 miljarder
kronor. Budgeteringsmarginalen beräknas till 8,9
miljarder kronor, vilket är 1,0 miljard kronor lägre
än i vårpropositionen. En mer detaljerad redovisning
och uppföljning av statsbudgetens inkomster och utgifter inklusive förslagen i tilläggsbudget för år 1997
återfinns i avsnitt 4.4.

5.2

Utgiftsområde 1
Rikets styrelse

D3

Sametinget

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 10 497 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget D3. Sametinget ökas med 2 000 000 kronor. Finansiering sker genom att det under utgiftsområde 23 uppförda ramanslaget B2. Stöd till jordbrukets rationalisering minskas med motsvarande
belopp.

Sametinget har sedan starten ansett sig vara underbudgeterat och har för år 1997 begärt ett tilläggsanslag. Med anledning härav gav Jordbruksdepartementet Riksrevisionsverket i uppdrag att göra en
analys av Sametingets resursbehov. RRV, som redovisade sitt uppdrag den 5 augusti 1997, har funnit att
Sametingets anslagstilldelning i förhållande till ålagda
uppgifter inte är tillräcklig för innevarande budgetår,
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utan att ytterligare ca 2,5 miljoner kronor borde tillskjutas.
Beloppet inkluderar dock ett årligt bidrag om
500 000 kronor för nästa val till Sametinget, vilket
enligt regeringen bör anslås först från år 1998.
Med beaktande av RRV:s analys föreslår regeringen att 2 miljoner kronor tillförs anslaget innevarande år.

E2

Presstöd

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
521 579 000 kronor.

Regeringens förslag:
Ett tillfälligt driftsstöd införs och fördelas under åren
1997 och 1998. Stödet lämnas efter ansökan till de
dagstidningar som får allmänt driftsstöd.
Även tidning som får begränsat driftsstöd eller
driftsstöd i särskilt fall kan, efter ansökan, lämnas
tillfälligt driftsstöd. Detsamma skall gälla för elektroniskt distribuerade dagstidningar.
En dagstidning som får reducerat driftsstöd är inte
berättigad till tillfälligt driftsstöd.
Stödbeloppen varierar främst med hur många
nummer av en tidning som ges ut varje vecka och
storleken på tidningarnas allmänna driftsstöd. Stödet
får uppgå till totalt högst 52 miljoner kronor under
åren 1997 och 1998 och skall finansieras inom nuvarande ram för presstödet.

I maj 1997 överlämnade Presstödsnämndens kansli
en promemoria till regeringen angående behov av
åtgärder inom driftsstödet (Ku97/1494/RTV). I promemorian föreslås att ett tillfälligt driftsstöd införs.
Promemorian har remissbehandlats. Ett tjugotal remissinstanser har lämnat synpunkter, och många är
positiva till förslaget.
Förslaget i promemorian överensstämmer med regeringens förslag.
Statens direkta insatser för dagspressen har som
mål att värna mångfalden på dagspressmarknaden. I
det avseendet är konkurrensen mellan dagstidningar
central, särskilt regionalt. Presstödet har bidragit till
att bevara en viss yttre mångfald av dagstidningar,
dvs. att det finns flera olika tidningar inom en region.
Regeringen anser att vissa åtgärder är nödvändiga för
att möta de ekonomiska svårigheter som redovisats i
branschen för år 1996. Inga förändringar föreslås i
de nu gällande presstödsreglerna.
Många tidningar med driftsstöd har drabbats hårt
av upplageminskningarna bl.a. till följd av att driftsstödets storlek bestäms med utgångspunkt i upplagans storlek. Det är stor risk att om inga åtgärder

vidtas så kommer flera dagstidningar att hamna i en
sådan ekonomisk kris att den fortsatta utgivningen
hotas. Dagens situation för dagspressen är både en
följd av den aktuella konjunkturnedgången och en
strukturell förändring i branschen. Den snabba medieutvecklingen, där TV och radio förändras och nya
medieformer träder in på arenan, påverkar dagspressens konkurrenssituation. De sjunkande upplagorna
de senaste åren är ett hot mot en bibehållen mångfald inom dagspressen och försvårar anpassningen till
de nya förutsättningarna på medieområdet.
Det tillfälliga driftsstödet skall vara ett bidrag till
att lösa de akuta ekonomiska problem som många
tidningar med allmänt driftsstöd har. Stödet skall
lämnas efter ansökan till Presstödsnämnden. Även en
tidning som får begränsat driftsstöd eller driftsstöd i
särskilt fall kan lämnas tillfälligt driftsstöd efter ansökan. Detsamma skall gälla för elektroniskt distribuerade dagstidningar. En dagstidning som får reducerat driftsstöd är inte berättigad till tillfälligt
driftsstöd.
Det är regeringens uppgift att besluta om fördelningen av det tillfälliga driftsstödet för olika dagstidningskategorier. Presstödsnämnden skall besluta om
stöd till enskilda tidningsföretag. Beloppen grundar
sig på Presstödsnämndens beräkningar och är inte
beroende av hur stor upplaga tidningen har. Skälet
för detta är att en tidnings kostnader för att vända en
negativ upplagetrend inte nödvändigtvis hänger
samman med storleken på den totala upplagan. Ett
annat skäl är att stödformen är tillfällig och att pengarna skall kunna utbetalas så snart som möjligt. Administrationen kring utbetalningarna bör därför begränsas.
Regeringens avsikt är att göra följande fördelning
av det tillfälliga driftsstödet:
– för en högfrekvent storstadstidning som berättigar till allmänt driftsstöd under maximibeloppet
får tillfälligt driftsstöd lämnas med 1 000 000
kronor för år 1997 och med 900 000 kronor för
år 1998. För en högfrekvent storstadstidning som
berättigar till allmänt driftsstöd med maximibeloppet får tillfälligt driftsstöd lämnas med
4 000 000 kronor för år 1997 och 3 000 000
kronor för år 1998.
– för en högfrekvent dagstidning som berättigar till
allmänt driftsstöd under maximibeloppet får tillfälligt driftsstöd lämnas med 400 000 kronor för
år 1997 och 350 000 kronor för år 1998. För en
högfrekvent dagstidning som berättigar till allmänt driftsstöd med maximibeloppet får tillfälligt
driftsstöd lämnas med 800 000 kronor för år
1997 och 700 000 kronor för år 1998.
– för en medelfrekvent dagstidning som berättigar
till allmänt driftsstöd under maximibeloppet får
tillfälligt driftsstöd lämnas med 300 000 kronor
för år 1997 och 250 000 kronor för år 1998. För
en medelfrekvent dagstidning som berättigar till
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allmänt driftsstöd med maximibeloppet får tillfälligt driftsstöd lämnas med 600 000 kronor för
år 1997 och 500 000 kronor för år 1998.
– för en lågfrekvent dagstidning som berättigar till
allmänt driftsstöd, kommer ut en eller två gånger
per vecka och har en abonnerad upplaga om
minst 7 000 exemplar, får tillfälligt driftsstöd
lämnas med 300 000 kronor för år 1997 och
250 000 kronor för år 1998.
– för en lågfrekvent dagstidning som berättigar till
allmänt driftsstöd och har en abonnerad upplaga
som är lägre än 7 000 exemplar får tillfälligt
driftsstöd lämnas med 250 000 kronor för år
1997 och 200 000 kronor för år 1998.
– för en dagstidning som berättigar till begränsat
driftsstöd och för en tidning som berättigar till
driftsstöd i särskilt fall kan tillfälligt driftsstöd
lämnas. Storleken på stödet bestäms av
Presstödsnämnden efter vad som i det enskilda
fallet är skäligt. Stödbeloppet får dock inte överstiga 250 000 kronor för år 1997 och 200 000
kronor för år 1998. Detsamma skall gälla för
elektroniskt distribuerade dagstidningar som får
driftsstöd.
Stödet får uppgå till totalt högst 52 miljoner kronor
under åren 1997 och 1998 och skall finansieras inom
nuvarande anslag för presstödet.

5.3

A1

Utgiftsområde 2
Samhällsekonomi och
finansförvaltning
Konjunkturinstitutet

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 29 208 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A1. Konjunkturinstitutet ökas med
1 000 000 kronor. Finansiering sker genom att det
under utgiftsområde 14 uppförda ramanslaget D1.
Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket minskas med
motsvarande belopp.

Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Konjunkturinstitutets anslag utökas i syfte att stärka den
makroekonomiska kompetensen vid institutet. Regeringen menar att det är angeläget att vissa satsningar
sker redan under år 1997. Mot denna bakgrund anser regeringen att Konjunkturinstitutets anslag även
år 1997 bör utökas med 1 miljon kronor.

A6

Finansinspektionen

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 110 105 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A6. Finansinspektionen ökas med
1 500 000 kronor. Finansiering sker genom att det
under utgiftsområde 14 uppförda ramanslaget D1.
Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket minskas med
motsvarande belopp.

Som anges i volym 2 i denna proposition har Finansinspektionens handläggningstider för auktorisationsärenden ökat. Detta problem har inspektionen endast delvis kunnat hantera inom ramen för givna resurser. Vidare konstateras att antalet platsbesök hos
instituten under tillsyn inte är tillfredsställande. Det
föreligger också en risk att effekten av inspektionens
uppföljning av den operativa tillsynen stannar på företagsledarnivå och inte leder till önskade effekter i
instituten som helhet. Enligt regeringens bedömning
bör inspektionen göra särskilda satsningar vad gäller
riskhanteringsfrågor, tillse att det utförs ett ökat antal platsbesök hos instituten under tillsyn samt vidta
åtgärder för att minska handläggningstiderna för
auktorisationsärenden. Mot denna bakgrund föreslår
regeringen att inspektionen får en engångsvis anslagsökning med 1 500 000 kronor.

A8

Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnader

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 83 348 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A8. Riksgäldskontorets: Förvaltningskostnader ökas med 2 500 000 kronor. Finansiering sker
genom att anslaget A9. Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning minskas med
motsvarande belopp.

Hushållsupplåningen innebär en kostnadseffektiv
upplåning för staten jämfört med alternativa upplåningsformer. Som en följd av att Riksgäldskontorets
upplåning på hushållsmarknaden minskat både i absoluta tal och mätt som marknadsandelar har statens
besparingar genom denna upplåning minskat under
de senaste åren. Riksgäldskontoret har därför under
året sett över produktutbud och säljkanaler. Översynen visade bl.a. att Riksgäldskontoret genom inlå109
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ning i egen regi skulle kunna erbjuda en konkurrenskraftig sparform samtidigt som det skulle innebära
en kostnadseffektiv upplåning för staten. I samband
med vårpropositionen (1996/97:150) beslöt riksdagen att genom en ändring av bankrörelselagen ge
Riksgäldskontoret möjlighet att ta emot inlåning på
konto från allmänheten i egen regi.
Riksgäldskontorets ursprungliga planer innebar
att en del av administrationen för denna nya sparform skulle upphandlas externt. Kostnaderna för inköp av dessa externa tjänster skulle då ha belastat
anslaget A9. Kostnader för upplåning och låneförvaltning. Närmare utredning har dock visat att detta
ej är en framkomlig väg, vilket innebär att detta arbete istället måste utföras inom Riksgäldskontoret.
Medel behöver därför föras från anslaget A9. Kostnader för upplåning och låneförvaltning till anslaget
A8. Förvaltningskostnader.

Regeringens förslag:
Anslaget F7. Diverse kostnader för rättsväsendet
ökas med 14 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget F6. Rättshjälpskostnader minskas
med motsvarande belopp.

Regeringen bedömer nu att utgifterna på anslaget F7.
Diverse kostnader för rättsväsendet kommer att
uppgå till 24 222 000 kronor, vilket innebär att anslaget behöver höjas med 14 000 000 kronor. Detta
beror dels på en felbudgetering inför år 1997 (ca
8 800 000 kronor), dels på att anslagsbelastningen
blivit större än beräknat (ca 5 200 000 kronor). Vilka åtgärder regeringen avser att vidta med anledning
av den ökade anslagsbelastningen redovisas under
utgiftsområde 4 Rättsväsendet i denna proposition.

5.4

Utgiftsområde 4
Rättsväsendet

5.5

Utgiftsområde 6
Totalförsvar

F1

Brottsförebyggande rådet

B3

Funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 25 355 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget F1. Brottsförebyggande rådet ökas med
9 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget D1. Kriminalvården minskas med motsvarande belopp.

Från och med den 1 januari 1996 övertog Brottsförebyggande rådet (BRÅ) hela produktionen av
rättsstatistiken från Statistiska centralbyrån. Kostnaderna för att ta över och utveckla rättsstatistiken har
blivit betydligt högre än beräknat. Huvudorsaken är
att kostnaderna för att bygga upp en ny databas har
blivit högre än vad som kunde förutses. För att täcka
de ökade utgifterna behöver BRÅ en anslagshöjning
med 9 000 000 kronor.

F7

Diverse kostnader för rättsväsendet

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 10 222 000
kronor.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
1 141 578 000 kronor. Av detta anslag avser
232 451 000 kronor skyddsrum.

Regeringens förslag:
Anslaget B3. Funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst ökas med 50 000 000 kronor för att
infria gjorda åtaganden avseende skyddrumsbyggande. Finansiering sker genom att anslaget A1. Försvarsmakten minskas med motsvarande belopp.

I statsbudgeten för budgetåret 1995/96 fanns för
byggande av skyddsrum m.m. ett under fjärde huvudtiteln uppfört förslagsanslag D2. Skyddsrum
m.m. Anslaget, som uppgick till 681 509 000 kronor, underutnyttjades med drygt 130 miljoner kronor. Skälet härtill var att skyddsrumsbyggandet i
kommunerna inte påbörjats i den utsträckning som
planerats, varför betalningsutfall kommer att ske under innevarande och kommande budgetår. Anslaget
D2. Skyddsrum m.m. var uppfört som ett förslagsanslag, varför medel inte kunnat föras till anslaget B3.
Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst.
Regeringen föreslår att Statens räddningsverk, för
att infria gjorda åtaganden, tillförs ytterligare 50
miljoner kronor för innevarande budgetår för
skyddsrumsbyggande under ramanslaget B3. Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst. För
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budgetåret 1998 föreslås i denna proposition ytterligare 30 miljoner kronor till samma anslag och för
budgetåret 1999 beräknas ytterligare 40 miljoner
kronor för ändamålet.

5.6

Utgiftsområde 7
Internationellt bistånd

A1

Biståndsverksamhet

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett reservationsanslag på
9 799 093 000 kronor.

Regeringens förslag:
Regeringen föreslår ett bemyndigande att för vissa
länder fastställa utfästelseramen till fem gånger landramen för budgetåret 1995/96 omräknad på 12månadersbasis.

För att understryka långsiktigheten i Sveriges utvecklingssamarbete kan regeringen med stöd av ett generellt bemyndigande från riksdagen bemyndiga Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) att
göra utfästelser om fleråriga insatser i programländer för vilka landstrategier eller motsvarande fastställts. I syfte att minska reservationerna i det bilaterala biståndet, har för budgetåret 1997 landramarna
för vissa programländer sänkts. Detta påverkar utfästelseutrymmet och har i vissa fall lett till att summan
av gjorda åtaganden kommit att överstiga utfästelseramen om fem gånger gällande landram.
Regeringen föreslår därför ett bemyndigande att
för vissa länder fastställa utfästelseramen till fem
gånger landramen för budgetåret 1995/96 omräknad
på 12-månadersbasis.

5.7

Utgiftsområde 8
Invandrare och flyktingar

A1

Statens invandrarverk

ring sker genom att anslaget A6. Utresor för avvisade
och utvisade minskas med motsvarande belopp.

Från anslaget finansieras även polismyndigheternas
arbete med att ta emot ansökningar om uppehållstillstånd, som inte avser asyl, och ansökningar om medborgarskap enligt lagen (1950:382) om svenskt medborgarskap. Statens invandrarverk tar över denna
verksamhet fr.o.m. den 1 oktober 1997. I samband
med verksamhetsövergången kommer en större del
av personalen än vad som kunde förutsägas i samband med budgetpropositionen för år 1997 att följa
med till Statens invandrarverk. Endast hälften av
denna personal bedöms kunna beredas plats i verkets
organisation, vilket ger ökade avvecklingskostnader
under år 1997.

A4

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 66 675 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A4. Utlänningsnämnden ökas med
1 500 000 kronor för att täcka ökade kostnader för
förtroendeläkare för budgetåret 1997. Finansiering
sker genom att anslaget A5. Rättshjälp i utlänningsärenden minskas med motsvarande belopp.

Många av de asylsökande som kommit till Sverige
under de senaste åren har varit med om traumatiska
upplevelser. De långa väntetiderna på förläggning
eller i eget boende medför också stora påfrestningar
för den enskilde. Detta sammantaget har inneburit
behov av att anlita förtroendeläkare, främst för att
bedöma psykiska problem. På grund av ärendenas
komplexitet har Utlänningsnämnden under budgetåret 1997 även haft en högre medverkan av ledamöter än beräknat. För att inte inskränka nämndens
möjligheter att skyndsamt avgöra ärenden föreslår
regeringen att ytterligare 1 500 000 kronor anvisas
på tilläggsbudget för budgetåret 1997.

B5
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 506 603 000
kronor.

Utlänningsnämnden

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
1 160 591 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A1. Statens invandrarverk ökas med
4 000 000 kronor för att täcka kostnader för avveckling av personal för budgetåret 1997. Finansie111

PROP. 1997/98:1

Regeringens förslag:
Anslaget B5. Kommunersättningar vid flyktingmottagandet ökas med 110 000 000 kronor för att täcka
beräknat underskott för budgetåret 1997. Finansiering sker genom minskningar av anslaget A6. Utresor
för avvisade och utvisade med 30 000 000 kronor,
anslaget B1. Särskilda insatser i invandrartäta områden med 70 000 000 kronor samt av anslaget B2.
Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism med
10 000 000 kronor.

Genom anslaget lämnas statlig ersättning till kommuner och landsting för att kompensera dessa för
kostnader för flyktingar och vissa andra utlänningar
med uppehållstillstånd. Ersättningarna utgår enligt
förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m. Anslagsbelastningen beror
i första hand på antalet mottagna flyktingar och deras ålders- och hälsostatus.
Under de senaste åren har antalet asylsökande
minskat kraftigt. Trots detta har många tvingats vänta i Invandrarverkets mottagningssystem på att få
slutligt besked om sina ansökningar om uppehållstillstånd. Sedan vägledande beslut nu fattats i överprövningsinstanserna har betydligt fler fått stanna i Sverige och tagits emot i kommunerna än vad som
tidigare förutsetts.
Främst det stora antalet flyktingar från f.d. Jugoslavien har medfört att kommunerna tagit emot
många äldre och funktionshindrade. Enligt gällande
ersättningsregler har kommunerna rätt till kompensation för de utlägg kommunerna har för dessa flyktingar enligt socialtjänstlagen. Årets ersättningsutbetalningar uppgår till 250 procent av de anslagsmedel
som avsatts för ändamålet.
Sammantaget kommer ersättningarna till kommuner och landsting innevarande budgetår att överstiga anvisade medel med 225 miljoner kronor. Genom att regeringen medger en anslagskredit på 10
procent återstår ca 110 miljoner kronor att finansiera.
Indragningen på anslaget B1. Särskilda insatser i
invandrartäta områden innevarande budgetår bedöms inte påverka det fortsatta arbetet. För år 1998
föreslås anslaget tillföras ytterligare medel jämfört
med år 1997. Därmed möjliggörs även fortsättningsvis det långsiktiga utvecklingsarbete som är nödvändigt för en positiv utveckling av dessa bostadsområden.

5.8

Utgiftsområde 9
Hälsovård, sjukvård och social
omsorg

A1

Sjukvårdsförmåner m.m.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
15 637 000 000 kronor. På tilläggsbudget i samband
med den ekonomiska vårpropositionen för innevarande år beslutade riksdagen att minska anslaget med
125 000 000 kronor. Den nya anslagsnivån är därmed 15 512 000 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A1. Sjukvårdsförmåner m.m. för år 1997
reduceras
med
130 000 000
kronor
till
15 382 000 000 kronor, medan anslaget A2. Bidrag
till hälso- och sjukvård ökas med 75 000 000 kronor
till 983 150 000 kronor och anslaget C5. Statens institutionsstyrelse ökas med 55 000 000 kronor.

Den 1 januari 1997 slopades förmånen med kostnadsfria läkemedel vid vissa sjukdomar. Patienter
som saknar sjukdomsinsikt och för vilka bristande
medicinering kan innebära fara för deras eller annans
liv och hälsa, har med anledning härav även fortsättningsvis under vissa förutsättningar erhållit sådana
läkemedel kostnadsfritt. De läkemedel som det är
fråga om hanteras av sjukhusapoteken på samma
sätt som läkemedel inom sluten vård. Kostnaderna
för dessa läkemedel, vilka således inte belastar den
statliga läkemedelsförmånen utan belastar landstingen, beräknas år 1997 uppgå till 75 miljoner kronor.
För att kompensera landstingen för dessa kostnader
som annars skulle ha belastat den statliga läkemedelsförmånen, reduceras anslaget A1. Sjukvårdsförmåner m.m. med 75 miljoner kronor för år 1997 och
motsvarande belopp tillförs anslaget A2. Bidrag till
hälso- och sjukvård inom samma utgiftsområde. Åtgärden är föranledd av den överenskommelse som
nyligen träffats mellan staten och Landstingsförbundet om särskilt statsbidrag till landstingen för läkemedelsförmånens kostnader år 1998 m.m.

A5

Bidrag till WHO

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 32 780 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A5. Bidrag till WHO ökas med 6 320 000
kronor för att täcka det beräknade överskridandet
för budgetåret 1997. Finansiering sker genom in112
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dragning av projektmedel på äldreanslag huvudsakligen från budgetåret 1995/96.

Utgiften som belastar anslaget utgörs av Sveriges
medlemsavgift
till
Världshälsoorganisationens
(WHO) reguljära verksamhet. Avgiftens storlek fastställs i US-dollar av WHO:s beslutande församling
och skall betalas vid innevarande års slut. Utfallet på
anslaget beräknas bli 39 062 000 kronor, vilket innebär ett överskridande i jämförelse med budgeten
med 6 282 000 kronor. Med hänsyn till rådande
osäkerhet om kursutvecklingen anser regeringen att
anslaget bör tillföras 6 320 000 kronor.

B7

Kostnader för statlig assistansersättning

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
3 663 000 000 kronor. På tilläggsbudget i samband
med den ekonomiska vårpropositionen för innevarande år beslutade riksdagen att öka anslaget med
475 000 000 kronor. Den nya anslagsnivån är därmed 4 138 000 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget B7. Statlig assistansersättning ökas med
338 000 000 kronor för att täcka det beräknade
överskridandet för budgetåret 1997.

Den statliga assistansersättningen, som infördes år
1994, är ett ekonomiskt stöd till personlig assistans
för personer med stora funktionshinder.
Från den 1 juli 1996 gäller vissa ändringar i lagstiftningen om assistansersättning. Dessa ändringar
gjordes i syfte att uppnå besparingar och en bättre
kontroll över utgifterna. Regeringen har vidare i den
ekonomiska vårpropositionen föreslagit vissa ytterligare åtgärder i syfte att minska utgiftsutvecklingen.
Åtgärderna innebär dels en schablonisering av timersättningen till 164 kronor, dels ett kommunalt finansieringsansvar för de första 20 assistanstimmarna per
vecka för alla personer som uppbär assistansersättning.
Anslagsnivån för budgetåret 1997 var ursprungligen 3 663 000 000 kronor men utökades enligt riksdagens beslut efter förslag i den ekonomiska vårpropositionen med 475 000 000 kronor.
Enligt den bedömning som regeringen nu gör
kommer anslaget, trots redan vidtagna åtgärder, att
överskridas med 338 000 000 kronor. Utgiftsutvecklingen beror på att såväl personkretsen som det genomsnittliga antalet assistanstimmar ökat stadigt under innevarande år.

C5

Statens institutionsstyrelse

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 507 720 000
kronor.

Regeringens förslag:
Ytterligare 65 000 000 kronor anvisas under anslaget
C5. Statens institutionsstyrelse för att täcka det beräknade överskridandet för budgetåret 1997. Finansieringen sker genom att anslaget A1. Sjukvårdsförmåner m.m. minskas med 55 000 000 kronor samt
genom att anslaget A9. Folkhälsoinstitutet minskas
med 10 000 000 kronor.

Statens institutionsstyrelse (SiS) bildades den 1 juli
1993 som central förvaltningsmyndighet för de hem
som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (särskilda ungdomshem) samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård
av missbrukare i vissa fall (LVM-hem). Från och med
1 april 1994 övertog SiS det formella huvudmannaskapet från landsting och kommuner för de institutioner som bedömdes motsvara efterfrågan av vårdplatser.
Sedan det statliga övertagandet har efterfrågan på
LVM-placeringar minskat kraftigt, vilket gett minskade intäkter och förorsakat ekonomiska problem.
Före det statliga övertagandet fanns drygt 1 300 platser vid LVM-hem. SiS övertog cirka 1 000 LVMplatser som succesivt minskats till idag cirka 480. SiS
har genomfört olika åtgärder för att få verksamheten
i ekonomisk balans. Bland annat har fyra institutioner avvecklats och antalet platser vid andra institutioner har minskats. Emellertid har det skett en fortsatt nedgång vad gäller efterfrågan av vård vid LVMhemmen. Nuvarande prognos pekar på ett framtida
platsbehov på ca 300 platser.
För att öka intäkterna har ett nytt avgiftssystem
införts. Om avgiftsnivån avviker alltför mycket från
riksgenomsnittet för liknande institutioner som drivs
av andra huvudmän riskerar detta att ytterligare
minska efterfrågan och därmed ge lägre avgiftsintäkter. Vidare har SiS beslutat om ett nytt budgetsystem
som syftar till att få bättre överenstämmelse mellan
de medel som institutionerna tilldelas och antal fakturerade vårddygn.
Anpassningen av verksamheten till efterfrågan är
förenad med kostnader och tar även viss tid att genomföra. Vid nedläggning av institutioner finns
kostnaderna kvar upp till 18 månader, samtidigt som
intäkter i form av avgifter minskar eller i vissa fall
helt försvinner.
Regeringen gav i juni 1997 SiS i uppdrag att snarast inleda en fortsatt avveckling av nuvarande överkapacitet inom missbrukarvården. Regeringen har
för avsikt att ge en särskild utredare i uppdrag att
113

PROP. 1997/98:1

genomföra en översyn av SiS styrning, ledning, organisation och framtida platsbehov.
SiS har påbörjat den fortsatta omstruktureringen
av vården med inriktning att redan vid årsskiftet ha
avvecklat överkapaciteten inom LVM-vården. Dock
kvarstår vissa eftersläpande kostnader under nästa
budgetår.
De beräknade kostnaderna för den beslutade avvecklingen är cirka 85 miljoner kronor, varav SiS beräknar att inom ramen för egna besparingar klara 20
miljoner kronor. Av resterande omställningskostnader avser cirka 40 miljoner kronor personalkostnader
och cirka 20 miljoner kronor lokalkostnader.
Regeringen bedömer att de åtgärder som SiS genomfört för att effektivisera och omstrukturera vården vid institutionerna varit nödvändiga. SiS bör
även fortsättningsvis lägga största vikt vid att få till
stånd en balans mellan den vård som efterfrågas och
tillgängliga resurser. Trots att myndigheten genomfört kraftfulla åtgärder för att få verksamheten i ekonomisk balans behövs ytterligare medel för innevarande budgetår.

5.9

Utgiftsområde 12
Ekonomisk trygghet för
familjer och barn

A3

Underhållsstöd

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
2 411 450 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A3. Underhållsstöd ökas med 588 550 000
kronor för att täcka det beräknade överskridandet
för budgetåret 1997. Finansieringen av överskridandet skall ske genom att anslaget justeras ned under de
kommande fyra åren.

Enligt Riksförsäkringsverkets senaste redovisning av
anslagsbelastning och prognos, som bygger på utfallet under första halvåret 1997, beräknas anslaget A3.
Underhållsstöd att överskridas med ca 590 miljoner
kronor år 1997.
De nya reglerna för underhållsstöd började gälla
den 1 februari 1997. Reglerna innehåller flera komponenter som har gjort anslagsberäkningen för år
1997 mindre osäker. Dock kvarstår en viss osäkerhet, bl.a. beroende på att andelen bidragsskyldiga
som fått anstånd med återbetalningen förväntas öka
ytterligare. I juni i år hade närmare 35 000 (8,7 procent) av de bidragsskyldiga sådant anstånd. An-

ståndsbeloppen uppgick i juni 1997 till 13,7 miljoner
kronor.
Vidare har transaktionerna mellan kronofogdemyndigheterna, Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket påbörjats först under maj och juni 1997.
Riksförsäkringsverket har därför svårt att bedöma
omfattningen av dessa återbetalningar för resten av
året. Transaktionerna avser skulder från det gamla
bidragsförskottssystemet. De första indrivningsärendena från det nya systemet för underhållsstöd lämnades till kronofogden först i slutet av juni 1997. Det
går därför inte att nu uppskatta vilka belopp som är
möjliga att driva in.
Enligt Riksförsäkringsverket är det inte möjligt att
få en klar bild av anslagsbelastningen förrän man
kan se hur stor andel av anståndsärendena som
kommer att betalas och vilka ränteintäkter de genererar, hur kravverksamheten i såväl det gamla som i
det nya systemet fungerar och i vilken omfattning det
sker beteendeförändringar i utnyttjandet av systemet.
Riksförsäkringsverket beräknar dock i sin senaste
prognos att anslaget kommer att överskridas med ca
590 miljoner kronor. Mycket litet talar för att överskridandet kommer att bli lägre. På tilläggsbudgeten
för 1997 bör därför 588 550 000 kronor tillföras anslaget A3. Underhållsstöd.

5.10 Utgiftsområde 13
Ekonomisk trygghet vid
arbetslöshet
A1

Bidrag till arbetslöshetsersättning

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
34 088 334 000 kronor. Riksdagen beslutade på
tilläggsbudget år 1997 att öka anslaget med
5 556 000 000 kronor (prop. 1996/97:150, yttr.
1996/97:AU7y,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:284). Ny anslagsnivå enligt beslutet är således 39 644 334 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A1. Bidrag till arbetslöshetsersättning ökas
med 1 585 000 000 kronor för att täcka det beräknade överskridandet för budgetåret 1997.

Regeringen bedömer att arbetslösheten kommer att
minska i en mindre omfattning under år 1997 än vad
som antogs i 1997 års ekonomiska vårproposition
och i budgetpropositionen för år 1997. För innevarande budgetår beräknar regeringen att den öppna
arbetslösheten kommer att uppgå till 8,4 procent,
vilket överstiger den bedömning som gjordes i den
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ekonomiska vårpropositionen med 0,5 procentenheter. Den högre arbetslösheten medför att belastningen på anslaget för bidrag till arbetslöshetsersättning
ökar under innevarande budgetår.
Utgifterna för den tillfälliga avgångsersättningen
belastar ramanslaget för bidrag till arbetslöshetsersättning. Erbjudandet om tillfällig avgångsersättning
vänder sig till personer som har fyllt 60 år och som
har fått arbetslöshetsersättning eller deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd i minst 12 månader under tiden fr.o.m. den 1 januari 1996 t.o.m. den 15
april 1997. Dessa personer har möjlighet att utan
krav på aktivt arbetssökande få tillfällig avgångsersättning fram till pensionen. Erbjudandet om tillfällig
avgångsersättning gäller under andra halvåret 1997.
Många äldre arbetslösa har valt att ansöka om tillfällig avgångsersättning och regeringen bedömer därför att utbetalningarna av tillfällig avgångsersättning
kommer att öka i jämförelse med vad som tidigare
antogs i den ekonomiska vårpropositionen.
Regeringen anser mot denna bakgrund att anslaget A1. Bidrag till arbetslöshetsersättning skall ökas
med 1 585 000 000 kronor för att därmed uppgå till
41 229 334 000 kronor.

5.11 Utgiftsområde 14
Arbetsmarknad och arbetsliv
A2

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på
25 612 727 000 kronor. Riksdagen beslutade att på
tilläggsbudget till statsbudgeten år 1997 minska
anslaget med 2 124 052 000 kronor (prop.
1996/97:150, yttr. 1996/97:AU7y, bet. 1996/97:
FiU20, rskr. 1996/97:284). Ny anslagsnivå enligt beslutet är således 23 488 675 000 kronor.
Nationellt program för IT-utbildning

Regeringens förslag:
Utgifterna för en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd,
ett nationellt program för IT-utbildning, bör för år
1997 få finansieras inom ramen för tillgängliga medel under anslaget A2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utgifterna år 1998 och år 1999 bör täckas av
det anslagssparande som beräknas uppstå vid utgången av år 1997. Förslaget påverkar således inte
ramen för utgiftsområdet.

Det råder i dag en stor brist på kompetent och yrkesutbildad personal inom IT-området. Detta gäller
bl.a. programmerare, applikationsutvecklare och

nätverkstekniker. Denna brist finns inom de flesta
företag och organisationer och leder till konkurrens
om arbetskraft vilket ökar riskerna för inflationsdrivande löneökningar och därmed kan vara ett hinder
för tillväxt för många företag. Ett flertal av dessa arbeten kan enligt IT-branschen utföras av icke högskoleutbildad personal. Utbudet och inriktningen av
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste ständigt anpassas till utvecklingen på arbetsmarknaden.
Regeringen har därför med Industriförbundet och
företrädare för IT-företagen kommit överens om ett
nationellt program för IT-utbildning. Utbildningen
bör drivas i projektform inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen och beräknas omfatta 10 000
personer under perioden fr.o.m. den 1 december
1997 t.o.m. år 1999. Målgruppen för satsningen bör
främst vara arbetslösa men också anställda som har
behov av att förnya eller byta arbetsuppgifter kan
komma i fråga. Utbildningsbidrag bör lämnas till de
arbetslösa under studietiden. Lönekostnaden för redan anställda bör dock bäras av arbetsgivaren. Utbildningen förutsätter ingen formell förkunskap. Det
viktiga är fallenhet och intresse. Vid urvalet till utbildningen bör särskild hänsyn tas dels till kvinnor
som ett led i att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden, dels till invandrare då utbildningen inte
förutsätter fullständiga kunskaper i svenska språket.
Regeringen kommer kontinuerligt att följa effekterna
och utfallet av utbildningen under den aktuella perioden.
Utgifterna för projektet beräknas till 17 miljoner
kronor under budgetåret 1997, till 681 miljoner kronor under budgetåret 1998 och 573 miljoner kronor
under budgetåret 1999. Regeringen föreslår att dessa
utgifter får finansieras inom ramen för tillgängliga
medel under anslaget A2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
För innevarande budgetår skall Arbetsmarknadsverket (AMV) inom ramen för tilldelade medel under
anslaget A2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i genomsnitt ge minst 207 000 personer per månad
lämplig sysselsättning. Regeringen bedömer dock att
AMV kommer att ha svårt att nå upp till denna omfattning och att ett anslagssparande om ca 1 300
miljoner kronor därför kommer att uppstå vid utgången av innevarande budgetår. Utgifterna för ITsatsningen bör år 1998 och år 1999 i första hand
täckas av detta anslagssparande. För år 1997 bör finansieringen ske inom ramen för tilldelade medel
under anslaget. Regeringen vill dock poängtera att
AMV:s uppdrag att budgetåret 1997 sysselsätta
minst 207 000 personer i genomsnitt per månad
kvarstår. Skulle regeringens bedömning visa sig vara
felaktig och att anslagssparandet blir lägre än beräknat återkommer regeringen till riksdagen i samband
med den ekonomiska vårpropositionen i april 1998
med förslag till finansiering av IT-satsningen. Eftersom regeringens förslag är att åtgärden bör finansie-
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ras inom ramen för tillgängliga medel påverkas inte
ramen för utgiftsområdet.

A5

Vissa kostnader för avveckling av
AMU-gruppen som myndighet

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 14 917 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A5. Vissa kostnader för avveckling av
AMU-gruppen som myndighet ökas med 8 792 624
kronor.

Anslaget A5. Vissa kostnader för avveckling av
AMU-gruppen som myndighet var under budgetåret
1995/96 uppfört som ett förslagsanslag. Från och
med budgetåret 1997 är anslaget ett ramanslag. Då
utgifter som skulle belastat anslaget under föregående budgetår kommit att belasta anslaget för innevarande budgetår bör anslaget tillföras 8 792 624 kronor.

5.12 Utgiftsområde 16
Utbildning och universitetsforskning
B 45

Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 534 155 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget B45. Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m. ökas med 159 500 000 kronor. Finansiering sker genom indragningar av medel på äldreanslag från budgetåret 1995/96.

Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen
för utgiftsområde 16 beräknat en besparing på 213
miljoner kronor år 1998 varav 43 miljoner kronor är
en engångsvis besparing. Den engångsvisa besparingen föreslås i budgetpropositionen för år 1998 genomföras som en engångsvis neddragning av anslaget
B45. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. För att besparingen inte skall få negativa
konsekvenser för verksamheten under år 1998 bör
anslaget tillföras 43 miljoner kronor. Finansiering

sker genom att 43 miljoner kronor dras in från äldreanslag från budgetåret 1995/96 (C43. Enskilda och
kommunala högskoleutbildningar m.m., C45. Vissa
särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m., C46. Övriga utgifter inom grundutbildning,
C47. Övriga utgifter inom forskning och forskarutbildning).
Regeringen föreslår vidare att ytterligare 97,4
miljoner kronor tillförs samma anslag. Det har visat
sig att de ordinarie ersättningsbeloppen för olika utbildningsområden inte är tillräckliga för att finansiera högskoleverksamheten i ett uppbyggnadsskede.
Medlen föreslås därför att användas för uppbyggnad
av högskolorna på Gotland, Södertörn och i Malmö
m.m. under budgetåren 1997-1999. Finansiering
sker genom att anslagsbehållningen på 97,4 miljoner
kronor dras in från det för budgetåret 1995/96 uppförda anslaget C46. Övriga utgifter inom grundutbildning.
Regeringen föreslår också att 19,1 miljoner kronor tillförs ramanslaget B45. Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m. Medlen föreslås användas för kvalitetsarbete m.m. med anledning av
utbyggnad av högskolan. Regeringen föreslår att finansiering sker genom att anslagsbehållningen på
19,1 miljoner kronor dras in från det för budgetåret
1995/96 uppförda anslaget C43. Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m.

C3

Centrala studiestödsnämnden

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 276 727 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget C3. Centrala studiestödsnämnden ökas med
22 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget C1. Högskoleverket minskas med motsvarande belopp.

Satsningen på ökad utbildning inom vuxenutbildnings- och högskoleområdena har lett till ökat arbete
inom Centrala studiestödsnämnden (CSN). Vidare
anser regeringen att det är motiverat att anvisa medel för att täcka ackumulerat underskott inom CSN:s
återbetalningsverksamhet. Finansiering sker genom
att Högskoleverkets anslag minskas med 22 000 000
kronor.
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E1

Kostnader för Sveriges medlemsskap i
Unesco m.m.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 35 828 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget E1. Kostnader för Sveriges medlemsskap i
Unesco m.m. ökas med 10 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget D18. Europeisk forskningssamverkan minskas med motsvarande belopp.

Regeringen har åtagit sig att anordna en konferens
om kultur, politik och utveckling under våren 1998.
Konferensen är en uppföljning av den rapport (Vår
skapande mångfald) som presenterades av Världskommissionen för kultur och utveckling 1996. Kostnader för konferensen beräknas till 10 miljoner kronor.

5.13 Utgiftsområde 17
Kultur, medier, trossamfund
och fritid
B1

Bidrag till Svenska riksteatern,
Operan, Dramatiska teatern, Dansens
Hus och Svenska rikskonserter

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett anslag på 712 254 000
kronor, varav för Dramatiska teatern 159 017 000
kronor.

Regeringens förslag:
Regeringen bemyndigas att överta Kungliga Dramatiska Teatern AB:s lån i Riksgäldskontoret.

Dramatiska teatern (Dramaten) drivs som ett av
svenska staten helägt aktiebolag, Kungliga Dramatiska Teatern AB. Som ett led i ett åtgärdsprogram för
att stärka bolagets ekonomi godkände riksdagen hösten 1996 att Dramaten fick möjlighet att lägga över
befintliga lån i Östgötabanken till Riksgäldskontoret
(prop. 1996/97:1 bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Regeringen bemyndigade den 20 februari 1997
Riksgäldskontoret att lämna ett lån till Dramaten på
25 miljoner kronor. Lånet, som ersätter Dramatens
lån i Östgötabanken, skall återbetalas med fem miljoner kronor årligen under åren 1998 - 2000 och
med 10 miljoner kronor under år 2001. Räntevillkor

och andra villkor för lånet har fastställts i ett avtal
mellan Riksgäldskontoret och Dramaten.
Dramatens bokslut per den 31 december 1996 visade en förlust på ca 24,3 miljoner kronor. Bolagets
egna kapital uppgick till 60 000 kronor.
Vid bolagsstämma i Kungliga Dramatiska Teatern
AB den 14 april 1997 fattades beslut om att inte försätta bolaget i likvidation. I stället redogjorde ägaren
för sin avsikt att tillskjuta erforderligt kapital inom
den tidfrist på åtta månader som aktiebolagslagen
medger.
En lämplig form för ägartillskott är att staten
övertar nämnda lån i Riksgäldskontoret på 25 miljoner kronor. Utgångspunkten är att detta skall ske på
ett sätt som inte innebär någon ökad belastning på
statsbudgeten. Det tillvägagångssätt som förordas är
att en myndighet under regeringen övertar Dramatens befintliga lån hos Riksgäldkontoret. Utgifterna
för räntor och amorteringar finansieras genom avräkning på statsbidraget till Dramaten.
Regeringen föreslår att den får riksdagens bemyndigande att överta Dramatens befintliga lån i Riksgäldskontoret.

5.14 Utgiftsområde 18
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
A 11

Bonusränta för ungdomsbosparande

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 3 000 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A11. Bonusränta för ungdomssparande
ökas med 3 000 000 kronor. Finansiering sker genom indragning av anslagsbehållningar på det under
utgiftsområde 14 uppförda ramanslaget D1. Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket.

Lagen (1988:846) om ungdomsbosparande 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. 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 procent från det sparandet började. Bonusräntan bekostas av staten och betalas ut när kontoinnehavaren begär det.
Utbetalningarna av bonusräntan uppgick per den
sista juni 1997 till 2,7 miljoner kronor. Nya prognoser från Riksgäldskontoret pekar på att utbetalning117
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arna under 1997 kommer att uppgå 6 miljoner kronor. Detta innebär att anslaget kan förväntas överskridas med 3 miljoner kronor. De ökade utbetalningarna är en följd av att oväntat många ungdomar
har avslutat sina konton.

Regeringen bedömer att utrymme finns för denna
särskilda insats inom anslaget och genom att den ordinarie verksamheten under anslaget tar i anspråk
reservationer på det för budgetåret 1995/96 under
tionde huvudtiteln upptagna anslaget C2. Regionala
utvecklingsinsatser m.m.

5.15 Utgiftsområde 19
Regional utjämning och
utveckling

5.16 Utgiftsområde 20
Allmän miljö- och naturvård

A1

A2

Regionalpolitiska åtgärder

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns, efter
riksdagens beslut om ändrade anslag (prop.
1996/97:150, FiU 1996/97:20, rskr. 1996/97:284),
för detta ändamål uppfört ett ramanslag på
1 331 017 000 kronor.

Regeringens förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att disponera
högst 500 000 000 kronor inom ramen för anslaget
A1. Regionalpolitiska åtgärder för att genomföra ett
program för regional näringspolitik och särskilda regionalpolitiska åtgärder.

Anslaget för regionalpolitiska åtgärder får enligt
riksdagens beslut bl.a. användas till olika former av
regionalpolitiska företagsstöd, regionalpolitisk projektverksamhet, medfinansiering av EG:s strukturfondsprogram, viss central utvecklingsverksamhet
m.m.
Regeringen har nyligen påbörjat ett arbete med att
genomföra en ny regional näringspolitik. Riksdagen
har informerats om detta på annat ställe i denna
proposition (utgiftsområde 19, s. 11).
Regeringen har under innevarande år fortsatt att
tillsammans med ett stort antal regionala och centrala aktörer närmare utforma den nya regionala näringspolitiken. I den regionalpolitiska proposition,
som regeringen avser att förelägga riksdagen, kommer regeringen att närmare utveckla sina förslag och
anhålla om riksdagens ställningstaganden i vissa avseenden.
Under arbetet med den regionala näringspolitiken,
som omfattar åtgärder inom ett flertal politikområden, t.ex. närings- och regionalpolitiskt motiverade
åtgärder, har ett stort antal projekt identifierats, som
bedöms kunna komma att skapa nya arbetstillfällen.
Det gäller dels projekt som förbättrar förutsättningarna härför i hela landet, dels projekt som främst är
inriktade mot de mest utsatta regionerna. Insatserna
bör kunna påbörjas redan under innevarande år och
avser delvis andra ändamål än de som anslaget nu får
användas till.

Miljöövervakning m.m.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 93 952 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget A2. Miljöövervakning m.m. ökas med
19 984 000 kronor. Finansiering sker dels genom ett
bidrag från EU på 8 250 000 kronor dels genom indragning av 10 500 000 kronor från anslagsbehållningarna på anslaget A8. Investeringsbidrag för
främjande av omställning i ekologisk hållbar inriktning från 1994/95. Finansieringen beskrivs närmare
nedan.

Naturvårdsverket och Boverket har beviljats ett bidrag på ungefär 8 250 000 kr från EU:s Life-fond för
metodutvecklingsprojektet ”For Sustainable Development - Environmental Objectives and Indicators
in Spatial Planning and Strategic Environmental Assessment”. De beviljade medlen kommer att administreras av Naturvårdsverket. På statsbudgeten tas
anslag upp motsvarande det belopp Naturvårdsverket erhåller från EG-budgeten. Bidraget från EU redovisas på inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EG
som ökar med samma belopp. För utbetalning av
medlen krävs därför att anslaget ökas med 8 250 000
kronor.
Enligt bilavgasförordningen, med stöd av 9 § bilavgaslagen (1986:1386), tar Naturvårdsverket ut en
kontrollavgift för varje såld ny bil. Medlen redovisas
på inkomsttitel 2534 Kontrollavgift nyregistrerade
bilar. Motsvarande belopp beräknas under anslaget
A2. Miljöövervakning m.m. Under år 1997 beräknas
avgiftsinkomsterna uppgå till 17 250 000 kronor,
dvs. 1 234 000 kronor mer än det för år 1997 anvisade anslaget. Regeringen föreslår därför att anslaget
för innevarande budgetår ökas med ytterligare
1 234 000 kronor.
Aktiebolaget Svensk Bilprovning utfärdar avgasgodkännanden enligt bilavgaslagen. En avgift för avgasgodkännanden med stöd av förordningen
(1993:446) om vissa förrättningsavgifter för Aktie118
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bolaget Svensk Bilprovning tas ut av tillverkaren. På
grund av ändringar i lagen och ett förväntat gemensamt tillverkaransvar inom EU, bör avgiften tas bort
och finansiering ske på ett annat sätt framöver. Under ett övergångsskede föreslår regeringen att ytterligare 10 500 000 kr anvisas under anslaget A2. Miljöövervakning m.m. för bilavgasverksamheten. Detta
finansieras genom indragning av medel på det för
budgetåret 1994/95 under fjortonde huvudtiteln
uppförda reservationsanslaget A8. Investeringsbidrag
för främjande av omställning i ekologisk hållbar inriktning.

A 11

Utbildning och information om
miljöbalken

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande budgetår.

Regeringens förslag:
Ett nytt reservationsanslag A11. Utbildning och information om miljöbalken uppgående till 8 000 000
kronor anvisas för budgetåret 1997. Finansiering
sker genom indragning av anslagsbehållningar på det
under fjortonde huvudtiteln för budgetåret 1993/94
uppförda reservationsanslaget B13. Miljöinsatser i
Östersjöregionen samt det under fjortonde huvudtiteln för budgetåret 1995/96 uppförda reservationsanslaget A8. Investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning.

Regeringen har den 3 april 1997 beslutat att överlämna lagrådsremiss av ett förslag till miljöbalk.
Regeringens förslag lämnas till riksdagen under
hösten 1997. Det är dock viktigt att planering och
förberedelser för utbildningen startar i god tid. Innehållet i utbildningen får givetvis anpassas till riksdagens beslut.
För att miljöbalken skall få det avsedda genomslaget måste i ett första skede utbildning ske av personal
i kommuner, domstolar och förvaltningsmyndigheter som skall tillämpa balken. Vidare bör allmänheten informeras om de nya reglerna. De myndigheter
som ansvarar för tillsynen av balkens efterlevnad är
därefter skyldiga att fortlöpande informera om hur
bestämmelserna skall tillämpas. Med hänsyn till den
snabba utvecklingen vad gäller t.ex. kunskaper om
hälso- och miljöeffekter, teknik och de krav som följer av Sveriges internationella åtaganden kan en utveckling av regelsystemet förutses.

B4

Visst internationellt samarbete i fråga
om kärnsäkerhet m.m.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 26 752 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget B4. Visst internationellt samarbete i fråga
om kärnsäkerheten m.m. ökas med 771 000 kronor.
Finansiering sker genom indragning av anslagsbehållningar från det under fjortonde huvudtiteln för
budgetåret 1993/94 uppförda reservationsanslaget
B13. Miljöinsatser i Östersjöregionen samt från det
under fjortonde huvudtiteln för budgetåret 1994/95
uppförda reservationsanslaget E1. Bidrag till internationellt samarbete kring den byggda miljön m.m.

Från anslaget betalas kostnader, i amerikanska dollar
och österrikiska shilling, för deltagande i internationellt samarbete på kärnenergiområdet, såsom Sveriges reguljära medlemsavgift i Internationella Atomenergiorganet (IAEA) och bidraget till IAEA:s
Technical Assistance and Cooperation. Till följd av
höjda medlemsavgifter och valutakurser beräknar
regeringen att anslaget kommer att överskridas under
innevarande budgetår. Med anledning av dessa förhållanden föreslår regeringen att anslaget B4. Visst
internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet
m.m. ökas med 771 000 kronor.

5.17 Utgiftsområde 21
Energi

Regeringens förslag:
Riksdagen bemyndigar regeringen att ge Affärsverket
svenska kraftnät befogenhet att inom en sammanlagd ram om 2 500 000 000 kronor ta upp lån i och
utanför Riksgäldskontoret under budgetåret 1997.

Affärsverket svenska kraftnät
Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) driver och förvaltar det svenska stamnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna (prop. 1990/91:87,
bet. 1990/91:NU38, rskr. 1990/91:318). I årsredovisningen för år 1996 redovisar verket en balansomslutning på ca 9 miljarder kronor. Svenska kraftnät
har för närvarande en långfristig upplåning i Riksgäldskontoret om 2 500 000 000 kronor.
Under flera år har övriga affärsverk, nämligen
Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Statens Järnvägar
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haft möjlighet att ta upp lån utanför Riksgäldskontoret, på kapitalmarknaden. Affärsverken har även fått
förvalta dessa lån. Svenska kraftnät har dock hittills
inte medgetts att låna utanför Riksgäldskontoret.
Enligt regeringens bedömning bör Svenska kraftnät, i enlighet med de principer som gäller för de övriga affärsverken, ges möjlighet att finansiera sin
verksamhet också genom lån utanför Riksgäldskontoret på den svenska kapitalmarknaden.
Som komplement till de bemyndiganden som
riksdagen tidigare beslutat om för år 1997 bör en utvidgning möjliggöras av Svenska kraftnäts finansiella
befogenheter. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret
1997 ge Svenska kraftnät befogenhet att ta upp lån i
och utanför Riksgäldskontoret inom en sammanlagd
ram om 2 500 000 000 kronor.

I avvaktan på en långsiktig lösning föreslår regeringen att 7 000 000 kronor anvisas till anslaget B2.
Transportstöd för Gotland för att finansiera den
sänkta längdmetertaxan. Ökningen finansieras genom att det under utgiftsområde 22 Kommunikationer uppförda ramanslaget B5. Övervakning av Estonia minskas i motsvarande omfattning. Enligt
regeringsbeslut den 3 juli 1997 kommer bevakningen
av Estonias förlisningsplats fr.o.m. hösten 1997 att
innefatta bl.a. finländsk sjöövervakningsradar
kompletterad med oregelbunden övervakning av
finländska fartygs- och flygenheter, varigenom en
minskning av anslaget möjliggörs.

Statens haverikommission

Regeringens förslag:
Statens Haverikommissions fasta kostnader får uppgå till högst 8 510 000 kronor för budgetåret 1997.

5.18 Utgiftsområde 22
Kommunikationer
B2

Transportstöd för Gotland

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 175 000 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget B2. Transportstöd för Gotland ökas med
7 000 000 kronor. Finansiering sker genom att reservationsanslaget B5. Övervakning av M/S Estonia
minskas med motsvarande belopp.

I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1995/96:44,
bet. 1995/96:TU7, rskr. 1995/96:99) inleddes avvecklingen av det s.k. Gotlandstillägget från och med
den 1 januari 1997 med 0,2 procentenheter till
0,4 procent. I proposition 1995/96:44 angavs att regeringen är beredd att återkomma i frågan om effekterna blir negativa för Gotlands näringsliv.
Som en följd av Gotlandstilläggets avveckling har
transportförmedlingsföretagen höjt sina fraktpriser
till och från Gotland, vilket har visat sig ge negativa
effekter för Gotlands näringsliv. Sjöfartsverket har,
efter samråd med regeringen, beslutat att sänka
längdmetertaxan
för
transportstödsberättigade
transporter till och från Gotland till 52 kronor. Regeringen har därvid konstaterat att transportförmedlingsföretagen sänkt sina fraktpriser. Regeringen har
den 19 juni 1997 gett NUTEK i uppdrag att i samråd
med berörda intressenter utarbeta förslag till en modell för stöd till godstransporter till och från Gotland. Uppdraget redovisas till regeringen i december
1997.

Regeringen beslutade i regleringsbrev den 19 december 1996 (K96/4820/SM) att de fasta kostnaderna
för Statens haverikommission (SHK) för budgetåret
1997 i enlighet med vad som angavs i prop.
1996/97:1 skulle uppgå till högst 7 540 000 kronor.
Personalkostnaderna och kostnader för lokalerna
under år 1997 överstiger de tidigare antagna beloppen. Vidare har de fasta kostnaderna för kompetensutveckling m.m. ökat. Vissa sådana kostnader
inom SHK, för att följa utvecklingen på kommissionens verksamhetsområde samt kostnader för kompetensutveckling av personalen har tidigare av hävd
betraktats som rörliga kostnader och därför direktfakturerats berörd myndighet. Utvecklingskostnader
av detta slag definieras numera som fasta kostnader
för SHK och faktureringen fördelas därför mellan
berörda myndigheter enligt gällande fördelningsprincip.
Av ovanstående skäl beräknas de fasta kostnaderna för SHK öka med 610 000 kronor till 8 150 000
kronor. De ökade kostnaderna fördelas, i likhet med
övriga fasta kostnader, mellan SHK:s intressenter
Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Banverket och Försvarsmakten.

B7

Utredningsarbete m.m. med
anledning av M/S Estonias förlisning

I statsbudget för innevarande budgetår finns för detta
ändamål uppfört ett obetecknat anslag på 4 500 000
kronor.
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Regeringens förslag:
Anslaget B7. Utredningsarbete m.m. med anledning
av M/S Estonias förlisning ökas med 3 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget D2. Köp av
interregional persontrafik på järnväg minskas med
motsvarande belopp.

Den 28 september 1994 förliste passagerarfärjan M/S
Estonia. Regeringen gav samma dag Statens haverikommission (SHK) i uppdrag att biträda i utredningsarbetet med anledning av förlisningen.
Riksdagen beslutade på tilläggsbudget till statsbudgeten
för
budgetåret
1995/96
(prop.
1995/96:105,
bet.
1995/96:TU15,
rskr.
1995/96:205) att ett förslagsanslag på 3 940 000
kronor skulle anvisas till Utredningsarbete med anledning av M/S Estonias förlisning. Utredningsarbetet
beräknades då vara slutfört under våren 1996.
Då utredningen pågick under hela år 1996 ökade
riksdagen genom tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1995/96 (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:FiU11, rskr 1996/97:48) det anvisade anslaget med 4 000 000 kronor. Av totalt anslagna
7 940 000 kronor under 1996 förbrukades
5 266 987 kronor. De återstående 2 748 780 kronor
är dock inte tillgängliga under 1997.
Genom beslut den 11 juni 1997 (prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:284) har riksdagen godkänt att på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 anvisa
4 500 000 kronor för Utredningsarbete med anledning av M/S Estonias förlisning för det arbete som
skett under första halvåret 1997.
Såvitt nu kan bedömas kommer utredningen att
fortgå även under andra halvåret 1997. De tidigare
anvisade medlen är förbrukade eller intecknade och
SHK:s kostnader för det fortsatta arbetet beräknas
till 3 000 000 kronor.

B8

Vissa kostnader för övertäckning av
M/S Estonia

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten för innevarande år.

lista passagerarfärjan M/S Estonia. Regeringen har
därefter den 19 juni 1996 beslutat att Sjöfartsverket
skall avbryta arbetet med övertäckningen. Arbetet
skall kunna återupptas vid den senare tidpunkt som
regeringen bestämmer.
Med anledning av vissa kostnader för Sjöfartsverket avseende övertäckningsarbetet av M/S Estonia
föreslår regeringen att ett nytt anslag anvisas på
2 166 000 kronor. Medlen finansieras genom motsvarande minskning av anslaget B5. Övervakning av
Estonia. Enligt regeringsbeslut den 3 juli 1997 kommer bevakningen av Estonias förlisningsplats fr.o.m.
hösten 1997 att innefatta bl.a. finländsk sjöövervakningsradar kompletterad med oregelbunden övervakning av finländska fartygs- och flygenheter, varigenom en minskning av anslaget möjliggörs.

C5

Informationsteknik:
Telekommunikationer m.m.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 23 000 000
kronor.

Regeringens förslag:
Att anvisade medel till anslaget C5. Informationsteknik: Telekommunikationer m.m. även får användas till en förstudie om Sveriges IT-utveckling.

Regeringen har på annat ställe denna proposition
(utgiftsområde 22 Kommunikationer) föreslagit att
resurser från anslaget C5. Informationsteknik: Telekommunikationer m.m. bör avsättas för att bl.a.
följa Sveriges IT-utveckling. Uppföljningen skall inte
bara visa hur Sverige ligger till i förhållande till andra
länder utan också ge tydliga indikationer på inom
vilka områden som extra insatser kan behöva göras
om det visar sig att Sverige skulle komma efter i utvecklingen.
Regeringen anser att det är av vikt att en uppföljning påbörjas snarast möjligt. Därför bör en förstudie som syftar till att identifiera vilka statistiska jämförelsetal som kan användas för att jämföra Sveriges
ställning gentemot övriga länder på IT-området göras.

Regeringens förslag:
2 166 000 kronor anvisas på ett nytt ramanslag B8.
Vissa kostnader för övertäckning av M/S Estonia.
Finansiering sker genom att anslaget B5. Övervakning av M/S Estonia minskas med motsvarande belopp.

Regeringen gav den 2 mars 1995 Sjöfartsverket i
uppdrag att genomföra en övertäckning av den för121
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5.19 Utgiftsområde 23
Jord- och skogsbruk, fiske med
anslutande näringar
B1

Statens jordbruksverk

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 183 114 000
kronor. På tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen för innevarande år har
riksdagen beslutat om att tillföra ytterligare
4 500 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget B1. Statens jordbruksverk ökas med
15 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget B2. Stöd till jordbrukets rationalisering minskas med motsvarande belopp.

Den ytterligare utbyggnad av EG:s stödsystem på
jordbruksområdet som tillkommit under år 1997 har
medfört att Jordbruksverket tvingats öka sina insatser avseende ADB-utveckling. Detta gäller stödsystem för kalvslaktbidrag, utbetalning av BSEersättning, revalveringsersättning och miljöstöd för
flerårig vallodling. Till detta kommer en ytterligare
utvidgning av miljöprogrammet fr.o.m. år 1998.
Handläggningen av direktstöd, i synnerhet miljöstöden, har i kombination med behovet av kommunikation med länsstyrelserna visat sig vara mycket
krävande. Likaså har arbetsmarknadsläget för systemutvecklare inneburit att Jordbruksverket i ökad
omfattning tvingats anlita konsulter för att klara
ADB-utvecklingen vilket är mycket kostsamt. Slutligen har kostnaderna för de nödvändiga mjukvarulicenserna ökat kraftigt.

B 16

Räntekostnader för förskotterade
arealersättningar m.m.

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 119 333 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget B16. Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m. får även belastas med s.k. tekniska kostnader till följd av offentlig lagring.

Under anslaget redovisas de räntekostnader och
kursdifferenser som uppstår för staten till följd av att
ersättningen från EG:s jordbruksfond erhålls i efterskott. Anslaget får även belastas med eventuella finansiella sanktioner och straffavgifter. Anslaget får

också tillföras kursvinster och belastas med kursförluster som uppstår till följd av att medlemsstaten bär
kursrisken inom EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion.
De interventionslager svenska staten hyr för offentlig lagring inom ramen för anslaget B15. Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter
åsamkar Sverige kostnader vilka ej ersätts från EGbudgeten under den tid lagerutrymmena står tomma
i väntan på inlagring. Svenska statens nettokostnader
för detta uppgick under budgetåret 1995/96 till
knappt 14 miljoner kronor och beräknas för innevarande år uppgå till 15 miljoner kronor. Dessa kostnader bör få belasta anslaget.

B 18

Djurregister

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på
statsbudgeten för innevarande budgetår.

Regeringens förslag:
Ett nytt ramanslag B18. Djurregister uppgående till
10 000 000 kronor anvisas för budgetåret 1997.
Riksdagen föreslås godkänna vad regeringen anför
avseende avgiftsfinansiering.

Enligt Rådets förordning (EEG) nr 820/97 av den 21
april 1997 om upprättande av ett system för identifiering och registrering av nötkreatur och om märkning av nötkött och nötköttsprodukter skall medlemsstaterna införa ett system för identifiering och
registrering av nötkreatur på produktionsstadiet.
Dessutom skall det skapas ett särskilt system för
märkning av nötkött i försäljningsledet. Anledningen
till detta är att marknaden för nötkött och nötköttsprodukter har destabiliserats på grund av den
s.k. BSE-krisen. För att återupprätta balansen på
marknaden bör insynen i villkoren för produktion
och saluföring förbättras.
I ett första steg skall en databas över samtliga
djurbesättningar och enskilda djur upprättas där man
även skall kunna följa förflyttningar av djur mellan
besättningar. Databasen skall vara i funktion senast
den 31 december 1997 och administreras av Statens
jordbruksverk i samarbete med Svensk husdjursskötsel.
Upprättandet av den nationella databasen kommer att innebära kostnader av engångskaraktär.
Kostnaden har beräknats uppgå till ca 10 miljoner
kronor. Till detta kommer driftskostnader som beräknas uppgå till ca 35 miljoner kronor per år. Enligt
rådsförordningen får kostnaderna täckas med avgifter. Regeringen föreslår att så sker. Jordbruksverket
bör bemyndigas att ta ut denna avgift. Avgiftsintäkten tillsammans med EG:s medfinansiering beräknas
ge full kostnadstäckning.
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Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor anslås
på statsbudgeten för att täcka nödvändiga investeringskostnader. Från och med budgetåret 1998 föreslås att ramanslaget tillförs medel för att täcka uppkomna driftskostnader. Finansiering sker genom att
avgiftsintäkterna inlevereras till inkomsttitel på statsbudgeten.

B 19

Vissa saneringsåtgärder i Solna

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på
statsbudgeten för innevarande budgetår.

Regeringens förslag:
Ett nytt anslag anvisas för utschaktning, transport
och omhändertagande av förorenade jordmassor
samt återfyllnad av rena jordmassor vid Brunnsviken
i Solna kommun. Kostnaderna beräknas till
2 000 000 kronor. Finansiering sker genom att anslaget B2. Stöd till jordbrukets rationalisering minskas med motsvarande belopp.

Vid en miljöteknisk undersökning av marken vid
Brunnsviken i Solna kommun påvisades rester av bekämpningsmedel. Av allt att döma deponerade den
dåvarande myndigheten Statens växtskyddsanstalt,
vars verksamhet upphörde den 1 januari 1976, behållare med bekämpningsmedelsrester där. Såväl hela
som trasiga behållare påträffades vid undersökningen. Analyser visar på förekomst av mycket höga halter av kvicksilver och arsenik.
Mot bakgrund av det är en statlig myndighet som
deponerat bekämpningsmedelsresterna och att den
förorenade marken ligger inom nationalstadsparkens
område anser regeringen att saneringen bör bekostas
av statliga medel. Överläggningar i saken har också
förts med kommunen.

C1

Fiskeriverket

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 58 166 000
kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget C1. Fiskeriverket ökas med 3 650 000 kronor. Finansiering sker genom minskning av anslaget
B2. Stöd till jordbrukets rationalisering med
3 000 000 kronor samt minskning av anslaget B8.
Strukturstöd inom livsmedelssektorn med 650 000
kronor.

EU har beslutat att införa ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg. Införandet skall ske i två faser,
där den första fasen skall starta den 30 juni 1998.
Vid denna tidpunkt skall ca 50 svenska fiskefartyg
med en längd av minst 24 meter vara utrustade med
sändare för satellitöverföring av information om bl.a.
position. Varje medlemsland skall även ha inrättat ett
landbaserat kontrollcentrum.
Den andra fasen inleds den 1 januari 2000 och
skall omfatta samtliga fiskefartyg med en längd av
minst 24 meter oberoende av var de opererar.
Införandet av ett satellitbaserat kontrollsystem
kräver bl.a. att utrustning inhandlas och installeras
på landstationen och på fartygen, att ett system för
underhåll och reparationer av utrustning på fartygen
byggs upp och att rutiner för kontrollarbetet skapas.
Fiskeriverket ansvarar för den landbaserade kontrollstationen. Fiskeriverkets kostnader för att införa och
driva kontrollsystemet beräknas t.o.m. budgetåret
1999 uppgå till totalt 3 650 000 kronor. Fördelningen av detta belopp beräknas för 1997 uppgå till
450 000 kronor, 1998 till 1 700 000 kronor och för
1999 till 1 500 000 kronor. För budgetåret 1998 utgår EG-bidrag för kostnaderna för utrustningen samt
för installationen, totalt ca 4,65 miljoner kronor.
Regeringen föreslår därför att 3 650 000 kronor
tillförs ramanslaget C1. Fiskeriverket för att täcka
kostnader uppkomna för att införa och driva ett satellitbaserat kontrollsystem. Fiskeriverket ålades att
spara 6 miljoner kronor under innevarande budgetår.
På grund av bl.a. långa uppsägningstider för personal
beräknas inte besparingsåtgärderna få fullt genomslag förrän under budgetåret 1998. Genom att medel
för kontrollsystemet anvisas för hela fas 1 redan i år,
möjliggörs införandet av kontrollsystemet samtidigt
som Fiskeriverket kan fullfölja sitt besparingsprogram.

E2

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett obetecknat anslag på
77 691 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget E2. Bidrag till distriktsveterinärorganisationen ökas med 7 800 000 kronor. Finansiering sker
genom att anslaget B8. Strukturstöd inom livsmedelssektorn minskas med motsvarande belopp.

I syfte att bl.a. reducera statens kostnader för distriktsveterinärorganisationen
beslöt
riksdagen
(prop.1993/94:150, bet. 1993/94:JoU 32, rskr.
1993/94:403) om vissa förändringar beträffande
distriktsveterinärorganisationens organisation och
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finansiering att gälla från den 1 juli 1995. Till följd
av omorganisationen uppstod vissa övergångskostnader som avser verksamheten före den 1 juli 1995.
De totala övergångskostnaderna beräknas uppgå till
ca 25 miljoner kronor. Övergångskostnader uppgående till 7,8 miljoner kronor har belastat och påverkat resultatet för budgetåret 1995/96. Merparten utgörs av kostnader avseende semester- och
kompensationsersättning för de närmare hundratalet
veterinärer som slutade sin tjänstgöring som distriktsveterinärer under hösten 1995.
Några särskilda medel för avveckling av den förutvarande distriktsveterinärorganisationen har inte
tidigare avsatts. Regeringen föreslår att 7 800 000
kronor tillförs ifrågavarande anslag för budgetåret
1997 att användas för täckande av de övergångskostnader som belastat budgetåret 1995/96. Finansiering sker genom att anslaget B8. Strukturstöd inom
livsmedelssektorn minskas. Resterande ej utbetalda
övergångskostnader, som beräknas bli utbetalade
under en femtonårsperiod skall finansieras inom
verksamhetens ordinarie ram utan särskild medelstilldelning.

E 5.

kronor. Därutöver anvisades 20 500 000 kronor på
tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen. Vid utgången av år 1997 beräknas
trots detta ett överskridande att 36 000 000 kronor.
Överskridandet beror på att antalet ingripanden vid
befarat paratuberkulospositiva besättningar och
kostnaden för smittbekämpningen på dessa gårdar är
mycket höga. Även kostnaden för bekämpning av
salmonella, främst salmonella hos svinbesättningar,
är höga.

Bekämpande av smittsamma
husdjurssjukdomar

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
detta ändamål uppfört ett ramanslag på 89 500 000
kronor. På tilläggsbudget i samband med den ekonomiska vårpropositionen för innevarande år har
riksdagen beslutat att tillföra anslaget ytterligare
20 500 000 kronor.

Regeringens förslag:
Anslaget E5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar ökas med 36 000 000 kronor. Finansiering sker dels genom minskning av anslaget B8.
Strukturstöd inom livsmedelssektorn med 7 550 000
kronor, dels genom inleverans av medel från lagringsavgiften på ris och socker uppgående till
28 450 000 kronor.

Del av anslaget får disponeras i enlighet med de bestämmelser som regeringen meddelar i varje särskilt
fall samt för ersättning enligt epizootilagen
(1980:369) eller med stöd av lagen meddelade föreskrifter. Anslaget disponeras också för bestridande av
kostnader enligt förordningen (1984:369) om bekämpande av salmonella hos djur. Medel får dessutom disponeras för erforderliga undersökningar vid
handläggning av ersättningsansökningar i samband
med bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar.
I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för
ändamålet uppfört ett ramanslag på 89 500 000
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6 Ekonomisk styrning av statlig verksamhet

6.1

Utveckling av den ekonomiska
styrningen

I finansutskottets betänkande 1996/97:FiU20 (Del 1,
sid 143 ff) understryker utskottet vikten av att regeringen fortlöpande redovisar för riksdagen hur måloch resultatstyrningen fungerar, hur regeringen ser
på den fortsatta utvecklingen samt vilka åtgärder regeringen planerar att vidta i syfte att förbättra resultatbedömningen och den praktiska tillämpningen av
styrningen. I det följande gör regeringen en redovisning av utvecklingen av den ekonomiska styrningen, i
vilken mål- och resultatstyrningen ingår som en del.
Begreppet ekonomisk styrning
I 1 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten föreskrivs
att i statens verksamhet skall hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas. Den ekonomiska
styrningen av statlig verksamhet syftar till att uppfylla detta.
Ekonomistyrning är ett etablerat begrepp utanför
statsförvaltningen. Ekonomistyrning innebär en avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare i avsikt att nå vissa ekonomiska mål.
Ekonomistyrning omfattar dels planering med hänsyn till förväntade förhållanden och parering mot
oväntade händelser, dels uppföljning och utvärdering.
I staten har begreppet ekonomistyrning anpassats
till den statliga verksamheten och en nedbrytning har
gjorts i begreppen resultatstyrning och finansiell styrning. När regeringen talar om den ekonomiska styrningen av statlig verksamhet avses således både resultatstyrning och finansiell styrning. Med resultatstyrning avses styrningen av den statliga verksamhetens omfattning, inriktning och effektivitet. Resultatstyrningen sker bland annat genom att mål anges för
olika verksamhetsområden och genom uppföljning
och utvärdering. Med finansiell styrning sätts de
ekonomiska ramarna för verksamhetens resursförbrukning. Dessa utgörs bland annat av anslagstilldelning, restriktioner för avgiftsbelagd verksamhet, in-

vesteringsramar och låneramar, beställningsbemyndiganden samt tillgång till räntekonto med kredit.
Vid uppföljning och utvärdering av statlig verksamhet utgörs resultatet av såväl måluppfyllelsen som
verksamhetens resursförbrukning. Resultatstyrningen
och den finansiella styrningen inte bara kompletterar
varandra utan de är tillsammans nödvändiga för att
få en väl fungerande och effektiv statlig verksamhet.
En ekonomisk redovisning av hög kvalitet, där resursförbrukningen för olika verksamheter kan mätas
i ekonomiska termer, är en viktig förutsättning för en
väl fungerande styrning.
Den ekonomiska styrningen har en viktig roll i
budgetprocessen. Beredningen av budgeten tar sin
utgångspunkt i ett antal politiska mål och de resurser
som finns tillgängliga för att nå dessa mål. Prioriteringar görs mellan olika verksamheter för att få en så
god måluppfyllelse som möjligt. Resultatstyrningen,
den finansiella styrningen och den ekonomiska redovisningen skall medverka till att förse riksdag, regering och förvaltning med beslutsunderlag som möjliggör bästa möjliga prioriteringar.
Utvecklingsarbete
Under år 1997 har en samlad satsning gjorts för att
ytterligare förbättra den ekonomiska styrningen. Utgångspunkten har varit de krav som lagen
(1996:1059) om statsbudgeten ställer på regeringen.
Bland annat anges i 2 § att regeringen för riksdagen
skall redovisa de mål som åsyftas och de resultat som
uppnåtts på olika verksamhetsområden.
Flertalet av utgiftsområdena har berörts till någon
del i utvecklingsarbetet. En extra satsning har gjorts
på utgiftsområdena 3 , 17, 18, 20 och 22. Inom dessa utgiftsområden har ett viktigt mål per område
fungerat som pilotfall för hur återrapportering av resultat till riksdagen kan läggas upp.
Utgiftsområde 22 är valt mot bakgrund av Riksdagens revisorers rapport (1996/97:3) Mål och resultatstyrning – exempel från Kommunikationsdepartementets område. Utgiftsområdena är i övrigt valda
för att täcka förvaltning, transfereringar och bidrag
127

PROP. 1997/98:1

samt investeringar vilka kräver olika medel för styrning.
När det gäller förvaltning sker en utveckling av
styrningen där flera myndigheter arbetar mot samma
mål. Ett exempel på ett sådant utvecklingsarbete ges i
Justitiedepartementets rapport Samlad redovisning
för rättsväsendet 1996 (1997-06-27). För transfereringar och bidrag utvecklas styrningen för att möjliggöra prövning både av systemens ändamålsenlighet
och effektivitet. För styrning av investeringar krävs
bl.a. information om investeringarnas effektivitet.
Genomförda förändringar
Följande generella förändringar har genomförts i
årets budgetproposition:
– Utgiftsområdesavsnitten har getts en mer enhetlig
struktur.
– De viktigaste målen inom respektive utgiftsområde lyfts fram i en inledande ruta på respektive utgiftsområdesavsnitt.
– Resultatbedömningarna har utvecklats på utgiftsområdes- och verksamhetsområdesnivå.
– Budgetar för avgiftsbelagd verksamhet redovisas.
– Redovisningen av investeringsplaner har givits en
mer enhetlig utformning. Redovisningen gäller
främst affärsverken och myndigheter med investeringar av större omfattning.
– Beställningsbemyndiganden redovisas under egen
rubrik i anslags- och myndighetsavsnitten samt
samlat i denna volym. Redovisningen har getts en
mer enhetlig utformning.
– Affärsverkens finansiella befogenheter redovisas
mer enhetligt.
I regeringens redovisning till riksdagen av mål och
resultat är det viktigt att välja en relevant nivå för
redovisningen. Riksdagen har tidigare angett att resultatrapporteringen från regeringen främst bör gälla
effekter, utfall och måluppfyllelse av statliga beslut
och åtgärder (bet. 1993/94:FiU10). Regeringen uppfattar detta som att dialogen om mål och resultat bör
fokuseras till de viktigaste målen inom olika politikområden och att målen i första hand bör avse effekter i form av den påverkan som kan uppnås genom
statliga insatser. Dessa mål bör beslutas av riksdagen.
I arbetet med årets budgetproposition har det vidare
varit viktigt att information om mål och resultat har
en tydlig koppling till utgiftsområdena och regeringens budgetförslag.
Finansutskottet skriver i sitt betänkande
1996/97:FiU20 (Del 1, s. 145) att en viktig förutsättning för att riksdagen skall kunna ta ställning till fördelningen av utgifter på utgiftsområden, men också
till de konkreta anslagen, är att det finns en resultatanalys av föregående års verksamhet. Det bör alltså
vid budgetprövningen finnas en bedömning av i vil-

ken utsträckning som målen och de avsedda resultaten har uppnåtts och − om de inte uppnåtts − vad
som är orsaken till detta. En annan viktig komponent för regeringens överväganden bör vara en omvärldsanalys där olika externa faktorer som kan påverka verksamheten belyses.
Strävan i årets budgetproposition har varit att utveckla resultatbedömningarna på utgiftsområdesoch verksamhetsområdesnivå och fokusera på de viktigaste målen. En resultatbedömning på utgiftsområdes- eller verksamhetsområdesnivå innebär att flera
anslag/myndigheter sätts in i ett sammanhang och en
samlad bedömning görs av hur olika anslag/ myndigheter bidrar till målet. Tanken är att detta skall
skapa bättre förutsättningar för riksdagens och regeringens prövning och prioritering av verksamheter.
Efter resultatbedömningarna redovisas satsningar
som gjorts utanför utgiftsområdet för att nå målen.
Vad gäller ansvarsfördelningen mellan regeringen
och myndigheterna i resultatstyrningen har en viktig
förändring genomförts genom införandet av en ny
förordning (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. Denna ersatte den tidigare förordningen
(1993:134) om myndigheters årsredovisning och anslagsframställan. Genom den nya förordningen tydliggörs regeringens ansvar för att formulera mål och
ställa krav på återrapportering av myndigheternas
resultat. De generella kraven på information från
myndigheter till regering är borttagna, vilket i sin tur
ger goda möjligheter för en utökad verksamhetsanpassning av resultatstyrningen.
Riksdagen tar ställning till särskilda investeringsplaner för affärsverken och vissa andra myndigheter
med investeringar av större omfattning. Redovisningen av dessa investeringsplaner har i årets budgetproposition getts en mer enhetlig utformning. Investeringsplanen visar vilka investeringar som plan- eras
och när leverans och därmed betalningsutfall beräknas ske. Investeringarnas avsedda finansieringssätt
framgår också av planen. Planen skall ses som en inriktning av investeringsverksamheten. Riksdagens
ställningstagande blir därmed ett godkännande av
inriktningen.
I vissa fall finns det en stark koppling mellan investeringsplanen och behovet av beställningsbemyndigande från riksdagen. Bemyndiganden kan dock
avse en längre period än de år som tas upp i investeringsplanen. I anslagsavsnitten redovisas beställningsbemyndiganden i anslutning till investeringsplanen. Även på andra områden där beställningsbemyndigande behövs sker redovisningen samlat i
anslagsavsnitten. Riksdagen beslutar om beställningsbemyndiganden.
Redovisning av budget för avgiftsbelagd verksamhet utgör kompletterande ekonomisk information till
riksdagen.
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Den fortsatta utvecklingen
Utvecklingen av den ekonomiska styrningen kommer
även fortsättningsvis att fokuseras på att förbättra
metoderna för att få fram bra beslutsunderlag för
statsmakternas styrning. Detta är också ett viktigt led
i att stärka den demokratiska styrningen. Utvecklingen av redovisning av mål och resultat till riksdagen
kommer även under år 1998 att ges särskild prioritet.
Budgetprocessen ställer stora krav på budgetdisciplin och uppföljning. Detta förutsätter en förbättrad kvalitet i utfallsredovisning och koncerninformation, samtidigt som metoder och system behöver
vidareutvecklas för att stödja styrning och uppföljning av den statliga verksamheten. Ett led i detta arbete är inrättandet av en ny myndighet för statens
samlade ekonomistyrningsfunktion som regeringen
föreslår under utgiftsområde 2, Samhällsekonomi
och finansförvaltning. Vidare pågår ett arbete i Regeringskansliet med att utveckla system till stöd för regeringens budget-, prognos- och uppföljningsarbete.

6.2

Affärsverkens upplåning

Regeringens förslag:
I lagen (1988:1387) om statens upplåning tas det in
bestämmelser som ger regeringen möjlighet att efter
bemyndigande av riksdagen låta affärsverken låna på
marknaden.

Bakgrunden till regeringens förslag: Enligt 9 kap.
10 § regeringsformen får regeringen inte utan riksdagens bemyndigande ta upp lån eller i övrigt ikläda
staten ekonomisk förpliktelse. En reglering av statens
upplåning har skett i lagen (1988:1387) om statens
upplåning. Där anges i den inledande paragrafen att
efter ett särskilt bemyndigande som lämnas av riksdagen för ett budgetår i sänder får regeringen eller
efter regeringens bestämmande Riksgäldskontoret ta
upp lån till staten för vissa i lagrummet särskilt angivna ändamål. Dessa ändamål är bl.a. att finansiera
löpande underskott i statsbudgeten och andra utgifter som grundar sig på riksdagens beslut samt för att
tillhandahålla sådana krediter och fullgöra sådana
garantier som riksdagen har beslutat om. Riksdagens
bemyndiganden är ej beloppsmässigt preciserade.
Lånen skall förvaltas av regeringen eller efter regeringens bestämmande Riksgäldskontoret. Enligt förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret har kontoret i uppgift att ta upp och förvalta lån till staten i enlighet med lagen om statens
upplåning.
I lagen (1996:1059) om statsbudgeten, som trädde
i kraft den 1 januari 1997, finns bestämmelser om att
regeringen får finansiera anläggningstillgångar som

används i statens verksamhet (20 §) och rörelsekapital i statens verksamhet (21 §) med lån respektive
krediter i Riksgäldskontoret medan andra tillgångar
(22 §) skall finansieras med anslag eller vissa försäljningsinkomster. För en viss myndighet eller för viss
anskaffning kan dock riksdagen enligt 23 § besluta
att finansiering skall ske på annat sätt.
Under flera år och vid sidan av lagen om statens
upplåning har affärsverken Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Statens järnvägar (SJ) fått ta upp lån på
marknaden. Dessa affärsverk har även fått förvalta
dessa lån. Affärsverket Svenska kraftnät har dock
inte medgetts att låna på marknaden. När ett affärsverk, som är en statlig myndighet, lånar på marknaden innebär det att staten tar upp lån. Att affärsverken tar upp lån på marknaden innefattas ej i lagen
om statens upplåning och riksdagens bemyndigande
till regeringen att besluta om sådan upplåning är för
närvarande otydligt.
Riksdagen godkände år 1990 vissa riktlinjer för
affärsverkens lånefinansiering (prop. 1990/91:29,
bet. 1990/91:FiU4, rskr. 1990/91:38). Bland annat
har riksdagen godkänt principen att affärsverken
skall kunna få möjlighet att låna inte bara via Riksgäldskontoret utan också genom andra långivare,
dvs. på marknaden. Affärsverken skall även kunna
ges möjlighet att placera överskottslikviditet både i
Riksgäldskontoret och på annat sätt. När ett affärsverk skall ta upp lån skall enligt riksdagens riktlinjebeslut bud på upplåningen begäras från Riksgäldskontoret. I de fall ett affärsverk tar upp lån på en
utländsk marknad eller ställer garanti för ett sådant
lån skall utformningen av avtalsvillkoren för upplåningen underställas Riksgäldskontoret för godkännande.
Det är viktigt att betona att 1990 års riktlinjebeslut inte ger regeringen eller affärsverken några finansiella befogenheter. Sådana befogenheter måste inhämtas med precisa förslag till riksdagen för olika
områden. Detta sker i regel genom att regeringen i
budgetpropositionen redogör för respektive affärsverks planer för investeringar, finansiering och borgensåtaganden vilket riksdagen därefter tar ställning
till. Förslag om att ett affärsverk skall få låna eller
placera på marknaden presenteras dock inte.
Luftfartsverket, SJ och Svenska kraftnät hade vid
utgången av år 1996 vardera långfristiga lån på miljardbelopp i Riksgäldskontoret. Den upplåning utanför Riksgäldskontoret som Luftfartsverket, SJ och
Sjöfartsverket hade avsåg i första hand leasing av
anläggningstillångar, t.ex. fastigheter, rullande materiel och isbrytare. Även här är det fråga om stora
belopp. SJ och Luftfartsverket hade också andra lån
upptagna utanför Riksgäldskontoret. Utöver detta
hade alla affärsverk konton för transaktionsbehov i
banker. Även placering av medel är av intresse i
sammanhanget. Det kan konstateras att Sjöfartsverket har avsevärda medel placerade i Riksgäldskontoret, medan Svenska kraftnät placerat likvida medel
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hos banker och i statspapper. SJ hade stora placeringar utanför Riksgäldskontoret. De aktiebolag som
ingår i respektive affärsverkskoncern lånar och placerar dessutom vid behov medel på marknaden. Ibland
sker koncernbolagens upplåning med stöd av garanti
eller borgen från affärsverket.
Den bild som framträder är knappast överraskande. Det ligger i sakens natur att Riksgäldskontoret,
till följd av stordriftsfördelar och statens kreditvärdighet, får goda upplåningsvillkor och därför kan
erbjuda affärsverken de gynnsammaste lånevillkoren.
Upplåning utanför Riksgäldskontoret kan framstå
som gynnsammare i första hand när den har formen
av mer eller mindre komplexa leasingtransaktioner.
Av samma skäl är det inte överraskande om det på
marknaden kan finnas något bättre villkor för placeringar än vad Riksgäldskontoret erbjuder utan att
risken är påtagligt högre.
Under våren 1997 har en arbetsgrupp inom Regeringskansliet sett över formerna för affärsverkens
upplåning. I gruppen har ingått representanter från
Riksgäldskontoret samt berörda departement, vilka
haft kontakter med företrädare för affärsverken.
Gruppen har lämnat ett förslag som överensstämmer
med regeringens förslag.
Skälen för regeringens förslag: Det är otillfredsställande att särskilda beslut om statens upplåning
fattas utan stöd av lagregleringen på området. Denna
ordning har lett till otydligheter i fråga om formen
för de bemyndiganden regeringen inhämtar från
riksdagen att medge affärsverken att låna och placera
på marknaden. Genom de föreslagna ändringarna i
lagen om statens upplåning får regeringens bemyndigande till affärsverken att ta upp lån på marknaden
ett tydligare rättsligt stöd. Samtidigt blir lagen heltäckande eftersom någon statlig upplåning vid sidan
av denna inte kommer att finnas. Det är förenligt
med lagen om statsbudgeten att riksdagen på detta
sätt beslutar att finansiering av investeringar för en
viss myndighet skall ske på annat sätt än med lån och
krediter i Riksgäldskontoret, anslag eller vissa försäljningsinkomster.
Den upplåning som för närvarande är reglerad i
lagen om statens upplåning kräver att riksdagen för
ett budgetår i sänder särskilt bemyndigar regeringen,
eller efter regeringens bestämmande Riksgäldskontoret, att ta upp lån till staten. Enligt lagen om statsbudgeten fastställer riksdagen årligen regeringens låne- och kreditramar i Riksgäldskontoret. Enligt
regeringens uppfattning bör även regeringens rätt att
låta affärsverken låna på marknaden bygga på årliga
bemyndiganden av riksdagen.
Med hänsyn till de särskilda förhållanden som
gäller för affärsverken i fråga om bl.a. styrningen av
verksamheten och dess omfattning samt med hänsyn
till det riktlinjebeslut som fattades år 1990, framstår
det enligt regeringens uppfattning som mindre lämpligt att låta affärsverkens lån och krediter i Riksgäldskontoret eller på marknaden innefattas i de två

låne- och kreditramar som regeringen varje år inhämtar från riksdagen. Regeringen kommer därför i denna proposition att föreslå riksdagen särskilda låneramar och andra finansiella befogenheter för vart och
ett av affärsverken för det kommande budgetåret.
Med stöd av den föreslagna lagändringen kan varje
affärsverks finansiella befogenheter anpassas till respektive affärsverks behov.
I samband med beredningen av betänkandet (SOU
1997:66) Statsskuldspolitiken kan regeringen få anledning att återkomma till frågor om former för och
reglering av affärsverkens upplåning och finansiering.

130

7
Uppföljning av budgetåret 1995/96

131

.

132

PROP. 1997/98:1

7 Uppföljning av budgetåret 1995/96

I och med den reformerade budgetprocessen redovisas en uppföljning av föregående budgetår i budgetpropositionen.
Inledningsvis kommenteras årsredovisningen för
staten för budgetåret 1995/96.
Statens garantiåtaganden presenteras i avsnitt 7.2.
Statsbudgetens utfall budgetåret 1995/96 kommenteras i avsnitt 7.3. Den avgiftsfinansierade verksamheten i staten redovisas samlat i avsnitt 7.4.
En samlad bild av revisionens iakttagelser avseende budgetåret 1995/96 ges i avsnitt 7.5. I anslutning
härtill redovisas en sammanställning av de myndigheter som erhållit invändningar i sin revisionsberättelse.
Vidare sammanfattas i avsnitt 7.6. den s.k. EAvärderingen.
Slutligen presenteras i avsnittet 7.7 en samlad och
översiktlig redovisning av utvecklingen inom statsförvaltningen.

I det följande presenteras några nyckeltal som ger
en sammanfattande bild av utvecklingen av statens
finanser de senaste åren. Därefter följer de konsoliderade balans- och resultaträkningarna med kortare
kommentarer till väsentliga förändringar i förhållande till föregående års årsredovisning.
TABELL 7.1 SAMMANSTÄLLNING NYCKELTAL
MILJARDER KRONOR
1995/96
(18 MÅN)

1994/95

1993/94

-1 038

-1 040

-924

Statens inkomster

817

423

377

Statens utgifter

958

579

554

Statsbudgetens underskott

141

156

177

1 369

1 177

Statens nettoförmögenhet

Statsskulden

1 408

1

1. Elimineringar på 3 miljarder kronor har gjorts för Riksförsäkringsverkets och
Riksgäldskontorets innehav av obligationer.

7.1

Årsredovisning för staten

Regeringen är enligt lagen (1996:1059) om statsbudgeten ålagd en redovisningsskyldighet inför riksdagen. Redovisningen sker bl.a. i form av en årsredovisning för staten. Syftet med redovisningen är att ge
en fullständig och rättvisande bild av den verksamhet
som bedrivs i staten samt statens skulder och övriga
ekonomiska förpliktelser. Årsredovisningen skall enligt lagen omfatta resultaträkning, balansräkning,
finansieringanalys samt utfall på statsbudgetens inkomsttitlar och anslag. Årsredovisningen för staten
anseende budgetåret 1995/96 redovisas kortfattat i
innevarande avsnitt. Årsredovisningen återfinns i sin
helhet i bilaga 5.
Tidpunkt och formen för överlämnandet av årsredovisningen för staten till riksdagen kommer att
övervägas inför kommande år.
Årsredovisningen baseras på ett underlag utarbetat av Riksrevisionsverket. Visst utvecklings- och
förbättringsarbete kvarstår för att nå tillfredsställande kvalitet i årsredovisningen.

Statens nettoförmögenhet är fortsatt negativ. Viss
förbättring har dock skett, men denna beror i huvudsak på förändrade redovisningsprinciper. Det statliga
järnvägsnätet har invärderats och statens aktier har
omvärderats i årets bokslut. Dessa båda faktorer har
ökat de statliga tillgångarnas värde i balansräkningen. Samtidigt har statsskuldens ökning påverkat förmögenheten negativt.
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TABELL 7.2 KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING
FÖR DEN JURIDISKA ENHETEN STATEN

TABELL 7.3 KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING
FÖR DEN JURIDISKA ENHETEN STATEN

MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR

TILLGÅNGAR

1995/96
(18 MÅN)

1996
(12 MÅN)

1994/95
(12 MÅN)

882 076,0

644 107,0

544 426,2

90 309,0

59 440,5

37 659,9

BOKFÖRDA VÄRDEN 1996-12-31

BOKFÖRDA VÄRDEN 1995-06-30

Omsättningstillgångar

74 020,7

86 886,7

Periodavgränsningsposter

49 326,2

41 526,7

Anläggningstillgångar

425 357,8

346 098,9

Summa tillgångar

548 704,6

474 512,4

Intäkter av avgifter
och andra
ersättningar

Kortfristiga skulder

34 029,7

38 922,8

Intäkter av bidrag

55 602,2

36 278,3

37 426,5

118 675,2

90 077,1

Summa intäkter

1 027 987,2

739 825,8

619 512,6

26 803,7

16 970,7

792 280,4

534 738,7

532 559,7

1 407 709,4

1 368 624,1

Transfereringar och
bidrag

-1 038 513,4

-1 040 082,2

235 706 ,8

205 087,1

86 952,9

548 704,6

474 512,4

Intäkter efter avdrag
för transfereringar och
bidrag

757 848,0

642 046,0

Kostnaderna för statens egna verksamhet

232 092,8

160 649,2

169 473,5

Kommentarer till balansräkningen
De stora förändringarna på balansräkningens tillgångssida är en konsekvens av ändrade redovisningsprinciper. Detta har i första hand påverkat posten
anläggningstillgångar. Aktier och andelar i dotterföretag har i år invärderats enligt kapitalandelsmetoden. Detta har medfört en högre värdering jämfört
med tidigare år. Den andra förändringen som påverkar tillgångsmassan är aktiveringen av järnvägsbanor.

Resultat före refinansiella poster

3 614,0

44 437,9

-82 520,6

8 373,8

8 373,8

193 545,0

105 459,9

71 526,8

203 391,7

178 348,2

Periodavgränsningsposter
Långfristiga skulder
Statsskulden
Netttoförmögenhet
Summa skulder och eget kapital
Ansvarsförbindelser

Intäkter
Skatter m.m.

Finansiella intäkter
och kostnader
Resultat av andelar i
dotter-och intresseföretag
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Summa

Årets underskott

290 342,4
-88 423,6

-84 809,6

-89 558,0 -106 821,4

-45 120,1

-189 342,0

Kommentarer till resultaträkningen
Som förberedelse för omläggningen av budgetåret till
kalenderår fr.o.m. år 1997 omfattar resultaträkningen både en räkenskapsperiod på 18 månader och
kalenderåret 1996. I kommentarerna nedan jämförs
de båda 12-månadersperioderna, kalenderåret 1996
och budgetåret 1994/95.
Förändringar i 1996 års resultat jämfört med
1994/95 beror främst på höjda skatteintäkter p.g.a.
importmoms från EU-medlemsstater, höjda avgifter
och EU-bidrag samt försäljning av del av Nordbanken. Vad gäller kostnaderna noteras en ökning av
statens totala personalkostnader. Den största delen
av denna ökning hänför sig till Polisväsendet där
man gjort en avsättning för framtida pensionskostnader på 1 miljard kronor, som hänför sig till gjorda
pensionsåtaganden i samband med personalneddragningar.
Sammanfattningsvis kan sägas att statens resultat
förbättrades jämfört med föregående år. Underskottet för 18 månadersperioden 1995/96 blev 85 miljarder kronor. För kalenderåret 1996 blev underskottet
45 miljarder kronor, vilket innebär en minskning
med 144 miljarder kronor jämfört med perioden
1994/95.
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7.2

Garantier

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om en ny
modell för garantihanteringen i staten. Den nya modellen innebär att risken i varje garantiengagemang
eller grupp av engagemang beräknas och att garantin
prissätts i form av en årlig avgift för garantin. Till
den del avgifter inte erhålls från garantitagaren är det
frågan om en statlig subvention. En sådan subvention avses belasta ett anslag.
Modellen har införts för nya garantier under år
1997. Införandet av modellen för den gamla garantistocken påbörjas under år 1998.
Modellen innebär att avgiftsintäkter, och i förekommande fall anslagsmedel, reserveras på ett konto
i Riksgäldskontoret. Eventuella återvinningar tillförs
garantireserven som finansierar infrianden, administration och andra utgifter. En obegränsad kredit
kopplas till kontot. Regeringen anser att Sida bör ges
resultatansvar för garantier inom sitt område, dvs.
bistånd. Riksgäldskontorets ansvar skall inte heller
omfatta insättningsgarantin för kontoinsättning i
bank och värdepappersinstitut.
Riksgäldskontoret har för närvarande ett uppdrag
att göra en inventering av alla redan utfärdade garantier, förutom export-, bistånds- och bostadsgarantier.
Inventeringen skall möjliggöra en beräkning av det
subventionsvärde och den förlustrisk som finns i den
gamla stocken av garantier. Detta värde bör sedan
föras upp på anslag inom respektive utgiftsområde.
Riksgäldskontoret har ännu inte slutfört inventeringen, vilket innebär att subventionsvärdena och
förlustriskerna inte är kända. De anslag som finns
uppförda på statsbudgeten under år 1997 för finansiering av infrianden av garantier bör därför finnas
kvar även under år 1998.
Redovisning av statliga garantier m.m. för
redovisningsperioden 1995/96
Nedan följer en redovisning av statliga garantier per
den 31 december 1996. De redovisade uppgifterna
för verksamheten avser redovisningsperioden
1995/96. Garantier i utländska valutor redovisas till
den kurs som gällde den 31 december 1996. I redovisningen ingår uppgifter om statens ansvarsförbindelser i form av kreditgarantier och borgen, grundfondsförbindelser samt kapitaltäckningsgarantier. En
kreditgaranti är ett statligt borgensåtagande som oftast gäller som för egen skuld. En grundfondsförbindelse är ett åtagande att betala ett bestämt belopp för
att undvika likvidation eller se till att garantimottagarens kapital hålls intakt.
Kapitaltäckningsgarantin är ett åtagande som omfattar garantimottagarens totala utlåning. Därutöver
inkluderas statens garanti för insättningar i bank och
vissa värdepappersinstitut utfärdade genom insättningsgarantinämnden.

Garanterad kapitalskuld
Den garanterade kapitalskulden per den 31 december 1996 var 653,9 miljarder kronor vilket är 478,7
miljarder kronor mer än året innan. I sifferuppgifterna nedan redovisas räkenskapsåret 1994/95 inom
parentes. Ökningen beror i huvudsak på införandet
av insättningsgarantin samt att Riksgäldskontoret,
till skillnad från tidigare, redovisar värdet på kapitaltäckningsgarantierna till SBAB och Venantius AB för
bolagens totala utlåning på 90 miljarder kronor.
Drygt 99 procent av den garanterade kapitalskulden
hänför sig till Insättningsgarantinämnden 407,4 (0.0)
miljarder kronor, Riksgäldskontoret 169,4 (75,6)
miljarder kronor, Exportkreditnämnden 38,4 (41,2)
miljarder kronor, Statens bostadskreditnämnd 24,7
(23,6) miljarder kronor, Finansdepartementet 11,7
(12,3) miljarder kronor och länsstyrelserna 1,3 (1,7)
miljarder kronor.
Antalet utställda garantier
Det fanns drygt 40 000 utställda garantier per den 31
december 1996 och medelvärdet för kapitalskulden
per garanti är ungefär 6 miljoner kronor. Den minsta
enskilda garantin är på 100 kronor och den största
uppgår till 91 miljarder kronor. De myndigheter som
utfärdat det största antalet garantier är Statens bostadskreditnämnd 22 000, länsstyrelserna 8 000 och
Exportkreditnämnden 10 000 garantier. Dessa står
för 99 procent av det totala antalet kreditgarantier.
Övriga myndigheter och departement har tillsammans knappt 500 garantier.
Utgifter till följd av infriade garantier
Utgifterna till följd av infriade garantier under redovisningsperioden 1995/96 uppgår till 2 366,1
(1 489,9) miljoner kronor, vilket motsvarar 0,4 procent av den totala kapitalskulden. Den största andelen infriade garantier redovisas av Statens bostadskreditnämnd med 1 627,5 (472,8) miljoner
kronor och Exportkreditnämnden med 714,3
(978,5).
Inkomster från lämnade garantier
Inkomster från garantiavgifter redovisningsperioden
1995/96 uppgår till 2 285,5 (1 157,3) miljoner kronor, eller 0,3 procent av den totala kapitalskulden.
Inkomsterna genereras främst av Insättningsgarantinämnden 966,4 (0,0) miljoner kronor, Exportkreditnämnden 823,3 (709,9) miljoner kronor, Riksgäldskontoret 249,6 (244,0) miljoner kronor och Statens
bostadskreditnämnd 183,9 (106,9) miljoner kronor.
Inkomster till följd av återbetalning av infriade garantier uppgår till 1 915,5 (807,2) miljoner kronor
eller 0,3 procent av den totala kapitalskulden. Dessa
inkomster härrör främst från Exportkreditnämnden
1 870,8 (788,1) miljoner kronor.
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TABELL 7.4 STATLIGA GARANTIER
MILJONER KRONOR
GARANTERAD
KAPTALTALSKULD
31 DECEMBER 1996

UTGIFTER TILL FÖLJD AV
INFRIADE
GARANTIER

INKOMSTER FRÅN
GARANTIAVGIFTER

INKOMSTER TILL
FÖLJD AV ÅTER
BETALNINGAR AV
TIDIGARE INFRIADE GARANTIER

Insättningsgarantinämnden

407 393,9

0,0

966,4

0,0

–

Riksgäldskontoret

169 425,9

0,0

249,6

0,0

182 074,7

GARANTIER UTFÄRDADE AV

GARANTIRAM

Exportkreditnämnden

38 369,0

714,3

823,3

1 870,8

74 000,0

Statens bostadskreditnämnd

24 690,4

1 516,6

183,9

38,7

24 690,4

Finansdepartementet

11 651,5

0,0

0,0

0,0

11 651,5

1 266,3

43,2

27,8

4,6

2 176,0

0,0

0,0

33,9

0,0

0,0

1 048,9

92,0

0,6

1,4

2 718,3

653 845,9

2 366,1

2 285,5

1 915,5

Länsstyrelserna
Bankstödsnämnden
Övriga
Totalsumma

-

1

Källa: Riksrevisionsverket
1. Någon summering är inte meningsfull eftersom garantiramen för insättningsgarantinämnden alltid motsvaras av storleken på insättningarna. För övriga myndigheter gäller
angivna garantiram som tak.

Det ekonomiska utfallet av verksamheten
Summan av inkomsterna från garantiavgifter och
återbetalningar för tidigare infriade garantier har i
förhållande till utgifterna för infriade garantier resulterat i ett nettoöverskott på 1 834,9 miljoner kronor
för redovisningsperioden 1995/96. Föregående budgetår visade ett nettoöverskott på 474,6 miljoner
kronor.
Sammanställning av statliga garantier
Tabellen nedan visar i sammandrag kapitalskulden
för samtliga statliga garantier per den 31 december
1996 samt inkomster och utgifter för statliga garantier under redovisningsperioden 1995/96.

7.3

Statsbudgetens utfallet 1995/96

En utförlig genomgång av statsbudgetens utfall budgetåret 1995/96 gjordes i årets ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150, avsnitt 5.7 Utgiftstak
för den offentliga sektorn). Därför görs i denna proposition endast en kortare genomgång.
Utfallet av statsbudgeten
Utfallet av statsbudgetens inkomster blev 817 miljarder kronor. Jämfört med budgetförslaget ökade inkomsterna med 86 miljarder kronor. Utgifterna uppgick 958 miljarder kronor, vilket är 12 miljarder
kronor högre än statsbudgeten. Underskottet blev
därmed 141 miljarder kronor, vilket är en förbättring
med 74 miljarder kronor vid jämförelse med beräkningen i statsbudgeten.
Statsbudgetens inkomster och utgifter har justerats
upp med 8 miljarder kronor till följd av nya regler
beträffande inbetalning av mervärdesskatt fr.o.m. år
1996. I statsbudgeten redovisades dessa inkomster i

posten Beräknat tillkommande utgiftsbehov, netto på
utgiftssidan. Beslutet om nya utjämnings- och bidragssystem vad gäller kommuner och landsting innebar en ökning av såväl inkomster som utgifter med
ca 40 miljarder kronor.
Inkomster
Skatterna ökade under budgetåret med knappt 72
miljarder kronor, varav mervärdesskatten svarade för
37 miljarder kronor. Ökningen är främst en följd av
ett nytt system för reglering av mervärdesskatt och
nytt bidrags- och utjämningssystem för kommuner
och landsting. Denna ökning påverkar dock inte
statsbudgetens saldo eftersom motsvarande belopp
belastar utgiftssidan.
Inkomstskatterna från juridiska personer ökade
med drygt 15 miljarder kronor, främst beroende på
att fastighetsskatt på kommersiella lokaler återinfördes fr.o.m. år 1996 och att fastighetsskatt infördes
även på industrifastigheter.
Inkomsterna av socialavgifter och allmänna avgifter ökade med knappt 12 miljarder kronor. Av ökningen svarade den särskilda löneskatten för 5 miljarder kronor. Av detta belopp avser knappt 4
miljarder kronor särskild löneskatt på den pensionsskuld som Posten AB, Telia AB och Vattenfall
AB övertagit från de förutvarande affärsverken. Arbetsmarknadsavgiften ökade med drygt 4 miljarder
kronor på grund av att avdragen för utbildningsvikariat och stöd för nyanställningar (RAS) blev lägre än
beräknat.
Fysiska personers inkomstskatt minskade med
knappt 9 miljarder kronor främst beroende på
kommunalskatteutbetalningarna för år 1996. Utbetalningarna fastställdes hösten 1995 och baserades
på en beräknad lönesumma som var högre än den
som låg till grund för statsbudgetens beräkningar.
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Inkomsterna av försåld egendom ökade med
knappt 14 miljarder kronor, vilket främst beror på
försäljning och inlösen av aktier i Nordbanken.
Utgifter
Utgifterna ökade jämfört med statsbudgeten totalt
med knappt 12 miljarder kronor. Ökningen beror
framför allt på effekten av de nya statsbidrags- och
utjämningssystemen för kommuner och landsting,
som kommenterats under skatteinkomster. Detta är

en redovisningsteknisk förändring. En annan förklaring är att utgifterna för bidrag till arbetslöshetsersättning ökade liksom utgifterna inom infrastrukturområdet. Den tidigare av dessa båda förändringar
beror på att sysselsättningen utvecklades mindre
gynnsamt är prognostiserat. Utgifterna minskade
främst inom försvarsdepartementets område. Minskningen är dock till största delen av redovisningsteknisk natur och föranleds av ändrade regler för finansiering av förskott till leverantörer.

TABELL: 7.5 STATSBUDGETENS UTFALL BUDGETÅRET 1995/96
MILJONER KRONOR
STATSBUDGET

TILLÄGGSBUDGET

673 143
176
58
248
33
156

MERUTGIFTER

SUMMA

UTFALL

AVVIKELSE MOT
STATSBUDGET

40 245

713 388

744 806

71 663

19 000

195
58
248
33
177

213
73
259
25
172

37
15
11
-8
16

Statsbudgetens inkomster
Skatter m.m.
varav
4 Mervärdesskatt
2 Juridiska personers inkomstskatt
3 Socialavgifter
1 Fysiska personers inkomstskatt
5 Övriga skatter
Inkomster av statens verksamhet
Inkomster av försåld egendom
Återbetalning av lån
Kalkylmässiga inkomster
Bidrag m.m. från EU
Extraordinära medel från EU
Summa

483
525
056
733
346

21 245

483
525
056
733
591

712
674
758
126
536

229
149
702
607
190

34 881

34 881

41 408

6 526

81

81

13 881

13 800

9 331

9 331

5 596

-3 735

-2 045

-2 045

-2 348

-303

367

9 563

7 798

-1 765

6 100

5 838

-262

731 053

40 612

771 298

816 978

85 925

9 563
6 100

Statsbudgetens utgifter
Statschefen och regeringen

2 886

1 000

2

3 888

2 844

-42

Justitiedepartementet

29 196

27

2

29 225

29 357

161

Utrikesdepartementet

24 035

112

0

24 147

23 556

-479

Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Kommunikationsdepartementet
Finansdepartementet

63 746

-17 971

44

45 819

44 896

-18 850

261 562

-112

38

261 488

257 268

-4 294

35 953

233

36 186

43 889

7 936

112 416

40 773²

153 189

147 620

35 204

Utbildningsdepartementet

57 230

3 466

60 696

56 497

-733

Jordbruksdepartementet

18 738

531

19 269

15 778

-2 960

137 440

145 260

8 433

7 039

6 918

4

51 711

51 750

1 415

Arbetsmarknadsdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet

136 827

613

6 914

122

50 335

1 376

3

Civildepartementet

4 038

16

4 058

4 064

26

Miljödepartementet

2 658

1 061

3 719

2 923

265

Riksdagen och dess myndigheter

1 185

39

1 224

1 183

-2

132 000

132 000

123 758

-8 242

1

1

7

6

Minskning av anslagsbehållning

1 000

1 000

0

-1 000

Beräknat tillkommande utgiftsbehov,

5 000¹

5 000

0

-5 000

Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter

Summa
Statsbudgetens saldo

4

945 720

31 285

92

977 097

957 567

11 847

-214 667

9 327

-92

-205 799

-140 589

74 078
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Räntorna på statsskulden minskade jämfört med
statsbudgeten med drygt 8 miljarder kronor beroende på en lägre räntenivå än som antogs i budgetpropositionen. Andra faktorer som påverkat ränteutgifterna är över/under-kurser vid emission, realiserade
valutavinster/för-luster på lån i utländsk valuta samt
kursförluster/vinster vid uppköp av obligationslån.
Bilaga 5 Årsredovisning för staten för budgetåret
1995/96 innehåller tabeller med detaljerat utfall per
anslag och inkomsttitel samt en sammanställning per
departementsområde av besparingar och reservationer respektive överföringsbelopp.

7.4

Avgiftsbelagd verksamhet

De totala avgiftsintäkterna har under perioden
1992/93 till år 1996 ökat från drygt 33 miljoner
kronor till knappt 40 miljoner kronor. Utvecklingen
redovisas i tabell 7.6.
Att avgiftsintäkterna för budgetåret 1993/94 är
betydligt lägre än övriga år beror på att ett tiotal
myndigheter ombildades till aktiebolag den 1 juli
1993. Bland dessa kan nämnas AMU-gruppen och
Byggnadsstyrelsen. Ökningen av avgiftsinkomsterna
under budgetåret 1994/95 förklaras av att Försvarets
Materielverk avgiftsfinansieras från den 1 juli 1994.
De totala avgiftsintäkterna för år 1996 är i stort
sett oförändrade jämfört med budgetåret 1994/95.
Ökningen av offentligrättsliga avgifter förklaras huvudsakligen av att banavgifter (Banverket) inkluderats i den senaste redovisningen. Fler myndigheter än
tidigare redovisar intäkter i exportverksamhet och
några myndigheter uppvisar en kraftig ökning. Avgifter enligt 4 § avgiftsförordningen har minskat något.
Av de totala avgiftsintäkterna på ca 60 miljarder
kronor för budgetåret 1995/96 svarar kundkategorin

statliga myndigheter för 37 miljarder kronor, vilket
motsvarar drygt 60 procent av intäkterna. Året innan
utgjorde andelen interndebiteringar drygt 70 procent.
Kostnadstäckningsgraden har under budgetåret
1995/96 ökat något både på det offentligrättsliga
området och på uppdragsområdet. Cirka 85 procent
av myndigheterna har en kostnadstäckningsgrad på
mer än 90 procent. Motsvarande siffra budgetåret
1994/95 var 78 procent.
Den genomsnittliga avgiftsförändringen har under
budgetåret 1995/96 varit ca 2 procent för offentligrättsliga avgifter och ca 1 procent för uppdragsverksamheten. Många myndigheter har behållit avgifterna oförändrade.
Huvuddelen av de offentligrättsliga avgiftsintäkterna (96 procent) kommer från externa uppdragsgivare. Resterande 4 procent kommer från statliga
myndigheter. Avgiftsintäkterna från uppdragverksamheten kommer i huvudsak från interna uppdragsgivare, dvs. statliga myndigheter. Av den totala
volymen för uppdragsverksamhet kommer cirka 85
procent från statliga myndigheter. En myndighet,
FMV, står för cirka 2/3 av de totala avgiftsintäkterna
inom uppdragsverksamheten.
Avgiftsintäkter budgetåret 1998
I myndighetsavsnitten i denna proposition redovisas
budgetar för avgiftsbelagd verksamhet som omfattar
budgetåret 1998 och beräkingar av den avgiftsfinansierade verksamheten för budgetåren 1999 och 2000.
En sammanfattande bedöming av dessa budgetar indikerar att avgiftsintäkterna för budgetåren 1997 och
1998 ligger i nivå med volymen för år 1996.
I kommande budgetpropositioner kommer en
samlad redovisning av budgetar för avgiftsfinansierad verksamhet per utgiftsområde att lämnas.

TABELL 7.6 UTFALL AVGIFTSINTÄKTER
MILJONER KRONOR

Offentligrättsliga avgifter
Uppdragsavgifter
Avgifter enligt 4 § Avg.
förordningen
Summa
varav export

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1996

1995/96 (18 MÅN)

3 351

3 721

4 552

4 364

6 332

9 497

29 874

29 708

15 351

33 172

32 705

49 057

130

149

441

738

708

1 062

33 355

33 578

20 344

38 274

39 745

59 616

288

327

259

262

358

538
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7.5

Revisionens iakttagelser

Revisionens iakttagelser sammanfattas i en årlig rapport till regeringen. Iakttagelserna bygger på revisorernas bedömningar av myndigheternas årsredovisningar, särskilda studier, effektivitetsgranskningar,
regeringsuppdrag samt remissyttranden. En utgångspunkt för regeringens beredning av revisionens iakttagelser är att ineffektiv användning eller bristfällig
redovisning av statliga medel inte kan accepteras. Det
primära ansvaret för att påtalade brister och missförhållanden åtgärdas ligger hos myndigheternas ledning. Om en myndighet erhåller revisionsberättelse
med invändning skall myndigheten till regeringen redovisa de åtgärder myndigheten avser att vidta med
anledning av invändningen.
I det följande lämnas en sammanfattande redovisning av revisionens iakttagelser med tonvikt på frågor av generell karaktär. En redogörelse av vilka bedömningar regeringen gör med anledning av
revisionens myndighetsspecifika iakttagelser samt
vilka åtgärder regeringen har vidtagit eller avser att
vidta för att undanröja påtalade brister lämnas under
respektive utgiftsområde.
Vissa generella iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) konstaterar att den finansiella redovisningen i årsredovisningarna redovisningstekniskt uppvisar en högre kvalitet än under tidigare år. Informationskvaliteten och överskådligheten i den finansiella redovisningen kunde däremot
vara väsentligt bättre. Vissa brister i årsredovisningarna kan härledas till otydligheter i bl.a. regleringsbreven och avser främst redovisning av avgiftsfinansierad verksamhet.
Resultatredovisningen har förbättrats hos många
myndigheter. Det finns dock fortfarande ett stort antal myndigheter där man ännu inte har nått en godtagbar kvalitetsnivå.
Förordningen (1995:686) om internrevision vid
statliga myndigheter reglerar vilka myndigheter som
skall inrätta internrevision. Några myndigheter uppfyller kraven enligt förordningen. Enligt RRV:s bedömning är dock revisionsresurserna i flera fall otillräckliga i relation till myndighetens storlek och
verksamhet.
RRV har observerat att styrelseledamöter i myndigheter och statliga bolag i många fall inte besitter
tillräckliga kunskaper om eller missuppfattar innebörden och omfattningen av det ansvar och de befogenheter som följer med ställningen som styrelseledamot. Detta yttrar sig t.ex. i att de frågeställningar
som styrelsen har ansvar för i vissa fall inte i tillräcklig grad uppmärksammas och behandlas av styrelsen.
RRV anser därför att regeringen bör informera
samtliga styrelseledamöter i statliga myndigheter om
vilka förväntningar man ställer på dem och vilka frågor man vill att de särskilt skall bevaka.

Regeringens sammanfattande bedömning
Regeringen ser positivt på den förbättring som kontinuerligt sker av årsredovisningarnas kvalitet men
vill samtidigt betona vikten av att påtalade brister i
såväl den finansiella redovisningen som i resultatredovisningen åtgärdas. Enligt regeringens bedömning
skapar den nya förordningen (1996:882) om myndigheternas årsredovisning m.m. och de förordningsändringar som följer av budgetlagen bättre förutsättningar för en utveckling av kommande årsredovisningar. Senare års utveckling av mål- och resultatdialogen med myndighetsledningarna, som beskrivs
närmare i avsnitt 7.7, bör också leda till en förbättrad resultatredovisning.
Regeringen delar revisionens uppfattning om att
internrevisionen inte har fungerat som avsågs i förordning (1995:686) om intern revision. Mot bakgrund bl.a. av revisionens iakttagelser kommer en
översyn av förordningens tillämpning och ändamålsenlighet att påbörjas under hösten 1997.
Regeringen delar revisionens uppfattning om att
styrelseledamöterna bör informeras om styrelsens
ansvar och befogenheter samt om vilka frågor ledamöterna särskilt skall bevaka. För närvarande genomförs därför en utbildning av styrelseledamöter i
myndigheter med styrelser med fullt ansvar. Vidare
har Statskontoret på Finansdepartementets uppdrag
utarbetat en vägledning för effektivt styrelsearbete.
Revisionsberättelser med invändningar
RRV och dess revisorer granskar och avger revisionsberättelser för myndigheter, stiftelser, bolag och
andra organisationer. Revisionen kan föranleda kritik av varierande grad. Den allvarligaste formen av
kritik innebär att revisionsobjektet erhåller revisionsberättelse med invändning. Antalet revisionsberättelser med invändning var för räkenskapsåret 1995/96
26 stycken. För budgetåren 1993/94 och 1994/95
var antalet revisionsberättelser med invändningar 31
respektive 14.
Myndigheterna har i år upprättat sitt årsbokslut
och sammanställt sin årsredovisning med en månad
kortare tid till sitt förfogande. Nästan samtliga myndigheter har ändå lyckats lämna årsredovisningen
inom utsatt tid. En bidragande orsak till detta torde
vara att myndigheterna under det förlängda budgetåret lämnade två delårsrapporter. Tillkomsten av
delårsrapporten har bl.a. medfört att myndigheterna
sett över sina rutiner för att upprätta bokslut.
Under hösten 1996 har en ny förordning
(1996:882) om myndigheters årsredovisningar m.m.
trätt i kraft. Denna förordning innehåller övergångsbestämmelser som innebär att delar av den nya förordningen var tillämpliga på årsredovisningen för
budgetåret 1995/96, vilket påverkade myndigheternas arbete med årsbokslut och årsredovisning.
Främst är det förordningens föreskrifter om sammanställning över väsentliga uppgifter (5 §) och om
underskrift (8 §) som lett till en del oklarheter och
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missförstånd. Ökningen av antalet revisionsberättelser med invändningar jämfört med föregående år kan
till viss del hänföras till de förändrade kraven.
Anslagsöverskridanden och brister i internkontrollen är relativt vanliga skäl till revisionens invändningar. Regeringen ser allvarligt på detta och förutsätter att berörda myndigheter dels förbättrar den
interna kontrollen och uppföljningen av anslagsförbrukningen, dels att den interna revisionen utvecklas
i enlighet med gällande föreskrifter.
Nedan följer en sammanställning av de organisationer som fått revisionsberättelse med invändning
och skälen till dessa. Regeringens bedömningar i de
enskilda fallen redovisas under respektive utgiftsområde.
Banverket: Banverket har inte inrättat internrevision enligt förordning 1995:686
Turistdelegationen: Årsredovisningen har inte
skrivits under av samtliga styrelseledamöter.
SPV: Internkontrollen har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt med fel och brister i den finansiella
redovisningen som följd.
Konsumentverket: Internkontrollen har inte fungerat på ett tillfredsställande sätt med fel och brister
som följd.
Kammarkollegiet: Ett anslag är överskridet. En
anslagspost är överskriden. Ett anslag för 1994/95
har utnyttjats under 1995/96.
Folkens muséum/Etnografiska: Överskridande av
anslag med drygt 1 miljon kronor. Vid granskningen
har väsentliga felaktigheter framkommit i redovisningen, vilket lett till att årsredovisningen vad avser
de finansiella delarna inte är rättvisande.
Konstnärsnämnden: Myndighetens styrelse har inte i behörig ordning fattat beslut om årsredovisningen. Ett anslag har överskridits med drygt 2 miljoner
kronor.
Statens konstmuséer: Den ekonomiska redovisningen i resultatredovisningen omfattar endast tolv
månader av räkenskapsårets arton månader.
Statens Konstråd: RRV kan inte bedöma om föreliggande årsredovisning har skrivits på av en behörig
styrelse. RRV kan inte heller finna att beslut om årsredovisning fattats enligt gällande regler.
Riksantikvarieämbetet: Överskridande av anslag
med 4 miljoner kronor.
Nämnden för utlandsutställningar av nutida
svensk konst i utlandet: Resultatredovisningen och
anslagsframställningen uppfyller inte kraven enligt
förordningen om myndigheters årsredovisning m.m.
Ett reservationsanslag har överskridits.
Språk- och folkminnesinstitutet: RRV kan inte
bedöma om redovisningen är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande, eftersom ett tillfredsställande
underlag till räkenskaperna inte avlämnats. RRV kan
inte heller finna att beslut om årsredovisningen fattats enligt gällande regler.
Militärhögskolan: Årets kapitalförändring är inte
rättvisande beroende på felaktig redovisning av in-

täkter i den avgiftsfinansierade verksamheten. Bokförda intäkter om ca 29 miljoner kronor avseende
uppdrag från Försvarsmakten motsvarar inte avtalad
och genomförd verksamhet. Dessa medel borde
istället ha bokförts som förskott från kund. Internkontrollen har under året inte fungerat på ett tillfredsställande sätt med fel och brister i redovisningen
som följd.
Styrelsen för psykologiskt försvar: Internkontrollen har under året inte fungerat på ett tillfredsställande sätt med fel och brister i redovisningen som följd.
Högskolan Södertörn: RRV har funnit väsentliga
brister i den interna kontrollen och redovisningen av
helårsstudenter och helårsprestationer. Detta har fått
till följd att det råder stor osäkerhet om redovisningens tillförlitlighet vad avser anslagsredovisning och
resultaträkning. RRV kan på grund därav inte bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Vänerskolan: Årsredovisningen har inte skrivits
under av samtliga styrelseledamöter. Sammanställning över väsentliga uppgifter saknas.
Konsthögskolan: Sammanställning över väsentliga
uppgifter saknas.
Institutet för rymdfysik: Årsredovisningen har inte
skrivits under av samtliga styrelseldamöter. Sammanställning över väsentliga uppgifter saknas.
Verket för högskoleservice: Årsredovisningen har
väsentliga brister.
Länsstyrelsen i Malmöhus län: Två anslag är överskridna med ett sammanlagt belopp om drygt 10
miljoner kronor.
Länsstyrelsen i Västernorrlands län: Länsstyrelsen
har vid två tillfällen, utan regeringens tillstånd, tecknat borgen på totalt 5,05 miljoner kronor.
Länsstyrelsen i Uppsala län: Två anslag är överskridna med ett sammanlagt belopp om drygt
4 miljoner kronor.
Statens Utsädeskontroll: Sammanställning över
väsentliga uppgifter saknas.
Sida: Resultatredovisningen uppfyller inte väsentliga krav enligt förordningen om myndigheters årsredovisning m.m.
Polisväsendet: Årsredovisningen har inte lämnats
in i tid.
Domstolsverket: Årsredovisningen har inte lämnats in i tid.
Revision av delårsrapport per den 30 juni 1997
Under det förlängda räkenskapsåret 1995/96 gällde
ett temporärt krav på delårsrapportering från myndigheterna. Detta krav permanentades i och med att
förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. har trätt i kraft. Regeringen bedömer
att införandet av delårsrapportering bidrar till en
förbättrad kontinuitet i uppföljningen av myndigheterna.
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RRV har granskat delårsrapporterna per den 30
juni 1997 och därvid funnit brister som utmynnat i
revisorsintyg med invändning i åtta fall.

Nedan görs en sammanfattning av rapporten Staten i omvandling. Därefter följer regeringens bedömning med anledning av denna rapport.

Staten i omvandling: Sammanfattning

7.6

EA-värderingen
Staten i samhällsekonomin

RRV genomför på regeringens uppdrag en årlig ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) av myndigheter under regeringen. EA-värderingen är ett instrument för regeringen att löpande följa upp såväl
myndigheternas ekonomiadministrativa standard
som ansvars- och befogenhetsfördelningen mellan
regeringen och myndigheterna. EA-värderingen omfattar 241 myndigheter under regeringen. Nedan
följer resultatet av årets EA-värdering med jämförelsesiffror från föregående år.
TABELL: 7.13 RESULTAT AV EA-VÄRDERINGEN
1994/95
ANTAL
MYNDIGHETER
1995/96

Fullt tillfredsställande

1994/95

PROCENT
1995/96

1994/95

162

111

67

44

Tillfredsställande

60

120

25

47

Ej tillfredsställande

19

22

8

9

Andelen myndigheter med bedömningen Fullt tillfredsställande har ökat med 23 procentenheter. Regeringen anser att den positiva utvecklingen är mycket tillfredsställande.

7.7

Statsförvaltningens utveckling

Statskontoret har regeringens uppdrag att årligen göra en samlad och översiktlig redovisning av utvecklingen inom statsförvaltningen. Syftet är att riksdagen
skall få en bättre och mer allsidig information om de
strukturella förändringarnas inverkan på ekonomi
och sysselsättning m.m. Statskontoret har nu för
andra året överlämnat sin rapport till regeringen.
Rapporten beskriver tre huvudområden. Först belyser Statskontoret statens betydelse när det gäller sysselsättning, personalens sammansättning, utbildning
och löner, konsumtion av statliga tjänster och produktivitetsutveckling. Sedan redovisas konsekvenserna av den förda förvaltningspolitiken i form av organisations- och strukturförändringar i staten. I år
behandlas också bl.a. omlokalisering av statlig verksamhet och förvaltningspolitikens likheter och olikheter i några OECD-länder. Slutligen tas de förändringar upp som IT-utvecklingen har medfört för
statsförvaltningen.

Sysselsättningen i staten
1996 sysselsatte staten 195 000 personer (exkl. af1
färsverken ). Det är 5 procent av de anställda i Sverige. Om affärsverken inkluderas fanns det ca 235 000
hel- och deltidsanställda hos staten 1996. Socialförsäkringssektorn räknas inte in i denna statistik. Överslagsberäkningar ger vid handen att staten i dag är
marginellt större jämfört med för tjugofem, trettio år
sedan.
Drygt 29 000 eller 12 procent av de statsanställda
utanför affärsverkssfären har sagts upp sedan 1990.
Neddragningarna har berört alla verksamhetsområden utom den högre utbildningen och kulturområdet. Sysselsättningen vid universitet och högskolor
har däremot ökat kraftigt och bidragit till att de anställda inom den högre utbildningen numera är den
största gruppen i staten.
Ett regionalt perspektiv på den statliga
sysselsättningen
Antalet statsanställda i Stockholms län har visserligen
minskat mellan 1990 och 1996, men den totala sysselsättningen inom staten har minskat mer. Det innebär att i relation till samtliga statstjänstemän har andelen ökat mest i Stockholms län under perioden.
Andra län där andelen stigit är Uppsala och Malmöhus. Ökningen av sysselsättningen vid universitet och
högskolor förklarar att staten minskat det totala antalet statsanställda mindre i vissa län än i andra.
Personalen i staten
Något över 40 procent av de statligt anställda är
kvinnor. På grund av den statliga verksamhetens
mycket heterogena karaktär varierar andelen kraftigt
mellan olika verksamhetsområden. Störst är kvinnodominansen inom skatteförvaltningen med 70 procent. Inom domstolsväsendet och kronofogdemyndigheterna är andelen kvinnor nästan lika hög. Den
manliga dominansen finns inom kommunikationer,
där Vägverket och Banverket väger tungt, samt försvar och polis.
Neddragningar inom framför allt länsstyrelserna,
men också i försvaret hittills under 1990-talet, har
medfört att andelen kvinnor sjunkit inom dessa områden. Inom kommunikationsområdet har de däremot blivit relativt fler. Sammantaget innebär för1

Deltidsanställda är omräknade till helårspersoner. Antalet hel- och deltidsarbe-

tande uppgick till 219 000 år 1996.
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ändringarna att andelen kvinnor i statsförvaltningen
är marginellt högre i dag jämfört med år 1990.
Deltidsarbete i staten minskar radikalt. Sedan 1990
har sådant arbete minskat i betydelse inom så gott
som samtliga statliga verksamhetsområden. Knappt
30 procent av kvinnorna i staten arbetar idag deltid.
Medelåldern på arbetsmarknaden stiger
Åldersstrukturen på hela arbetsmarknaden, liksom i
staten, har under den förhållandevis korta perioden
1990–1996 förändrats mycket kraftigt. Det är framför allt ungdomarna som inte kommit in på arbetsmarknaden eller har försvunnit ut i arbetslöshet. Det
har medfört att medelåldern på arbetsmarknaden på
kort tid stigit markant.
I staten, där de anställda sedan länge haft högre
medelålder än övriga delar av arbetsmarknaden,
ökade medelåldern mellan 1990 och 1996 med drygt
ett år till genomsnittsåldern 44. Det är i de här sammanhangen fråga om en kraftig förändring, även om
ökningen inom övriga sektorer är ännu större. Motsvarande tal för näringslivet var en uppgång med
närmare två år till en genomsnittsålder på 40 år
1996.
Utbildningsnivån högst i staten
Den vanligaste grundutbildningen bland de sysselsatta i Sverige är tvåårigt gymnasium, men i staten är
akademikergruppen störst. Utbildningsnivån är högre än inom såväl andra delar av den offentliga sektorn som i näringslivet. Närmare 60 procent hade
eftergymnasial utbildning och totalt knappt 40 procent var akademiskt utbildade. Motsvarande tal för
näringslivet var 20 respektive närmare 10 procent.
Statens personalutbildning mest omfattande
Genomgående har andelen anställda som deltagit i
personalutbildning varit betydligt högre inom staten
och övriga delar av offentlig sektor än inom näringslivet. Sammantaget hade drygt hälften av de anställda
inom stat, kommuner och landsting deltagit i någon
form av personalutbildning första halvåret 1996. Inom näringslivet var motsvarande andel en dryg tredjedel. Andelen statsanställda som fått personalutbildning har minskat något under perioden, men den tid
som sattes av för utbildningen har ökat. Antalet utbildningsdagar per deltagare var i genomsnitt knappt
11 dagar eller 6, 3 procent av arbetstiden mot i genomsnitt 5 dagar eller 6 procent av arbetstiden 1995.
I näringslivet avsattes drygt 5 dagar per deltagare
1996. Staten var därmed den sektor på arbetsmarknaden inom vilken mest tid avsattes för personalutbildning. Hittills har således besparingskraven i staten inte gått ut över vidareutbildningen av personal.
Stor genomsnittlig löneökning för statsanställda
1996
Den genomsnittliga månadslönen för statsanställda
uppgick i september 1996 till 18 900 kronor en ök-

ning med 7,6 procent sedan september 1995. Det är
den största löneökningen för de statsanställda hittills
under 1990-talet. Arbetsgivarverkets statistik över
jämförbara grupper, dvs. personer som var anställda
vid samma myndighet i september 1996 såväl som
året innan, gav vid handen att lönerna i staten ökat
med knappt 8 procent. Löneökningarna visade dock
en något större spridning år 1996 jämfört med 1990,
vilket tyder på att lönen numera sätts individuellt i
staten.
Det finns inte något som tyder på att statlig lönebildning påverkar den privata, varken på kort eller
lång sikt. Däremot styrs en statlig löneförändring till
stor del av förändringar på det privata området.
Konsumtion av statliga tjänster
Konsumtionen av de statliga tjänsterna har inte haft
samma entydiga utveckling som sysselsättningen. Efter en tillbakagång under 1980-talets första hälft
började konsumtionsutgifterna att stiga mot slutet av
årtiondet.
När arbetslösheten började stiga efter år 1990
ökade satsningarna på utbildning och arbetsmarknadsåtgärder, vilket gjorde att konsumtionen av sådana tjänster steg kraftigt. Bolagiseringarna i början
av 1990-talet minskade däremot konsumtionen.
Under 1994 tycks besparingskraven på den offentliga sektorn ha gett resultat även inom staten,
trots fortsatt hög arbetslöshet och därmed stora utgifter för utbildning och arbetsmarknadsåtgärder.
Konsumtionen var oförändrad det året. År 1995
minskade konsumtionen av statliga tjänster med
drygt 3 procent, huvudsakligen beroende på en nedgång i försvarets inköp av varaktiga varor.
Minskningen av den statliga konsumtionen fortsatte även under 1996. Den sjönk med närmare 4
procent i volym. Preliminära uppgifter pekar på att
det berodde på en mer allmän neddragning inom de
statliga myndigheterna, med undantag för universitet
och högskolor, som fortsatte att expandera. Nedgången var särskilt kraftig när det gäller åtgärder inom arbetsmarknadsområdet och inom de allmänna
tjänsterna. Även under första halvåret 1997 sjönk
konsumtionen av statliga tjänster, nu med drygt 4
procent.
Produktiviteten i staten
Inom de områden där produktivitetsberäkningar
gjorts under 1990-talets början, bl.a. inom Invandrarverket och kronofogdemyndigheterna, kan, med
något undantag, visas på en starkt positiv utveckling.
De första åren på 1990-talet medförde en kraftig ökning i ”efterfrågan”, vilket drev upp produktiviteten.
Historien antyder att det finns ett samband mellan
produktivitetsförändringar i staten och budgetpolitiken. Skärpta besparingskrav ledde till att statsförvaltningens utgifter för konsumtion stagnerade år
1994 för att därefter gå ned.
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Det erfarenhetsmässiga sambandet mellan budgetpolitik och produktivitetsutveckling pekar på att
produktiviteten i den civila statsförvaltningen ökat
under 1990-talet. Intrycket förstärks av att löneandelen i den statliga produktionen långsiktigt har
minskat, vilket tyder på en fortgående rationalisering.
Den positiva utveckling av produktiviteten som registrerats i mätningarna till och med 1992 kan således bedömas ha fortsatt under några år.
Enligt Statskontorets bedömning är dock utvecklingen under år 1996 svårare att bedöma. Statistiken
är ännu preliminär, men den tyder på att de besparingar som gjorts resulterat i minskade inköp från
andra producenter, medan statens totala löneutgifter
endast gått ned obetydligt räknat i fasta priser. Det
innebär att löneandelen i de statliga utgifterna stigit.
Det går ännu inte att bedöma om detta är en tillfällighet eller ett trendbrott och om det tyder på en ökning eller minskning av produktiviteten.
Staten i ett internationellt perspektiv
De nordiska länderna har en utbyggd offentlig sektor, eftersom man valt att huvudsakligen organisera
sjukvård, utbildning, barn- och äldreomsorg i offentlig regi. Konsumtionen av offentliga tjänster är betydligt högre än genomsnittet för OECD-länderna,
med Sverige och Danmark i topp. När det gäller
statlig verksamhet, avviker emellertid de nordiska
länderna, med undantag för Island, inte från OECDgenomsnittet.
Med reservation för jämförbarheten i den internationella statistiken uppgick konsumtionen av statliga
tjänster till 8 procent av BNP sammantaget för
OECD-länderna år 1995. Sverige, Norge, Danmark
och Finland hade samma år utgifter för statlig konsumtion på mellan 7 och 8 procent av BNP. Det är i
nivå med eller strax under OECD-genomsnittet.
I OECD-länderna svarar den s.k. nattväktarstaten
(allmänna tjänster, försvar samt samhällsskydd och
rättskipning) i genomsnitt för mer än hälften av den
statliga verksamheten, dvs. 5 procent av BNP. I Sverige är motsvarande utgifter relativt sett lägre. De utgjorde 4 procent av BNP år 1996. Den lägre nivån
förklaras huvudsakligen av de, i ett internationellt
perspektiv, små utgifterna för de allmänna tjänsterna, dvs. för skatteväsendet, länsstyrelserna m.m.

har allt fler arbetsuppgifter flyttats från myndigheter
till förvaltningsdomstolar.
Den tredje linjen berör förvaltningsmyndigheternas kärnverksamhet som definieras genom de avgränsningar som gjorts mot affärsverksamhet och
rättskipning. De riktlinjer som utformats utgår från
att den statliga verksamheten i denna del ska renodlas genom att den bör inriktas på frågor som rör
myndighetsutövning och att myndighetsformen då
bör tillämpas.
De senaste två åren har förändringarna huvudsakligen berört den regionala nivån, med beslut om länssammanläggningar och försök med nya, kommunala,
beslutsformer i det regionala utvecklingsarbetet. I flera fall har också den regionala organisationen koncentrerats. Exekutionsväsendet och lantmäteriet är
exempel på detta.
Utvecklingen av kärnverksamheten karaktäriseras
framför allt av decentralisering av arbetsuppgifter
från staten till kommuner och från regering och centrala myndigheter till lägre nivåer i statsförvaltningen
Decentraliseringstendenserna hittills under 1990-talet
har varit särskilt påtagliga inom den högre utbildningen.

Organisations- och strukturförändringar

Många myndighetsavvecklingar
De fem första åren på 1990-talet har alltså präglats
av stora omstruktureringar i staten, följt av en period
då förändringstakten mattats. Under perioden 1990
till och med första halvåret 1997 fanns tre fjärdedelar av de statsanställda i myndigheter som har berörts
av att arbetsuppgifter kommit till eller försvunnit.
Avvecklingar och nybildningar av myndigheter
har också varit omfattande. Hittills under 1990-talet
har 160 myndigheter avvecklats. Ett tiotal av dessa
var faktiska avvecklingar, dvs. de innebar inte bara
att myndigheten lades ned utan också att det statliga
åtagandet upphörde. Vanligare vid nedläggningar är
att verksamheten övergår till en annan, ny eller befintlig, myndighet eller att den bolagiseras. En övervägande del av nedläggningarna förde således med
sig att nya myndigheter bildades. Drygt en fjärdedel
av de statsanställda finns i de närmare hundra nya
myndigheter som har bildats hittills under 1990-talet.
Strukturförändringarna i statsförvaltningen visar
att det endast undantagsvis är fråga om att verksamheten som sådan läggs ned, utan att det är formerna
för den som ändras för att skapa en mer ändamålsenlig organisation, samtidigt som volymen bantats.

Strukturförändringarna i statsförvaltningen har ett
mönster. Det finns tre huvudlinjer. De går alla ut på
att renodla verksamheten till att avse huvudfunktionen.
En huvudlinje i utvecklingen under 1990-talet är
affärsverksamhetens bolagisering
En annan huvudlinje går ut på att tydligare skilja
statens funktioner för förvaltning och rättskipning
från varandra. För att stärka individens rättsskydd

Omlokalisering av central statlig verksamhet
Statskontorets sammanfattande omdöme om 1970talets stora omlokaliseringsvåg från Stockholm till ett
femtontal orter ute i landet är att den gav ett lyckat
utfall i förhållande till de förhoppningar som knöts
till den. Statsmakterna ville avlänka tillväxten i storstäderna och samtidigt förbättra förutsättningarna
för de utvalda lokaliseringsorterna. Sysselsättningen
vid lokaliseringsorterna har sammantaget utvecklats
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mer positivt än i övriga delar av landet utanför storstäderna.
De statsanställda i Stockholms län är färre idag än
för tjugofem år sedan. Sedan 1970 har den statliga
sysselsättningen utanför Stockholms län ökat med 10
procent. Hela ökningen har alltså gått till andra län
än Stockholms och i första hand till lokaliseringsorterna. Det har således skett en utjämning mellan
Stockholms län och övriga landet i enlighet med intentionerna med 1970-talets omlokaliseringsbeslut.
Enligt Statskontorets bedömning är dock läget
annorlunda i dag jämfört med på 1970-talet. Lokaliseringen av statlig verksamhet kan fortfarande ha
stor betydelse för att skapa en god balans i näringsstruktur och arbetsmarknad på olika orter, men som
direkt sysselsättningsskapare är inte staten lika användbar som förr. Genom att staten krymper och
endast svarar för fem procent av den totala sysselsättningen blir potentialen för omlokaliseringar allt
mindre.
Förvaltningspolitiken i ett internationellt perspektiv
En jämförelse med utvecklingen i några andra
OECD-länder visar att den svenska förvaltningspolitiken faller väl in i ett nordiskt mönster; en successiv
modernisering av den offentliga sektorn för att möta
medborgarnas krav på service och för att klara finansieringen av de stora offentliga åtagandena. Utöver
en starkare resultatorientering har förändringsarbetet
karaktäriserats av betydande omorganiseringar. Decentraliseringen till kommunerna stärker de demokratiska värdena genom att besluten fattas närmare
medborgarna. Samtidigt har kraven på samordning
ökat.
En delvis annan väg har valts av de anglosachsiska
länderna där inriktningen varit att minska den offentliga sektorn och i högre grad utnyttja privata
marknader. I dessa länder har kontrollen av byråkratin varit en viktig fråga.
EU-medlemskapets effekter på statsförvaltningen
En allt större del av den svenska statsförvaltningen
arbetar med EU-relaterade frågor. Medlemskapet
påverkar såväl innehållet i som formerna för arbetet
inom statsförvaltningen. Statskontoret konstaterade
år 1996 att drygt hälften av 160 tillfrågade myndigheter hade EU-relaterat arbete och att detta fordrar
ett nära samarbete mellan departement och myndigheter.
Genom medlemskapet i EU deltar Sverige i den
gemensamma strukturpolitiken. Organisationen för
att genomföra strukturfondsprogrammen involverar
ett stort antal aktörer och är mycket svåröverskådlig.
Enligt Statskontorets bedömning beror detta både på
att strukturpolitiken omfattar insatser inom många
olika sektorer och på att Sverige prioriterat ett betydande lokalt och regionalt inflytande och velat tillgodose EU:s principer om partnerskap och nytänkande.

Den organisatoriska lösningen för genomförandet
varierar mellan programmen. I vissa fall har en befintlig organisation utsetts till att fatta beslut i enskilda ärenden, i andra har nya myndigheter inrättats.
Ett exempel är beslutsgrupperna, där företrädare för
landsting och kommuner tillsammans har majoritet.
Varje program eller s.k. målområde har dessutom en
övervakningskommitté knuten till sig.
Att viktiga beslut fattas i nätverk mellan EUmyndigheter, gemenskapens institutioner och nationella förvaltningar ställer stora krav på Regeringskansliets förmåga att styra och utvärdera de svenska
myndigheternas deltagande i det europeiska samarbetet.

Staten och informationstekniken
Internationellt har den svenska statsförvaltningen en
framskjuten position när det gäller att utnyttja informationstekniken, IT. En hög datoriseringsgrad
och stor andel strukturerad, digitaliserad information, som byggts upp under två decennier, och som
har hög tillgänglighet tack vare offentlighetsprincipen, lägger också en grund för en fortsatt stark position.
De senaste åren har präglats av bred satsning på
olika kanaler för information och service till medborgare och företag. 1996 är året då informationsservice via Internet slog igenom i den statliga förvaltningen.
I samband med satsningarna har myndigheternas
service förbättrats, framför allt för de mer rutinmässiga ärendena. Det avspeglas i de höga och stigande
användarsiffrorna för olika nya tjänster. Från Arbetsmarknadsstyrelsens Platsbank tas t.ex. dubbelt så
många platsannonser ned jämfört med föregående år.
Någon samlad redovisning av IT-utvecklingens
betydelse för statsförvaltningens effektivitet finns inte. Enligt Statskontorets bedömning fordras det tydligare krav från verksledning och departement för att
strama upp kalkylrutiner och skapa en tradition av
effektivitetsbedömningar och resultatuppföljningar
även av IT-satsningar.
De stora framtida besparingarna finns framför allt
att hämta vid ett ökat samarbete över myndighetsoch verksamhetsgränserna. Investeringar i gemensam
information, t.ex. i grunddatabaser, ger ökad effektivitet i de verksamheter som de betjänar, samtidigt
som uppgiftslämnandet från företag och medborgare
kan minskas. Framgången med självservice via telefon och Internet visar på fortsatta besparingsmöjligheter.
Många myndigheter förvaltar register som är resurser för andra myndigheter eller för en bredare
krets. Därför är IT-satsningar inte längre en fråga för
myndigheten ensam, utan de fordrar samarbete med
andra. Det innebär också att det finns ett behov inom staten av en gemensam infrastruktur för informa144
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tion. En sådan omfattar enhetliga begrepp och beteckningar, regler för användning av gemensam information, samutnyttjande av datainsamlingsrutiner
och kommunikationslösningar för att kunna nå informationen i databaserna.

Regeringens bedömning
Regeringen gör följande bedömning med anledning
av Statskontorets redovisning av utvecklingen inom
statsförvaltningen.
Statskontorets rapport är ett viktigt underlag för
bedömningen av konsekvenserna av de förändringar
som har genomförts i statsförvaltningen. Rapporten
visar på ett bra sätt den övergripande utvecklingen av
statsförvaltningen. Det har inte legat inom Statskontorets uppdrag att också utvärdera viktiga strukturella förändringar inom staten.

Bättre utvärderingar
Riksdagen har krävt att regeringen på ett bättre sätt
utvärderar hur olika typer av strukturförändringar
genomförs inom statsförvaltningen. För att tillgodose
detta behov avser regeringen att ge Statskontoret ett
årligt uppdrag att på ett systematiskt och samordnat
sätt utvärdera viktiga strukturförändringar inom staten.
Uppföljning av arbetsgivarpolitiken
Regeringens avsikt är också att fortlöpande informera riksdagen om den arbetsgivarpolitiska utvecklingen i stort (BP 98, volym 5, utg.omr. 14, avsnitt 7).
Statskontorets rapport visar att staten är den sektor inom arbetsmarknaden som avsätter mest tid för
personalutbildningen. Det görs däremot ingen analys
av i vilken utsträckning personalutbildningen är
verksamhetsanpassad.
Av betydelse i detta sammanhang är att regeringen
kommer att ställa krav på myndigheterna att driva
sin arbetsgivarpolitik så, att kompetensförsörjningen
så långt möjligt säkerställs. Myndigheterna skall redovisa sin kompetensförsörjning och vilka mål som
gäller för denna till regeringen. I anslutning härtill
kommer regeringen också att begära redovisning av
rörligheten bland de anställda, framför allt bland
chefer, och av planerade åtgärder för att förbättra
denna.
Regeringen avser vidare att införa ett system med
årlig uppföljning av myndigheternas lönepolitik bl.a.
genom preciserade krav på statistik från Arbetsgivarverket om lönepolitiken och dess samlade utfall.
Fortsatt renodling av verksamheten
Statsförvaltningen har krympt väsentligt och sysselsätter idag knappt 195 000 personer (årsarbetare).
Omstruktureringsarbete skall ses som en fortlöpande
process. Strukturförändringar är en integrerad del av
förnyelsen av förvaltningen. Syftet är att öka effekti-

viteten och verksamhetens ändamålsenlighet i förhållande till de uppgifter och mål som har fastlagts
av riksdagen och regeringen.
Regeringens inriktning är att värna om kärnverksamheterna och att i största möjliga utsträckning
fortsätta arbetet med att renodla den statliga verksamheten. I årets budgetproposition föreslår regeringen t.ex. att Riksrevisionsverkets verksamhet renodlas och koncentreras till de revisionella uppgifterna. I dagsläget är huvuddelen av den statliga
ekonomistyrningsfunktionen organisatioriskt placerad inom RRV. Regeringen föreslår också att statens
ekonomistyrningsfunktion renodlas och att en ny
myndighet bildas. Den statliga produktionen av ekonomi- och personaladministrativa system- och stödtjänster samordnas och integreras i den nya myndigheten. (BP98, volym 2, utg.omr. 2, Inledning).
Verksamhetsformerna ses över
Statlig verksamhet skall som huvudregel bedrivas i
myndighetsform. När staten och en annan part, t.ex.
från näringslivet, engagerar sig i anslagsberoende
verksamhet och gemensamt bidrar till finansieringen
kan det dock vara aktuellt att låta uppgiften utföras i
en privaträttslig verksamhetsform. Därvid skall formerna aktiebolag eller en ideell förening användas
(prop. 1995/96:61, bet. 1995/96:LU7, rskr.
1996/96:79). Det bör framhållas att detta inte innebär något undantag från principen att myndigheterna
skall underställa regeringen avgöranden om en myndighets deltagande i olika privaträttsliga verksamhetsformer.
Regeringen har gjort bedömningen att äldre anslagsstiftelser bör omprövas. Så sker nu i flera fall.
Verksamheterna inom Stiftelsen svenska institutet,
Stiftelsen riksutställningar samt Stiftelsen invandrartidningen föreslås i årets budgetproposition helt eller
delvis föras över till myndigheter. För ett antal industriforskningsinstitut, som är stiftelser och där staten finansierar en del av verksamheten, övervägs eller
pågår bolagisering.
Regeringen har uppdragit åt Statskontoret att utforma förslag till vissa riktlinjer för anslagsfinansierad verksamhet som staten driver gemensamt med
annan part i aktiebolag eller ideell förening. I uppdraget ingår att föreslå tillvägagångssätt för att överföra verksamhet i en s.k. anslagsstiftelse till aktiebolag eller ideell förening samt att föreslå hur
regeringen bör styra sådan verksamhet med hänsyn
till de förutsättningar som verksamhetsformen ger.
Fortsatt effektivisering
I budgetpropositionen för år 1997 konstaterade regeringen att den statliga förvaltningen måste effektiviseras ytterligare. I det sammanhanget hänvisade regeringen till möjligheten för myndigheterna att i ökad
utsträckning använda sig av anbudsupphandling.
Tjänster som utförs i den statliga förvaltningen bör
således i större utsträckning utsättas för konkurrens
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så att kostnaderna kan sänkas. Regeringen vill verka
för ett ökat intresse från myndigheternas sida när det
gäller denna möjlighet. Statskontoret har därför givits i uppdrag att genomför en konferens om upphandling som ett medel för effektivisering. Regeringens avsikt är att Regeringskansliet kompetens skall
stärkas och att dialogen mellan regeringen och myndigheterna i dessa frågor skall utvecklas.
Alternativa lösningar för de statliga åtagandena
Regeringen behöver få bättre kunskap om hur väl
den svenska statliga förvaltningen hävdar sig i jämförelse med andra länder. Internationella jämförelser
bör därför komma till ökad använding i det fortsatta
arbetet med att utveckla den statliga verksamheten.
Sådana jämförelser kan visa i vilka avseenden vi kan
dra nytta av erfarenheter från andra länder för att
hitta mer kostnadseffektiva former för statliga tjänster och transfereringar.
Förbättrad produktivitets- och kvalitetsinformation
behövs
Med en god produktivitetsutveckling kan myndigheterna bibehålla, eller öka, kvalitet och omfattning på
sin service till medborgarna inom ramen för oförändrade eller minskade resurser. Statskontorets rapport
visar att produktivitetsredovisningarna ännu inte
uppnått fullgod standard och att produktivitetsutvecklingen under år 1996 är svår att bedöma.
Statskontoret och Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag utvärderat hur väl och ändamålsenligt myndigheterna har redovisat produktivitet och
kvalitet i årsredovisningarna för 1994/95. Även här
framgår det att det finns stora brister bl.a. i hur
myndigheterna redovisar produktivitet och kvalitet.
Mot bakgrund av de förslag som Statskontoret
och RRV har lagt fram kommer regeringen att vidta
åtgärder för att få ett bättre grepp om myndigheternas produktivitets- och kvalitetsutveckling. Ett målmedvetet arbete med att förbättra myndigheternas
produktivitets- och kvalitetsredovisningar måste ske
stegvis. Regeringens ambition är att i ett första steg
samordna kraven på produktivitets- och kvalitetsinformation inom fem myndighetsområden, bl.a. skatteförvaltningen och socialförsäkringsadministrationen.
Samarbete över myndighetsgränserna viktigt
Statskontoret konstaterar att de stora framtida besparingarna framför allt finns att hämta vid ett ökat
samarbete över myndighets- och verksamhetsgränserna inom IT-området. En stor del av samarbetet
behöver ske på regional och lokal nivå. IT-systemens
användbarhet för det regionala och lokala arbetet är
en nyckel till sänkta kostnader och förbättrad service
Men samarbete behövs även på andra områden.
Förvaltningspolitiska kommissionen, som lämnade sitt betänkande våren 1997, har bl.a. uppmärksammat det fenomen som betecknas som fragmente-

ring: brist på sammanhang mellan den statliga
förvaltningens olika delar, tendens till splittring,
oförmåga att se till de gemensamma överordnade
målen. Det är viktigt att denna trend bryts. I samband med beredningen av kommissionens betänkande kommer regeringen att ta ställning till dessa frågor.
Regeringens inriktning är att samarbetet mellan
myndigheterna bör utvecklas så att de fördelar som
kan utvinnas genom gemensamma statliga insatser
bättre kan tas tillvara i upphandling och utveckling
av för myndigheterna gemensamma funktioner. Genom ett sådant samarbete kan bl.a. servicen till allmänhet och företag förbättras och verksamhetskostnaderna minska.
En elektronisk förvaltning på väg
Regeringen har idag överlämnat en skrivelse till riksdagen om Utvecklingen i informationssamhället (skr.
1997/98:19). De bedömningar som regeringen gör
nedan anknyter till ställningstagandena i denna skrivelse.
Statsförvaltningen är på väg mot en elektronisk
förvaltning, där service till medborgare och företag är
en viktig utgångspunkt. Utvecklingen av informationstekniken innebär inte enbart produktivitetsvinster inom förvaltningen. Genom att, med hjälp av informationstekniken, göra den offentliga verksamheten mer öppen och tillgänglig för medborgarna
kan demokratin förstärkas.
Informationstekniken har bara under det senaste
året fått stor spridning inom förvaltningen. Informationsservice via Internet till medborgare och företag
har fått ett genombrott i förvaltningen, satsningar på
nya servicetelefonitjänster fortsätter och den tekniska
miljön moderniseras. Informationstekniken underlättar i hög grad kommunikationen mellan myndigheter
och medborgare och företag.
Genom att förvaltningen i högre grad använder sig
av informationsteknik kan handläggningstiden för
ärenden minska. Små- och medelstora företag kan
göra administrativa besparingar genom att nya rutiner för uppgiftslämnande successivt införs på myndigheterna. Den elektroniska handeln medför att en
ny marknad öppnas till den offentliga sektorn. Därigenom kan inte bara den offentliga administrationen
rationaliseras och fördelaktigare priser uppnås, utan
även att IT-användningen sprids till mindre och medelstora företag.
Regeringens bedömning är att framtida effektivitetsvinster ligger i ett ökat samarbete över myndighets- och verksamhetsgränserna bl.a. genom att se
information som en gemensam resurs. En sammanhållen elektronisk infrastruktur innefattande både
teknik och information underlättar denna samverkan. Detta är också inriktningen på Toppledarforums verksamhet.
Sekelskiftet skapar problem i många IT-system.
Många myndigheter och företag, särskilt de med sto146
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ra äldre system, står inför ett omfattande och brådskande anpassningsarbete för att få systemen att fungera utan störningar kring sekelskiftet. Genom regeringens förordning (SFS 1977:30) om översyn av
statliga myndigheters informationssystem inför år
2000 har den högsta ledningen i myndigheten ett ansvar för att styra processen och följa upp att åtgärder
vidtas.
Det återstår viktiga frågor att ta ställning till. Bl.a.
gäller det att redogöra för hur samhällets IT-säkerhet
skall inordnas i det nationella handlingsprogrammet.
Regeringen kommer inom kort att ge Statskontoret
ett uppdrag att utarbeta en sammanhållen strategi för
IT-säkerheten samt statens ansvar för denna.

Förvaltningspolitiska kommissionens
betänkande
Förvaltningspolitiska kommissionen överlämnade i
mars 1997 sitt betänkande I medborgarnas tjänst till
regeringen. Kommissionen har bl.a. haft till uppgift
att göra en analys av om nuvarande former för organisation och styrning av statlig förvaltning och verksamhet är ändamålsenliga i förhållande till de uppgifter och mål som fastlagts av regering och riksdag.
Kommissionens arbete har i huvudsak inriktats på
principiella och övergripande frågor av vikt för statsförvaltningen som helhet, utifrån en bedömning av
var generella problem finns. Tre delvis sammanfallande problemsfärer har legat till grund för kommissionens överväganden och förslag. Dessa är förvaltningens svårstyrbarhet, dess fragmentering och
följderna av internationaliseringen.
Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med en
redovisning av regeringens ställningstagande till
kommissionens överväganden och förslag.

Bättre mål- och resultatdialog
Riksdagen har tidigare uttalat att det som Riksdagens revisorer föreslår om information och resultatstyrning (1994/95:RR14) bör beaktas i den fortsatta
utvecklingen (bet. 1995/96:FiU7). Regeringen har
genomfört vissa åtgärder som ligger i linje med riksdagens revisorers förslag.
År 1995 beslutade regeringen att intensifiera och
förbättra kontakterna mellan departementsledningar
och myndighetsledningar genom regelbundna måloch resultatdialoger. Ca 110 dialoger genomfördes
inom loppet av ett år och erfarenheterna från dessa
dialoger var positiva. Den påbörjade processen med
mål- och resultatdialoger har därefter fortsatt i oförminskad takt. Dialogen är på väg att bli ett normalt
och återkommande instrument i regeringens styrning

av myndigheterna inom ramen för den reformerade
budgetprocessen. Enligt nuvarande riktlinjer bör departementsledningarna genomföra en mål- och resultatdialog med alla sina myndigheter vart eller vartannat år.
Revisorerna behandlar riksdagens roll i mål- och
resultatstyrningen. Som tidigare framgått har regeringen genomfört ett utvecklingsarbete avseende
budgetpropositionens utformning. Ett första steg har
varit att i inledningen till respektive utgiftsområdesavsnitt klargöra de mål och den inriktning som gäller
för verksamheten inom området. Syftet är bland annat att tydliggöra sambandet mellan de övergripande
politiska målen och bedömningarna och myndighetsspecifika mål och åtgärder som redovisas på myndighets- eller anslagsnivå. Regeringen anser att det
för den fortsatta utvecklingen av resultatstyrningen
är av stor vikt att riksdag och regeringen kontinuerligt för en dialog ur ett styrningsperspektiv om de beslutsunderlag regeringen redovisar. Denna dialog bör
utvecklas både på politisk nivå och tjänstemannanivå. En sådan dialog fördes under våren på tjänstemannanivå mellan utskott och departement om redovisningen per utgiftsområde i budgetpropositionen.

Redovisning av personalkonsekvenser vid
strukturförändringar och besparingar, m.m.
Allmänt
I budgetpropositionen för 1997 (prop. 1996/97:1,
vol.1) redogjordes för bedömningar av de personalkonsekvenser som blev en följd av förslagen i budgetpropositionen och de andra särpropositioner som
förelagts riksdagen. Bedömningarna omfattade budgetåren 1995/96 - 1999.
En uppföljning har gjorts av de personalkonsekvenser som redovisades i budgetpropositionen för
1997. Vidare har en bedömning gjorts av de personalkonsekvenser som blir en följd av förslagen i denna budgetproposition och de andra propositioner
som förelagts riksdagen under innevarande budgetår
och som omfattar perioden t.o.m. år 2000. Det bör
dock understrykas att det finns en betydande osäkerhet i bedömningarna.
Staten har för närvarande cirka 235 000 hel-och
deltidsanställda (inkl. affärsverken). Under åren 1997
- 2000 beräknas överslagsmässigt cirka 8 250 statsanställda avgå med ålderspension. 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.
Trygghetsstiftelsen
Trygghetsstiftelsen är den organisation som enligt det
statliga trygghetsavtalet bistår de som är övertaliga
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(försäkringskasseområdet omfattas inte av avtalet)
och som ansvarar för användningen av de medel som
parterna har avsatt för trygghetsåtgärder. Enligt vad
regeringen inhämtat från Trygghetsstiftelsen har cirka 50 500 personer sagts upp i staten under tiden
april 1990 - juni 1997. Av dessa har cirka 5 500
sagts upp under tiden juni 1996 - juni 1997.
Trygghetsstiftelsen arbetar situations- och individanpassat med en mycket markant arbetslinjeprofil.
Detta har lett till att arbetslösheten kunnat hållas
nere. Bland dem som omfattas av trygghetsavtalet
ligger den öppna arbetslösheten under 2 procent.
Cirka ett år efter uppsägningstidens utgång återstår
det att skapa permanenta lösningar för cirka 13 procent av de uppsagda. Av dessa 13 procent är knappt
hälften föremål för olika åtgärder eller har korta tillfälliga jobb. Drygt 70 procent av de uppsagda som
får nya arbeten, erhåller dessa på den privata arbetsmarknaden, oftast i små och medelstora företag.
Trygghetsstiftelsen har en ambition att arbeta förebyggande för att undvika uppsägning och komma
igång tidigt med insatser för de som förväntas bli
övertaliga. Cirka 3 000 personer har varit eller är föremål för sådana insatser utan att bli uppsagda. Intresset ökar inom många myndighetsområden för att
minimera de negativa effekterna både för de övertaliga och för verksamheten.
Myndigheterna avsätter årligen 0,7 procent av lönesumman till Trygghetsstiftelsen. Denna avsättning
grundar sig på en överenskommelse mellan parterna
på det statliga avtalsområdet. Avsättningen motsvarar sammanlagt cirka 350 miljoner kronor per år.
Trygghetsstiftelsens kapital uppgår för närvarande
till ca 950 miljoner kronor. Av detta belopp skall
cirka 140 miljoner kronor betalas ut enligt redan fattade beslut om trygghetsåtgärder. Den totala omfattningen av beräknade återstående kostnader för redan
uppsagda kan uppskattas till drygt 500 miljoner kronor. Under föregående budgetår (1995/96, 18 månader) utbetalades 469 miljoner kronor i stöd till övertaliga (motsvarar på 12 månader 313 miljoner
kronor).
Redovisningar av personalkonsekvenserna
Nedan följer en uppföljning av de personalkonsekvenser som redovisades i budgetpropositionen
för 1997 samt bedömningar som gjorts av de personalkonsekvenser som blir en följd av förslagen i
denna budgetproposition och de andra särpropositioner som förelagts riksdagen under året. Bedömningarna är även i år preliminära eftersom det
finns många osäkra faktorer.
Huruvida bedömda minskningar av personalen
faktiskt leder till uppsägningar och arbetslöshet är
något som inte kan förutses.
Regeringen kommer årligen att informera riksdagen i dessa frågor.

Sammanfattning
Enligt de beräkningar som redovisas i det följande
riskerar cirka 9 000 personer att bli övertaliga under
perioden 1997-2000, varav cirka 2 700 år 1997 och
cirka 6 300 åren 1998-2000. Utöver dessa tillkommer viss övertalighet vid de allmänna försäkringskassorna. De departement som närmast berörs är Justitiedepartementet ( främst inom polisväsendet och
kriminalvården), Försvarsdepartementet, Socialdepartementet (främst vid Statens institutionsstyrelse),
Kommunikationsdepartementet (främst vid Statens
Järnvägar, Vägverket , Luftfartsverket och Sjöfartsverket), Finansdepartementet (främst inom skatteförvaltningen) och Inrikesdepartementet (främst vid
Lantmäteriverket och inom länsstyrelserna).
Bedömningar per departementsområde
Justitiedepartementet redovisar följande bedömningar.
Inom polisväsendet riskerar i storleksordning
1 100 civilanställda att sägas upp under perioden juli
1996 - december 1997. Antalet civilanställda beräknas minska med ytterligare ca 500 personer fram till
utgången av 2000. En ny grundutbildning av poliser
påpbörjas i januari 1998.
Inom åklagarväsendet beräknas antalet åklagare
uppgå till knappt 700 vid ingången av 1997 vilket är
cirka 20 färre än vid ingången av 1996. Regeringen
bedömer att antalet åklagare kommer att öka med
10-15 under 1998. Antalet administrativ personal
kommer att minska med uppemot 200 under innevarande år till följd av uppsägningar hösten 1996. Någon ytterligare minskning förväntas inte under perioden 1998-2000.
En ny myndighet, Ekobrottsmyndigheten, inrättas
fr.o.m. den 1 januari 1998. Myndigheten kommer i
huvudsak att bemannas med personal inom polisoch åklagarväsendena. Totalt beräknas Ekobrottsmyndighetens personal uppgå till i storleksordningen
360 årsarbetskrafter.
Antalet domare (ordinarie och icke-ordinarie)
uppgick första halvåret 1997 i genomsnitt till 1 667,
vilket innebär en minskning jämfört med år 1993/94
med cirka 5 procent. Regeringens bedömning är att
behovet av domare kommer att vara i stort sett oförändrat under kommande år. Den administrativa personalen har under samma period minskat med cirka
12 procent till 2 980 personer. Den fortsatta datoriseringen gör att en viss minskning kan ske även
kommande år.
Inom kriminalvården kommer antalet anställda
att minska med cirka 60 årsarbetskrafter under innevarande år. Prognosen för perioden 1998-2000 visar
på en minskning med ytterligare cirka 550 årsarbetskrafter.
Utrikesdepartementet redovisar följande bedömningar.
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Vid Svenska Institutet beräknas antalet anställda
att öka netto med cirka 2 personer fram till årsskiftet
1997/98. Ökningen beror på tillkomsten av projektanställningar i samband med nya uppdrag för institutet, framför allt det s.k. Visbyprogrammet som finansieras inom utgiftsområde 14.
Statens invandrarverk övertog den 1 januari 1997
från polisen ansvaret för de s.k. grundutredningar
som görs direkt när en utlänning söker asyl i Sverige.
Effekten ur personalpolitisk synvinkel var att friställningar från invandrarverket kunnat undvikas samt
att ett antal anställda fått en del av sin arbetstid på
obekväma tider. Om inte ansvaret för grundutredningarna förts över hade vissa friställningar varit
ofrånkomliga. Anledningen till detta skulle vara att
antalet personer som söker asyl i Sverige minskat under senare år. Hur stort antal som skulle kunnat vara
aktuella för att friställas är svårt att uppskatta. Det
bör dock ha rört sig om ett ytterst fåtal personer som
nu hade varit aktuella. Minskningarna av organisationen har framförallt avsett de stora förläggningar
som lagts ner sedan slutet av år 1994.
Invandrarverket kommer att från och med den 1
oktober 1997 ta över ansvaret från polisen för utredningar av ärenden som avser ansökningar om uppehållstillstånd där asylskäl inte åberopas. Likaså
kommer invandrarverket att ta över ansvaret i ärenden som avser ansökningar om svenskt medborgarskap. Besluten fattas redan i dag i båda ärendekategorierna av invandrarverket. För att utföra de nya
arbetsuppgifterna behöver invandrarverket öka sin
organisation med 177 årsarbetskrafter. Eftersom förändringen är att betrakta som verksamhetsövergång
har den personal inom polisen som idag är sysselsatt
med verksamheten rätt att gå över till invandrarverket. Totalt rör det sig här om 188 personer. Enligt
uppskattning av invandrarverket har 91 av dessa en
sådan bakgrund att de kan placeras in i verkets organisation.
Utlänningar kan med stöd av utlänningslagen
(1989:529) tas i förvar. Hittills har polisen haft ansvaret för omhändertagandet. Från och med den 1
oktober 1997 kommer ansvaret för omhändertagandet att flyttas över till invandrarverket. Avsikten med
förändringen är att ändra inriktningen av verksamheten vilket framgår av regeringens förslag i propositionen Ändring i utlänningslagens förvarsbestämmelser (prop. 1996/97:147). Den ändrade verksamheten
innebär att staten inte betraktar förändringen som
verksamhetsövergång. Detta leder till att den personal som hittills varit verksam vid förvaren inte ”följer
med” arbetsuppgifterna till invandrarverket.Totalt
beräknas omkring 100 årsarbetskrafter behövas. Invandrarverket avser att använda egen personal och
inte ”inhyrd”.
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att en
ny myndighet skall bildas inom det integrationspolitiska området. Den nya myndigheten kommer att ta
över arbetsuppgifter från invandrarverket som rör

introduktion och integration av invandrare. Totalt
beräknas den nya myndigheten behöva 100 årsarbetskrafter. Myndigheten behöver i viss utsträckning
ny kompetens. I andra delar är förändringen att betrakta som verksamhetsövergång och då har berörd
personal som idag är sysselsatt med verksamheten
rätt att gå över till den nya myndigheten. Hur många
som kommer att använda sig av denna rätt beror i
hög grad på var myndigheten kommer att lokaliseras. Detta är ännu inte avgjort.
Regeringen tillkallade i januari i år en särskild utredare att utreda ansvarsfördelningen vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut samt inre utlänningskontroll (Dir. 1997:6). Utredaren skall
lämna sitt betänkande senast den 30 september
1997. Om betänkandet innehåller förslag om förändrad ansvarsfördelning får detta med stor sannolikhet personalpolitiska konsekvenser. Eventuella
förändringar kan komma att genomföras tidigast
under år 1998.
Regeringen tillsatte i januari i år en parlamentarisk
kommitté för att utreda ny instans- och processordning vid tillämpning av utlännings- och medborgarskapslagstiftningen samt viss översyn av utlänningslagen (Dir. 1997:20). Kommittén skall lämna
sitt slutbetänkande senast den 30 april 1998. Om betänkandet innehåller förslag om förändrad instansordning får detta med stor sannolikhet personalpolitiska konsekvenser. Eventeulla förändringar kan
komma att genomföras tidigast år 2000.
Inspektionen för strategiska podukter (ISP) inrättades den 1 feburari 1996 och är under uppbyggnad.
Antalet årsarbetskrafter uppgick under 1996 till 17.
Antalet årsarbetskrafter beräknas öka till att under
1998 uppgå till cirka 20.
Hittills har Sida endast sagt upp 10 personer på
grund av arbetsbrist. De ytterligare neddragningar i
personal, som hittills behövt göras till följd av de besparingskrav som ställts, har kunnat genomföras genom s.k. naturlig avgång, dvs. några få pensionsavgångar och genom att medarbetare själva valt att
lämna organisationen. Sida arbetar också med att
sätta in kompetensutveckingsåtgärder så att övertalig
personal skall kunna ersätta personal som slutar sina
anställningar. Eventuellt kan Sida nödgas säga upp
ytterligare personal för att klara sparbetinget. Sammanlagt är det för närvarande ca 60 färre tillsvidareanställda jämfört med ingångsvärdet vid Sida 1995.
Sida har också minskat antalet vikarier. Arbetsbördan har ökat eftersom inte antalet uppgifter minskat.
Sida har för närvarande i princip anställningsstopp
sedan våren 1996. Viss nyrekrytering sker dock för
att fylla det behov av kompetens som verksamheten
kräver och som inte finns inom organisationen.
Försvarsdepartementet redovisar följande bedömningar
Riksdagen fattade i december 1996 beslut om totalförsvarets utveckling för perioden 1997-2001.
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Som en följd av 1996 års försvarsbeslut bedöms personalminskningar komma att ske enligt nedanstående tabell för åren 1998-2000.
PERSONALMINSKNINGAR

1998

1999

2000

Yrkesofficerare

-900

-800

-700

Civilanställda vid Försvarsmakten

-500

-400

-160

-240

-80

-120

-240

-1 480

-1 320

Drift- och underhållspersonal vid Fortifikationsverket
Summa

1997

-860

Vidare har resurserna för drift och underhåll av försvarsfastigheter överförts från Försvarsmakten till
Fortifikationsverket under år 1997 (se vidare regeringens skrivelse 1997/98:4, kapitel 16). Regeringen
har i samband med överföringen ställt vissa rationaliseringskrav på verksamheten. Rationaliseringarna
innebär bl.a. personalminskningar.
I fråga om yrkesofficerare sker avgångarna med
ålderspension, särskild pension eller genom spontana
avgångar. Den civila personalen avgår med ålderspension eller sägs upp på grund av arbetsbrist.
Samtidigt kommer rekrytering att ske av yrkesofficerare med 400 år 1998 och med 550 för vardera
åren 1999 och 2000.
Minskningen av drift- och underhållspersonal löses med pensionsavgångar under år 1997. Från och
med år 1998 sker reduceringarna genom uppsägningar.
Regeringen beslutade den 7 maj 1997 om direktiv
avseende lokalisering av ytterligare verksamhet vid
Försvarets materielverk (FMV) till Arboga. Utredningen överlämnade den 18 augusti 1997 sin slutredovisning. Utredningen har identifierat och föreslagit
att cirka 150 arbetstillfällen förläggs till Arboga. Av
dessa beräknas cirka en tredjedel utgöra nyrekryteringar. Regeringen avser att fatta beslut i frågan under hösten 1997.
Regeringen beslutade den 5 december 1996 om
direktiv för en översyn av det militära försvarets
skolverksamhet. Den 11 augusti 1997 överlämnade
skolutredningen ett delbetänkande (SOU 1997:112).
Skolutredningen föreslår bl.a. förändringar av försvarets skolors organisation och struktur (se vidare
prop. 1997/98:1, utgiftsområde 6 Totalförsvar, avsnitt 4.6). Förslagen kommer att få konsekvenser för
Försvarsmaktens personal. Hur stora personalminskningar som kan bli aktuella och när i tiden
dessa infaller går i dagsläget ej att bedöma. Utredningen skall lämna sitt slutbetänkande senast den 2
januari 1998.
Socialdepartementet redovisar följande bedömningar.
I budgetpropositionen för 1997 redovisades bedömningar av personalpolitiska konsekvenser för sex
av myndigheterna samt socialförsäkringsadministra-

tionen. Tre mindre myndigheter fick resursförstärkningar, vilket har gjort det möjligt att klara arbetsbelastningen och ökade krav på verksamheterna.
Dessa är Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Statens institut för psykosocial miljömedicin och Socialvetenskapliga forskningsrådet.
För Folkhälsoinstitutet och Smittskyddsinstitutet
gjordes bedömningen att det fanns risk för neddragningar på personalsidan beroende på medelstilldelningen för år 1997. Detta har dock inte blivit nödvändigt. För Statens institutionsstyrelse har utvecklingen under det gångna året visat på behov av större
neddragningar än vad som bedömdes i budgetpropositionen för 1997, se vidare nedan. De omfattande
neddragningar inom socialförsäkringsadministraitonen som redovisades förra året har genomförts. Angående uppsägning av personal på försäkringskassorna, se nedan.
Sammanfattningsvis har uttaget av det generella
besparingskravet på statlig konsumtion, totalt 11
procent under perioden 1995/96 till och med 1998,
hittills medfört ett ansträngt resursläge för myndigheterna inom Socialdepartementets område. Möjligheterna att påverka övriga förvaltningskostnader är
små och åtstramningen har därför huvudsakligen resulterat i konsekvenser på personalsidan. Det gäller i
synnerhet de mindre myndigheterna där möjligheterna till omprioriteringar i resursanvändningen är begränsade. Som redovisats ovan har vissa omfördelningar gjorts inom verksamhetsområdet i syfte att
förstärka personalresurserna för de myndigheter som
har haft störst svårigheter att klara arbetsbelastningen.
Personalkonsekvenser till följd av större strukturella förändringar de senaste åren har hittills inneburit neddragningar för en myndighet, Statens institutionsstyrelse (se nedan).
De förslag i budgetpropositionen för 1998 som
kommer att innebära strukturella förändringar och
som bedöms leda till personalkonsekvenser inom departementsområdet berör Rättsmedicinalverket och
Statens institutionsstyrelse. Nedan kommenteras personalkonsekvenserna för de myndigheter som berörs
av större resurs- och/eller organisationsförändringar.
Under senare år har den vikande efterfrågan på
platser inom missbrukarvården nödvändiggjort nedläggning av ett flertal institutioner. Efterfrågan inom
ungdomsvården har dock ökat och viss utbyggnad
har skett. De senaste årens beslut om neddragning av
missbrukarvården innebär en minskning med cirka
200 anställda under åren 1997 och 1998. Statens institutionsstyrelse (SiS) har nyligen påbörjat ett avvecklingsarbete som kommer att medföra en neddragning med ytterligare omkring 200 anställda.
Sammantaget sker således en minskning av personalen med cirka 400 årsarbetskrafter under åren 1997
och 1998. År 1999 bedöms verksamheten vara i balans och personalsituationen stabiliserad.
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Genom beslut den 21 december 1995 gav regeringen Rättsmedicinalverket (RMV) i uppdrag att
göra en översyn av den rättspsykiatriska undersökningsverksamhetens dimensionering och struktur.
Utredningen redovisades i december 1996. Sedan utredningen lämnades har RMV:s instruktion ändrats
vilket bl.a. innebär att det ankommer på verket att
besluta om erforderliga åtgärder av organisatorisk art
för att bedriva verksamheten inom de anslagsramar
som ställs till verkets förfogande. Verkets analys av
de preliminära anslagsramarna för 1998 och framöver har visat att den nuvarande organisationen inte
ryms inom dessa ramar. Verket har mot denna bakgrund beslutat att lägga ned den rättspsykiatriska avdelningen i Uppsala med verkan den 30 juni 1997.
Den personal, knappt 40 personer, som inte har fått
eller inte accepterat erbjudande att ta anställning på
annan ort inom RMV har sagts upp till denna tidpunkt.
Inom socialförsäkringsadministrationen har det i
enlighet med besparingskravet vid de allmänna försäkringskassorna gjorts kraftiga resursneddragningar,
trots en snabb förändringstakt av regelverket för socialförsäkringarna och övriga bidrag. De allmänna
försäkringskassorna som inte är statliga myndigheter
bör dock observeras i detta sammanhang eftersom de
är statligt finansierade. Antalet anställda vid kassorna minskade från 16 418 till 15 437 från december
1995 till december 1996. Vid utgången av innevarande budgetår antas personalminskningen omfatta 1
220 personer. Om besparingskravet fullföljs tvingas
kassorna till ytterligare stora resursneddragningar
under kommande budgetår.
Kommunikationsdepartementet redovisar följande
bedömningar.
Post- och telestyrelsen (PTS) har för närvarande
160 anställda. Då myndigheten bildades år 1992,
dimensionerades den för 208 anställda. PTS har under åren 1993-1996 genomgått rationaliseringar. Parallellt med att PTS har rationaliserat delar av den
tidigare verksamheten har nya verksamheter och ny
kompetens byggts upp i enlighet med dess uppdrag.
År 1997 höjdes PTS anslagsnivå på grund av ändringar av postlagen och telelagen. Personal med specifik kompetens behövde anställas för att klara de
nya uppgifterna. De omfattande rationaliseringarna
har följts av ny verksamhet och ny kompetens. För
närvarande pågår en ny översyn av statens åtaganden
på postområdet. En departementspromemoria som
bl.a. behandlar PTS uppgifter på postområdet har
nyligen färdigställts. Proposition beräknas överlämnas till riksdagen våren 1998. Det är i dagsläget svårt
att se vad detta kommer att få för personalpolitiska
konsekvenser. I dagsläget förefaller det sannolikt att
PTS kommer att behöva nyanställa personal med
specifik kompetens för postverksamheten .
Under verksamhetsåret 1996 har antalet anställda
inom Luftfartsverket (LFV) ökat med 68 personer till

4 277. Förändringen beror huvudsakligen på trafikutvecklingen som ökade med cirka 6 procent och
att LFV övertagit och driver securityverksamhet i
egen regi som tidigare varit utlagd på entreprenad.
LFV:s prognoser för den framtida trafikutvecklingen
pekar på en ytterligare tillväxt inom flygsektorn. De
faktorer som kan komma att påverka personalstrukturen under de närmate åren är införande av ny teknik och EU:s beslut att taxfree handeln inom EU
skall upphöra den 30 juni 1999. Enligt de bedömningar som LFV gjort kommer ett avskaffande av
taxfree handeln inom EU att innebära en minskning
av personal inom LFV med cirka 100 personer. Ny
teknik inom flygplaneringstjänst kan inom ett till två
år innebära en personalminskning med cirka 25 personer.
Sjöfartsverket bedriver sedan en tid tillbaka ett rationaliseringsarbete som bl.a. syftar till att minska
utgiftsnivån med ca 60 miljoner kronor år 2000. Rationaliseringen kommer att innebära en minskning av
antalet anställda med 100, 30 vid huvudkontoret i
Norrköping och 70 ute i landet. För närvarande pågår förhandlingar och det är idag oklart vilken omfattning naturliga avgångar, pensionsavgångar och
uppsägningar har.
Antalet anställda inom Banverket ökade kraftigt
under 1996 till 7 461 personer med tillsvidareanställningar. Drygt 300 personer hade vid utgången av
1996 varit projektanställda med anställning mer än
ett år. Härutöver finns ett antal andra personer med
tillfällig anställning. Ökningen förklaras i allt väsentlig av överföringen av Tågtrafikledningen, 1 073 personer, till Banverket från Statens järnvägar. Som en
följd av dels minskade investeringsvolymer, dels pågående omorganistion ersätts endast nyckelbefattningar efter personalavgångar. Flertalet projektanställda är anställda på de stora investeringsprojekt
som pågår. I takt med att dessa projekt färdigställs
upphör deras anställning om deras kompetens och
erfarenhet inte kan tas till vara i nystartade projekt.
Personalrörligheten minskade under 1996 vilket kan
vara en följd av det allmänna arbetsmarknadsläget.
Lokalt har dock personalrörligheten ökat t.ex. inom
Malmöregionen som en föjd av Öresundsbroprojektet.
Nyinvesteringarna kommer att minska vid genomförande av verksamheten med föreslagna anslagsnivåer. Detta berör framför allt projektanställda och
övriga med tillfällig anställning. De lägre volymerna
kommer också att påverka privata entreprenörer,
framför allt inom anläggningsbranschen, där Banverket svarar för nästan all entreprenadverksamhet.
På grund av pågående organisationsförändring inom
Banverket är effekterna av dessa förändringar svåra
att bedöma, men en viss övertalighet efter år 1998
kan inte uteslutas.
Vid Vägverket är för närvarande 120 personer
uppsagda. Anställningarna för dessa kommer att
upphöra under 1997 och 1998. Därutöver finns en
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beräknad övertalighet om cirka 150 personer för
1998, ca 25 personer för 1999 och cirka 25 personer
för år 2000. Denna övertalighet kommer att hanteras
av Vägverkets interna arbetsförmedling. Detta
innnebär att vissa av de övertaliga kommer att omplaceras inom verket, vissa kommer att förtidpensioneras, m.m. samt vissa kommer att sägas upp. Hur
många som kommer att sägas upp kan för närvarande inte beräknas.
För 1997 gäller att antalet tillsvidareanställda vid
Statens institutet för kommunikationsanalys (SIKA)
kommer att öka med 5 personer. Från och med 1998
kommer personalen att öka med sju personer.
Försäljningen av Swebus 1996, som ett led i koncentrationen till kärnverksamheten, innebär för Statens järnvägar ( SJ) att antalet anställda minskade
med 6 500 personer inom koncernen. Som en effekt
av den ekonomiska situation som rådde 1996 beslutade SJ vid årsskiftet 1996/97 att genomföra ett åtgärdsprogram för att anpassa verksamheten till rådande efterfrågan. Sammanlagt omfattar programmet personalminskningar på cirka 1 500 anställda
under 1997 och första halvåret 1998. Inga ytterligare
förändringar bedöms uppkomma 1998 för SJ:s del.
Ett minskat bidragsanslag föreslås för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), vilket
i kombination med vissa kostnadsökningar bedöms
kunna medföra att ett tjugotal personer riskerar uppsägning under 1998. De personalpolitiska konsekvenserna under de därpå följande budgetåren kan
f.n. ej bedömas.
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
redovisar i delårsrapporten en prognos för budgetåret 1997 som visar ett underskott i verksamheten på
3,8 miljoner kronor. Mot bakgrund av detta underskott och den föreslagna anslagsramen kan det inte
uteslutas att personalminskningar kommer att krävas
under 1998. I dagsläget kan dock inget sägas om omfattningen av eventuella personalminskningar.
Finansdepartementet redovisar följande bedömningar.
Inom Statistiska centralbyrån (SCB) kommer utvecklingen under den kommande treårsperioden att
innebära en forsatt minskning av personal finansierad genom anslag. Det totala personalbehovet är beroende av uppdragsverksamhetens utveckling. Fortsätter den positiva utvecklingen av uppdragsfinansierad verksamhet, kan personalminskningarna
som följd av anslagsminskningen begränsas. Vid
oförändrad uppdragsvolym kan en minskning av
personalvolymen med ett 20-tal personer per år erfordras för att klara besparingskraven. Detta bör
kunna ske inom ramen för naturlig avgång.
Vid Sveriges inträde i EU ställdes Tullverket inför
en omfattande förändring av sin verksamhet. Arbetsvolymerna minskade krafigt, främst avseende
klarering och ett helt nytt regelverk infördes. Som en
följd av detta beslutade riksdagen att anpassa Tull-

verkets dimensionering efter de nya förutsättningarna
(prop. 19994/95:100 bil. 8, bet. 1994/95: SkU23 och
33, rskr. 1994/95:240). Beslutet innebär att anslaget
minskades med 288 miljoner kronor under en tvåårsperiod. Verket fick även en ny organisation från
och med den 1 juli 1995 och personalstyrkan reducerades med cirka 820 personer. Den nya organisationen skulle enligt förutsättningarna omfatta 2 450
årsarbetskrafter. Tullverkets dimensionering och organisation är för närvarande föremål för en utvärdering i enlighet med Skatteutskottets betänkande
(1994/95:SkU23).
Med anledning av nya arbetsrutiner och ny organisation för Riksgäldskontoret har sammanlagt 12
befattningshavare sagts upp under budgetåret
1995/96 på grund av arbetsbrist. Inberäknat de befattningshavare som sagts upp tidigare under budgetåret har sammanlagt 30 personer lämnat kontoret
under 1995/96. En mindre organisationsförändring
och behov av kompetenstilllskott har medfört att
kontoret nyanställt 9 personer. Den sammanlagda
personalminskningen under budgetåret 1995/96
uppgår således till 21 personer. Enligt Riksgäldskontorets bedömning kommer en minskning av fast anställd personal att ske med 10 personer under åren
1997 - 2000. Under åren 1997-1999 bedömer kontoret att det krävs ett tillskott på 15 tidsbegränsat
anställda i samband med introducering av nytt låneinstrument. Riksgäldskontoret bedömer att detta tillfälliga personaltillskott kan avvecklas efter två år
För Riksskatteverkets (RSV) del pekar nuvarande
siffror på att prognosen om en personalminskning
om 207 årsarbetskrafter 1997 står sig. För 1998 redovisas en ny bedömning, enligt vilken personalminskningen kommer att uppgå till i storleksordningen 150-200 årsarbetskrafter, istället för den
tidigare prognosen om 5 årsarbetskrafter. 1999 års
prognos om en minskning med 256 årsarbetskrafter
ligger fast. Eventuella personalkonsekvenser i samband med en kommande regionalisering ligger utanför dessa prognoser.
Arbetsgivarverket har nyligen sett över sin organisation. Organisationsöversynen kommer sannolikt
att leda till en personalminskning.
Lokalförsörjningsverket läggs ned fr.o.m. den 1
januari 1998 och verksamheten avvecklas. Uppgifterna att lämna stöd till regeringen i budgetarbetet
samt förvaltning och avveckling av tomma lokaler
läggs på Statskontoret. Dessa uppgifter bedöms kräva högst 5 - 6 årsarbetskrafter av Lokalförsörjningsverkets cirka 35 anställda.
Statens ekonomistyrningsfunktion renodlas och en
ny myndighet inrättas. Den statliga produktionen av
ekonomi- och personaladministrativa system och
stödtjänster samordnas och integreras i den nya
myndigheten. Regeringen avser att tillsätta en organisationskommitté för att dels föreslå vilka verksamheter som skall ingå, dels hur den nya myndigheten
skall organiseras samt genomföra de praktiska förbe152
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redelser som krävs för att den nya organisationen
skall kunna verka tidigast från den 1 juli 1998. De
myndigheter som främst berörs är Riksrevisionsverket (RRV) och Statens löne- och pensionsverk (SPV).
I utredningen om Reformerad stabsorganisation
(SOU 1997:80) görs bedömningen att det finns förutsättningar att lokalisera tillkommande aktualiseringsverksamhet inom ramen för SPV:s pensionsverksamhet till Söderhamn. Regeringen delar
denna bedömning och avser att fatta beslut om att
verksamhet motsvarande cirka 50 arbetstillfällen under två år skall förläggas till Söderhamn.
Utbildningsdepartementet redovisar följande bedömningar.
Strukturförändringar eller bespringar inom skolområdet har under innevarande år inte inneburit
några personalförändringar inom staten. Skolverket
övertar fr.o.m. 1998 ansvaret för förskoleveksamheten och skolbarnsomsorgen vilket innebär ett vidgat
ansvarsområde som kommer att kräva personalförstärkningar.
Budgetpropositionen för 1997 innehöll förslag inom högskoleområdet på såväl besparingar på per capita, ersättningen i grundutbildningen som en utbyggnad av antalet platser. Totalt sett innebär det att
personalut- vecklingen vid universiteten och högskolorna i mycket liten grad påverkas. Den fortsatta
utbyggnaden av högskolan – 1998 och framåt – liksom nyetableringar av högskolor kommer att innebära att antalet anställda i högskolan kommer att öka.
De besparingar som görs på forskningsråden
kompenseras totalt sett mer än väl av de ökade satsningarna från de olika forskningsstiftelsern. Förändringar i stiftelselagarna har medfört större samverkan
mellan stiftelserna, forskningsråden och sektorsorganen. Totalt kommer forskningssystemet att tillföras
med i storleksordningen 1,5 miljarder kronor per år
från de olika forskningsstiftelserna. Detta kan jämföras med besparingar på totalt 1,1 miljarder kronor,
varav cirka 560 miljoner kronor inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde för år 1998 och
framåt. Detta innebär att de beslutade besparingarna
inte i någon nämnvärd utsträckning bör ge negativa
effekter på sysselsättningen.
Rådet för forskning om universitet och högskolor
kommer att avvecklas fr.o.m. budgetåret 1998. Totalt berörs knappt 1,5 årsarbetskrafter.
Jordbruksdepartementet redovisar följande bedömningar.
Antalet anställda vid Statens jordbruksverk ökade
under år 1996 med 50 personer jämfört med året innan. Administrationen av den gemensamma jordbrukspolitiken, vilket bl.a. innefattar stödutbetalningar och kontrollåtgärder i enlighet med EU:s
förordningar på området, har föranlett personalförstärkningen. Under innevarande år beräknas personalstyrkan behöva förstärkas med uppskattnings-

vis ytterligare 20 personer p.g.a. att nya stödformer
införts. Även för den kommande treårsperioden beräknas tills vidare en viss resursförstärkning krävas
p.g.a. utbyggnaden av miljöprogrammet. Regeringen
har för avsikt att tillsätta en utredning som ser över
jordbruksadministrationen vilken kan komma att
påverka personalsituationen.
Distriktsveterinärorganisationen, för vilken Statens jordbruksverk är chefsmyndighet, omorganiserades den 1 juli 1995. Som en följd av detta valde
cirka 90 veterinärer att lämna organisationen för att
istället arbeta på privat basis. För innevarande år liksom för den kommande treårsperioden bedöms personalstyrkan ligga kvar på nuvarande, lägre nivå.
Antalet anställda vid Fiskeriverket var oförändrat
under år 1996 i jämförelse med året innan. Anslaget
minskades med 10 procent för år 1997. Som en föjd
av detta har 16 personer sagts upp, men p.g.a. långa
uppsägningstider inträffar personalminskningarna
först år 1998. För år 1998 planeras dock en satsning
på fiskevård samtidigt som satellitkontroll inom fiskets område införs till föjd av EU-regler, vilket torde
dämpa den tidigare aviserade personalminskningen
vid verket. För närvarande pågår en utredning av fiskeriadministrationen vilken kan komma att påverka
personalsituationen på verket.
Statens livsmedelsverk utökade personalstyrkan
med 35 personer under år 1996, bl.a. som en konsekvens av EU-medlemskapet. För kommande treårsperiod är dock bedömningen att antalet anställda
vid verket måste minska med cirka 30 personer för
att anpassa kostnaderna till tilldelade medel.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ålades kraftiga
besparingar budgetåret 1995/96. Nästan 190 personer sades då upp, men p.g.a uppsägningstider avslutas dessa anställningar först under innevarande år.
SLU omfattas av utbyggnaden av antalet högskoleplatser som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen. Det innebär ett ökat behov av lärare m.m. år
1998 och framåt.
Arbetsmarknadsdepartementet redovisar följande
bedömningar.
Arbetsmarknadsverket har gjort en stor organisationsförändring som innebär att administrativa stödfunktioner för hela landet från och med den 1 januari 1997 samordnas i organisationen AMS Tjänster.
Omorganisationen innebär att nya ansvars- och rollfördelningar etableras inom AMS och vid länsarbetsnämnderna samt nya krav på kompetens och förhållningssätt inom organisationen. Den nya
organisationen möjliggör både omedelbara och successiva besparingar inom AMS och länsarbetsnämnderna.
Vid Arbetarskyddsverket har en minskning med
34 årsarbetskrafter skett under budgetåret 1997. För
budgetåret 1998 förutses en personalminskning med
9 årsarbetskrafter. Budgetåren 1999-2000 kan för
närvarande inga förändringar förutses.
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För Arbetslivsinstitutets del planeras inga personalminskningar under budgetåret 1997. Minskat anslag med 5,6 miljoner kronor för 1998 kan föranleda
presonalminskningar. Institutet planerar för viss omorganisation. Inga förändringar kan för närvarande
förutses budgetåren 1999-2000.
Rådet för arbetslivsforskning planerar inga personalminskningar 1997. I stället avser rådet att göra en
långsiktig besparing genom att minska sitt lokalinnehav. Budgetåret 1998 kan minskat anslag med
cirka 900 000 kronor föranleda personalminskningar. Inga förändringar kan fär närvarande förutses
1999-2000.
Arbetsdomstolen beräknar kunna bibehålla organisationen 1997 genom att använda anslagssparande
från föregånde budgetår. Budgetåret 1998 kommer
man sannolikt att behöva minska med en eller två
assessorskompetenta sekreterare. Inga förändringar
kan för närvarande förutses 1999-2000.
Jämställdhetsombudsmannen har under budgetåret 1997 nyanställt fem personer.
Kulturdepartementet redovisar följande bedömningar.
Vid Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Statens historiska museer (SHMM) har totalt 34 personer sagts
upp år 1996, varav 11 under andra halvåret. Uppsägningarna berodde främst på minskade infrastrukturarbeten som ledde till nedläggning av uppdragsverksamheten i Visby (21 personer) och neddragningar på uppdragsverksamheten inom mittområdet
(10 personer). Efter en omorganistion inom RAÄ sades 3 personer upp.
Inför 1998 års besparingskrav m.m. har RAÄ och
SHMM under våren 1997 sagt upp 15 personer som
samtliga har ett års uppsägningstid. Av dessa var 9
personer anställda inom RAÄ och 4 personer på
SHMM. Olika besparingsåtgärder diskuteras inom
myndigheten, möjligen kan resultatet innebära att
fler personer måste sägas upp. Under år 1997 har
organisationsarbetet för den avgiftsfinansierade uppdragsverksamheten lett till att cirka 40 personer, både arkeologer och administrativ personal, har sagts
upp. Syftet med uppsägningarna är att skapa en långsiktig balans mellan resurser och kostnader mot bakgrund av kraftigt vikande uppdragsunderlag. Uppsägningstider
ininebär
att
effekten
av
nedskärningarna kommer att visa sig först år 1998.
I januari 1998 bildar SHMM en egen myndighet.
Det kommer med stor sannolikhet att medföra en
översyn av organisationen.
Naturhistoriska riksmuseet har beroende på medelsbrist under första halvåret 1997 sagt upp och vakantsatt 36 tjänster, varav 17 lönebidragsanställda.
Ytterligare vakantsättningar och uppsägningar kan
bli aktuella beroende på medelstilldelningen.
Statens musiksamlingar har, till följd av de minskade bidrag som annonserades i budgetpropositionen
för 1997, sammanlagt sagt upp och vakantsatt 4 an-

ställningar under budgetåret 1995/96 och 2 anställningar under budgetåret 1997.
Närings- och handelsdepartementet redovisar följande bedömningar.
Kommerskollegiet har minskat sina anställda till
följd av de besparingskrav som ställts. Kollegiet räknar med att antalet anställda minskar från cirka 95
år 1997 till 88 år 2000. Nedgången i antalet anställda beräknas kunna ske genom att uppkomna vakanser inte återbesätts.
Hittills genomförda besparingar har för Konkurrensverkets del inte inneburit några uppsägningar av
personal. Verket har i besparingssyfte emellertid avstått från vissa nyrekryteringar vid uppkomna vakanser. Beräkningar av utgifter och anslagstilldelning för
Konkurrensverkets förvaltningskostnader under perioden 1998-2000 pekar dock mot att ett underskott
kan komma att uppstå fr.o.m. 1999 för att sedan
öka ytterligare under det följande året. En anpassning av verkets personalstyrka kan således bli aktuell
och uppskattningsvis torde riktmärket för antalet
årsarbetskrafter år 2000 behöva justeras ned från
dagens 121 till cirka 100.
Riksdagen beslutade i juni 1997 (prop. 1996/
97:84, bet. NU1996/97:NU12, rskr. 1996/97:xxx)
att en särskild energimyndighet skall inrättas den 1
januari 1998. Till denna myndighet skall föras merparten av myndighetsfunktionerna på energiområdet
och då främst från Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK). Eftersom förändringen är att betrakta som verksamhetsövergång har den personal
som idag är sysselsatt med verksamheten rätt att gå
över till den nya myndigheten. Inrättandet av den
nya myndigheten bedöms inte leda till att personal
friställs. Regeringen beslutade i mars 1997 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att förbereda
inrättandet av den nya myndigheten. Utredaren skall
enligt direktiven senast den 15 september 1997 lämna förslag till organisation, uppgifter, bemanning,
kompetens och arbetsformer m.m. för den nya myndigheten.
Patent- och registreringsverket (PRV) är mitt i en
stor satsning på att förnya sitt nuvarande IT-system.
Detta innebär att arbete kan utövas effektivare och
att det kommer att vara ett behov av mindre personal i framtiden. Exakt vad detta kommer att innebära är för närvarande svårt att överblicka.
Regeringen har beslutat att utlokalisera PRV:s varumärkesavdelning från Stockholm till Söderhamn.
Utlokaliseringen skall vara genomförd den 1 juli
1999. Det kommer förmodligen att vara en mycket
liten del av nuvarande styrka (cirka 90 personer) som
kommer att flytta med till Söderhamn och denna
personal måste därför ersättas med nyrekryteringar.
Statens geologiska undersökningar (SGU) har på
grund av budgetnedskärningar och ett allmänt högt
kostnadsläge sagt upp 29 personer som kommer att
sluta under 1998. Verksamheten och ekonomin skall
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enligt planerna vara i balans år 2001. Regeringen föreslog i 1997 års ekonomiska vårproposition att SGU
och Statens oljelager (SOL) skall gå samman till en
myndighet den 1 januari 1998 med syftet att få en
effektiv avveckling av oljelagringsansläggningarna
under långsiktigt stabila former. Detta är att betrakta
som en verksamhetsövergång och den berör cirka 55
personer. Regeringen föreslår i budgetpropositionen
att uppgifter om miljösäkring av Adakgruvan förs
över från NUTEK till SGU per den 1 januari 1998.
Inrikesdepartementet redovisar följande bedömningar.
Genomförda rationaliseringar inom lantmäteriområdet har medfört personalreduceringar under år
1996 på totalt cirka 110 personer. Fortsatta rationaliseringar under åren 1997 och 1998 beräknas enligt
Lantmäteriverket innebära personalreduceringar med
i storleksordningen 750 personer. Minskningen av
antalet anställda sker främst som en föjd av minskad
orderingång i uppdragsverksamheten och att en ny
och effektivare arbetsprocess införs i fastighetsbildningsverksamheten.
Vid länsstyrelserna beräknas antalet anställda
minska med cirka 150 personer under år 1997 och
cirka 100 personer år 1998. Det är svårt att nu bedöma personalminskningarnas omfattning de närmaste åren. Flera länsstyrelser har redan tidigare planerat
sina
personalminskningar
för
hela
mandatperioden. Flertalet länsstyrelser har ett anslagssparande som tas i anspråk vid neddragning av
resurser.
De personalpolitiska konsekvenserna av den integrationspolitiska proposition som lämnas samtidigt
med bugetpropositionen kan inte fastställas definitivt. En ny integrationsmyndighet föreslås inrättas
som delvis eller i i modifierad form tar över den integrationsverksamhet som idag bedrivs av Statens
invandrarverk. Den organisationskommitté som skall
tillsättas skall utreda den närmare organisationen av
myndigheten. Förslaget i betänkandet Lika möjligheter (SOU 1997:82) innebär emellertid att den integrationsverksamhet som idag bedrivs av invandrarverket
berör cirka 80 anställda. Den nya myndigheten beräknas ha cirka 100 anställda, dvs. ett nettotillskott
på 20 personer. Myndigheten kommer att ha vissa
nya kompetensbehov. En annan faktor som kan
komma att påverka den berörda personalen är den
nya myndighetens lokalisering. Denna fråga är ännu
inte avgjord. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering skall inordnas i den nya myndigheten med en i
myndigheten självständig ställning. Denna förändring
förväntas inte påverka antalet anställda.

beräknas personalen minskas med cirka 70 personer
under perioden 1995/96 - 1999 till följd av besparingarna.
Kemikalieinspektionen räknar med personalbesparingar på 2 personer per år under perioden 19982000, dvs. totalt 6.
Koncessionsnämnden för miljöskydd planeras
upphöra från år 1999. Uppgifterna och personalresurserna (cirka 30 personer) förs då över till domstolsväsendet i enlighet med regeringens beslut om lagrådsremiss om en miljöbalk.
Som en följd av energiöverenskommelsen och beslutet om kärnkraftsavvecklingen krävs en förstärkning av strålskydds- och kärnsäkerhetsverksamheten.
Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion beräknas behöva ytterligare 9 respektive 12
nya handläggare.

Miljödepartementet redovisar följande bedömningar.
Vid Statens naturvårdsverk är en minskning av
personalen erforderlig för att klara besparingskraven.
Detta sker genom indragning av tillfälligt anställd
personal, pensioneringar och naturlig avgång. Totalt
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8 Vissa skattefrågor

8.1

Inledning

Regeringen redovisar i denna proposition olika förslag på skatte- och avgiftsområdet med effekter för
budgetåret 1998 och de därpå följande budgetåren.
På socialavgiftsområdet lämnas förslag om en förändrad avgiftsstruktur och om en förändring av det
sammantagna uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift. I anslutning härtill lämnas också vissa förslag om justeringar av den särskilda löneskatten
och den särskilda premieskatten för grupplivförsäkring m.m.
Vissa justeringar i förmögenhetsbeskattningen föreslås.
Avdragen för kostnader för resor till och från arbetet och för resor i tjänsten föreslås höjda. Gränsen
för icke avdragsgilla kostnader för resor föreslås
höjd.
Förslag lämnas om en förlängning av den period
under vilken skattereduktion för reparationer på bostadshus kan medges.
Regeringen redovisar, utan att lämna några förslag, sin bedömning av inkomstskattens utformning
efter år 1998. I bilaga 6 till propositionen lämnar regeringen sin slutliga värdering av 1990-91 års skattereform.
Vidare redovisar regeringen sin syn på dels frågan
om ökad miljörelatering av skattesystemet, dels frågan om beskattning av tjänster.
I detta avsnitt redovisar regeringen sin syn på ett
antal energiskattefrågor.
I 1997 års vårproposition (prop. 1996/97:150, avsnitt 7.3.2) aviserade regeringen en särskild skattestimulans för att underlätta omställningen till användande av förnybara energikällor. Det gäller ett tidsbegränsat direktavdrag för investeringar i anläggningar för värme- och kraftvärmeproduktion som
använder förnybara energikällor samt för investeringar i distributionsnät från sådana anläggningar.
Ett förslag till en sådan skattestimulans bereds nu
inom regeringskansliet. Sedan godkännande inhämtats från EG-kommissionen enligt statsstödsreglerna

avser regeringen att snarast återkomma till riksdagen
med förslag.
Ärendet och dess beredning
Vid beredningen av lagförslagen avseende förmögenhetsskatten och reseavdragen har synpunkter under
hand inhämtats från Riksskatteverket. Vad gäller
kontrolluppgiftsskyldigheten för upplupen avkastning på fordringar har synpunkter inkommit från
Svenska Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen. En promemoria med förslag till förändrad avgiftsstruktur på socialavgiftsområdet har underhand tillställts Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket för synpunkter.
Lagrådet
Lagförslagen i denna proposition, med undantag för
de avseende förmögenhetsskatten, avser ändrade avgifts- och skattesatser och andra justeringar av tekniskt sett enkel beskaffenhet. Förslagen är enligt regeringens bedömning därför av sådan beskaffenhet att
Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
Lagförslagen avseende förmögenhetsskatten är av
sådan beskaffenhet att Lagrådets yttrande normalt
borde inhämtas. En lagrådsgranskning i denna del
skulle emellertid innebära att ett förslag inte skulle
kunna lämnas i sådan tid att det vore möjligt att
åstadkomma en ändring av lagreglerna före årsskiftet. Det är av synnerlig vikt att de föreslagna ändringarna i förmögenhetsbeskattningen genomförs till
1998 års taxering. Med hänsyn till att Lagrådets hörande skulle fördröja lagstiftningsfrågans behandling
har därför Lagrådets yttrande inte inhämtats.

8.2

Allmänna överväganden

Flera olika centrala skattepolitiska frågor har varit
föremål för utredning de senaste åren. I första hand
handlar det om 1990-91 års skattereform. I denna
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reform betonades starkt önskvärdheten av ett likformigt skattesystem där skatternas styrande inverkan på olika ekonomiska val begränsas.
Under senare år har delvis nya frågor aktualiserats
i skattepolitiken. En bidragande orsak till detta har
varit depressionen i början av 1990-talet och den arbetslöshet som då växte fram. Frågan om skatternas
roll i sysselsättningspolitiken kom att få ökad betydelse.
Under samma period har miljöfrågorna blivit allt
mer betydelsefulla. Frågan om skatternas roll som
ekonomiskt styrmedel och som ett instrument i arbetet för ett ekologiskt hållbart samhälle har fått allt
större uppmärksamhet.
Regeringen ger i denna proposition sin värdering
av 1990-91 års skattereform. Redovisningen lämnas i
bilaga 6 till propositionen. Bland annat med anledning av denna redovisning återkommer regeringen
här till utformningen av inkomstskatterna efter år
1998.
Frågan om skatternas miljöstyrande roll och den
koppling som har gjorts till sysselsättningsfrågan som
aktualiserats i debatten kring skatteväxling har utretts av Skatteväxlingskommittén. Frågan om det
önskvärda i att genom skatteåtgärder riktade mot
tjänstesektorn förbättra sysselsättningen och välfärden har utretts av Tjänstebeskattningsutredningen.
Regeringen gör här en bedömning av de överväganden och förslag som redovisats av dessa utredningar.

8.2.1

Inkomstskatten efter 1998

Regeringen lämnar i bilaga 6 sin slutliga värdering av
1990-91 års skattereform. Av denna framgår att det
fördelningsmässiga utfallet för hushåll med högst inkomster avviker från de bedömningar som gjordes i
reformpropositionen (1989/90:110). I detta sammanhang kan också noteras att de barnbidragshöjningar som avsågs ske som en integrerad del av skattereformen och som syftade till att ge ett tillfredsställande fördelningsmässigt utfall inte kom att förverkligas fullt ut.
Av bilagan framgår också att det inte är möjligt
att hävda att skattereformen var fullt ut finansierad,
även om det för många av de områden där en underfinansiering tidigare kunde konstateras finns starka
tendenser till återhämtning. Det gäller kapitalinkomstbeskattningen, men särskilt företagsbeskattningen. Det är också sannolikt att de i reformen förutsedda dynamiska effekterna till vissa delar har
realiserats med positiva effekter på skatteinkomsterna.
Av intresse är dock att det inte finns något underlag för att frångå en tidigare bedömning om en underfinansiering på i storleksordningen 6 miljarder
kronor som en följd av att skattesatserna för individer sänktes.

Det förhållandet att den i skattereformen avsedda
höjningen av barnbidragen ej helt kom att förverkligas kan ses som en förtida korrigering av den underfinansiering som senare kunde konstateras för reformens första år. Detta och den reducering av
barnbidraget som senare skett som en del av saneringsprogrammet har isolerat betraktat givit negativa
fördelningseffekter, genom att den negativa inverkan
varit störst för hushåll med lägst inkomster och för
barnfamiljerna.
Mot denna bakgrund föreslår regeringen i annat
sammanhang i denna proposition att barnbidraget
höjs från den 1 januari 1998. Detta bidrar till att
förbättra fördelningsprofilen i linje med vad som
åsyftades i skattereformen.
Som ett led i saneringsprogrammet beslutade riksdagen hösten 1994 om en tillfällig höjning av den
statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster från 20
till 25 procent under åren 1995-1998. Denna värnskatt har bidragit till en tillfredsställande fördelningsprofil på saneringsprogrammet.
I enlighet med riksdagens tidigare beslut upphör
värnskatten 1998.
Mot bakgrund av redovisningen i bilaga 6 finns
anledning att göra en fördelningspolitisk korrigering
av skattereformen utöver höjningen av barnbidraget.
De bedömningar i finansieringsfrågan som redovisas
i bilagan talar för att denna korrigering görs genom
förändringar i skatten på förvärvsinkomster. Det är
dock angeläget att begränsa skatteuttaget på arbete
och att undvika alltför höga marginaleffekter för flertalet av de skattskyldiga med förvärvsinkomster.
För 1998 kan antalet skattskyldiga med förvärvsinkomster som betalar statlig inkomstskatt, inklusive värnskatt, beräknas till 1 270 000 personer
eller till drygt 18 procent av denna grupp (se underbilagan till bilaga 6). Den fördelningspolitiska korrigeringen bör endast omfatta en mindre del av denna
grupp och beröra inkomsttagare med förvärvsinkomster överstigande ca 30 000 kronor per månad.
En sådan åtgärd skulle komma att beröra omkring
300 000 personer eller ca 4 procent av de skattskyldiga med förvärvsinkomster. Regeringen avser att i
1998 års ekonomiska vårproposition presentera förslag med denna innebörd.
I skattereformen var det en uttalad ambition att
15 procent av de skattskyldiga med förvärvsinkomster skulle betala statlig inkomstskatt utöver det fasta
grundbeloppet (för närvarande 200 kronor). Av redovisningen i bilaga 6 framgår att så inte varit fallet
med undantag för år 1995. När ekonomiskt utrymme föreligger bör inkomstskatten ändras så att det
nyss nämnda målet uppnås.
Utöver de åtgärder som nu aviserats bör möjligheten av skattesänkningar för personer i normala inkomstlägen prövas. Åtgärderna bör vara fullt finansierade och prövas mot den inverkan de kan ha på
sysselsättning och arbetslöshet.
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8.2.2

Ökad miljörelatering av skatterna

I början av detta år lämnade Skatteväxlingskommittén sitt betänkande Skatter, miljö och sysselsättning
(SOU 1997:11). En ökad miljörelatering av skattesystemet förordas. Bl.a. presenteras en principskiss
till ett nytt energiskattesystem. Kommittén analyserar
grundligt vad en växling från skatt på arbete till miljörelaterade skatter kan innebära. En selektiv skatteväxling, där skattesänkningarna riktas mot vissa sektorer, anses av kommittén ha större möjligheter än en
generell skatteväxling att minska arbetslösheten och
därmed öka välfärden.
Enligt regeringen är en fortsatt miljörelatering av
skattesystemet önskvärd. Om åtgärderna utformas
på rätt sätt kan de bidra till en ekonomiskt effektivare användning av våra resurser. En ökad användning
av skatter som ekonomiska styrmedel kan begränsa
olika slag av negativ miljöpåverkan. Om de skatter
som tas ut på detta sätt under en övergångstid genererar intäkter kan dessa användas för att reducera
skatter som verkar snedvridande på resursanvändningen. Det gäller här olika skatter på arbete. 1990
års skattereform var ett tidigt exempel på skatteväxling.
I vilken takt miljörelateringen kan öka beror av
utvecklingen i vår omvärld. Sverige måste ta hänsyn
till de konkurrensvillkor som gäller för små öppna
ekonomier. Regeringen anser det angeläget att en
fortsatt miljörelatering av de svenska skatterna åtföljs
av liknande utveckling i vår omvärld. Sverige är därför pådrivande i det internationella arbetet och eftersträvar gemensamma system för ekonomiska styrmedel.
Kommittén konstaterar att förändringar av miljörelaterade skatter kommer att ge upphov till en
strukturomvandling. För att denna skall kunna ske
utan negativa konsekvenser bör förändringarna vara
långsiktiga och ha en bred förankring samt införas
stegvis. Effekterna på investeringar, tillväxt, och inkomstfördelning måste beaktas, liksom regionala effekter. Regeringen instämmer i detta och anser att
varje förändring måste föregås av en noggrann analys.
Kommittén förordar en selektiv skatteväxling där
arbetsgivaravgifterna sänks i de sektorer som har
störst potential för ökad sysselsättning, exempelvis
tjänstesektorn. Regeringen anser dock att eventuella
sänkningar av arbetsgivaravgifterna bör utvärderas
noggrant så att syftet med sänkningen uppfylls.
Tjänstebeskattningsutredningen har också behandlat
denna fråga och regeringen återkommer i nästa avsnitt med en bedömning av utredningens förslag.
I betänkandet finns en rad förslag om förändringar i skattesystemet, bl.a. ges ett förslag till en ny modell för energibeskattningen. En arbetsgrupp inom
Regeringskansliet skall se över hela energiskattesystemet. Utgångspunkten för denna översyn utgörs av
kommitténs förslag. Ambitionen är att skapa ett

enklare och mer överskådligt system med en klarare
uppdelning mellan skatternas fiskala och miljöstyrande roller.

8.2.3

Beskattningen av tjänster

I betänkandet Skatter, tjänster och sysselsättning
(SOU 1997:17) presenterade Tjänstebeskattningsutredningen en utförlig och perspektivrik analys av
förutsättningarna för tjänsteproduktion och av olika
problem vid beskattningen av tjänster.
Utredningen rekommenderar bl.a. att en skattereduktion på 30 procent av arbetskostnaden införs för
privatpersoner som låter reparera, bygga om eller
bygga till småhus eller bostadsrätter. Vidare föreslås
att arbetsgivaravgifter och egenföretagarnas socialavgifter slopas i produktionen av tjänster som kan antas vara nära alternativ till hemarbete och svart arbete. Till denna grupp av tjänster hör, enligt utredningen, reparationer av bilar och hushållsartiklar,
serveringstjänster, persontransporter och städtjänster
som köps av hushållen.
Utredningens olika förslag beräknas sammantaget
leda till en betydande offentlig-finansiell kostnad på
4,6 miljarder kronor. Finansiering föreslås ske med
sänkt grundavdrag, slopat representationsavdrag,
höjd tobaksskatt och höjd reavinstskatt på privatbostäder. Enligt utredningen kan förslagen öka sysselsättningen med omkring 40 000 personer.
Regeringen kan instämma i utredningens analys
av de effektivitets- och specialiseringsvinster som förslagen kan medföra. Skattesänkningar som riktas
mot grupper och sektorer med mindre flexibla löner
kan påverka sysselsättningen positivt. Regeringen anser därför att en budgetneutral omläggning av skattesystemet av den typ som utredningen föreslår kan
öka sysselsättningen. Det finns däremot anledning att
vara skeptisk till storleken på den sysselsättningseffekt som utredningen beräknar.
Särbehandlingen av vissa branscher ger upphov till
olika gränsdragningsproblem. Avgränsningen måste
vara utformad så att snedvridningen av konkurrensförhållandena till den övriga ekonomin minimeras.
Ett annat problem gäller nedsättningen av socialavgifter för näringsidkare som bedriver blandad
verksamhet, dvs. såväl sådan verksamhet som skall
ges en förmånlig skattebehandling som annan verksamhet.
Utredningens förslag innebär att man inför ytterligare en grund för differentiering av socialavgifterna.
För närvarande finns redan differentiering med avseende på regioner och företagsstorlek. Vad detta betyder för det totala avgiftssystemet är otillräckligt
belyst i utredningen och måste beaktas vid en fortsatt
beredning.
Regeringen kan inte ansluta sig till utredningens
förslag till finansiering. En sänkning av grundavdra161
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get kan minska arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningen. Dessutom är inte fördelningseffekterna
acceptabla eftersom ett sänkt grundavdrag innebär
en proportionellt större belastning för låginkomsttagare. En anpassning av tobaksskatten till EU:s minimiskattekrav har nyligen genomförts. Någon ytterligare höjning av tobaksskatten är för närvarande inte
tänkbar. Inte heller ett slopande av representationsavdraget är invändningsfritt. I den fortsatta beredningen ingår därför att ta fram förslag på lämplig
alternativ finansiering.
Utredningen föreslår vidare att den nuvarande
skyldigheten för privatpersoner att göra avdrag för
preliminär skatt och betala arbetsgivaravgifter på ersättningar till uppdragstagare som betalar A-skatt
och som uppgår till minst 10 000 kronor tas bort. I
stället bör den som betalar A-skatt och mottar ersättning för arbete från en privatperson åläggas skyldighet att betala preliminärskatt och egenavgifter för
sådana ersättningar.
Regeringen delar utredningens bedömning att förslaget medför administrativa förenklingar och lättnader för uppdragsgivaren i förhållande till gällande
regler. Bestämmelserna om uppdragsgivares kontrolluppgiftsskyldighet måste dock bli föremål för
fortsatt beredning. Skatteförvaltningen måste dessutom ges möjlighet att anpassa sina administrativa
rutiner till ett förenklat system för avgifts- och skatteredovisning. Ett eventuellt genomförande av ett
förenklat system är därför aktuellt först år 1999.

8.2.4

Nya regler för utfärdande av
F-skattsedel

Nuvarande regler om skattsedlar har gällt sedan den
1 april 1993. Då knöts skyldigheten att göra skatteavdrag och betala sociala avgifter på ersättning för
arbete till vilken typ av skattsedel på preliminär skatt
– A-skattsedel eller F-skattsedel – som mottagaren av
ersättningen har (prop. 1991/92:112, bet. 1991/92:
SkU29, rskr. 1991/92:292).
Den som har en F-skattsedel betalar själv sin preliminära skatt och sina sociala avgifter i form av egenavgifter. Som förutsättning för att en F-skattsedel
skall utfärdas gäller att den skattskyldige bedriver
eller kan antas komma att bedriva näringsverksamhet. I 21 § kommunalskattelagen (1928:370) definieras begreppet näringsverksamhet som yrkesmässig
självständigt bedriven förvärvsverksamhet.
Vad som skall anses vara näringsverksamhet är
sedan länge fastslaget i praxis. En ändring av begreppet näringsverksamhet kräver därför att ett mer omfattande arbete görs.
Riksskatteverket har för avsikt att starta ett projekt som syftar till att kartlägga nuvarande praxis
särskilt med avseende på självständighetskriteriet och
som kan läggas till grund för eventuella ändringar.

Regeringen anser att ett sådant arbete är angeläget. I
avvaktan på detta bör dock viss ändring göras i reglerna om utfärdande av F-skattsedel.
Vid prövning av en ansökan om F-skattsedel gör
skattemyndigheten en preliminär bedömning om den
skattskyldiges inkomster av den uppgivna verksamheten vid taxeringen kommer att behandlas som inkomst av tjänst eller inkomst av näringsverksamhet.
Bedöms verksamheten vara inkomst av tjänst skall
någon F-skattsedel inte utfärdas.
Erfarenheterna från F-skattereformen är i allt väsentligt positiva. Reglerna har på ett påtagligt sätt
underlättat bedömningen av vem som skall göra
skatteavdrag och betala sociala avgifter. Det har
emellertid uppmärksammats att regelsystemet i vissa
fall kan lägga hinder i vägen för den som avser att
starta en egen verksamhet. Visserligen krävs för att få
F-skattsedel endast att den skattskyldige kan antas
komma att bedriva näringsverksamhet. Är det vid
ansökningstillfället oklart om den verksamhet den
skattskyldige avser att bedriva är att bedöma som
näringsverksamhet kan det dock vara svårt att få Fskattsedel. Regeringen avser därför i syfte att underlätta nyföretagande senare i höst lägga fram förslag
till förändringar i reglerna om utfärdande av Fskattsedel.

8.3

Förändrad avgiftsstruktur

8.3.1

Allmänna utgångspunkter

I den ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:
150 s. 28) aviserades att regeringen avsåg att se över
strukturen på socialavgifterna och återkomma till
riksdagen med förslag om ändringar. En sådan översyn har nu gjorts.
En promemoria med lagtext, som i huvudsak
överensstämmer med propositionen, har underhand
tillställts Riksskatteverket och Riksförsäkringsverket
för synpunkter. Riksskatteverket har tillstyrkt samtliga förslag. Riksförsäkringsverket anser att den allmänna sjukförsäkringsfonden bör behållas för reglering av över- och underskott i sjukförsäkringen men
tillstyrker i övrigt regeringens förslag. Regeringen
lägger i det följande fram förslag till ändrat avgiftsuttag samt vissa ändringar i anslutning till dessa.
De allmänna socialförsäkringarna är en hörnsten
för välfärdssamhället. Genom dem tillförsäkras medborgarna både en grundtrygghet och en generell inkomsttrygghet inför sådant som föräldraskap, sjukdom och ålderdom. Försäkringarnas allmänna
karaktär förebygger skillnader i levnadsstandard, och
skapar bättre förutsättningar för en väl fungerande
arbetsmarknad än om motsvarande förmåner och
rättigheter knutits till anställningen. De stärker medborgarnas beredskap att med tillförsikt möta föränd162
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ringar på arbetsmarknaden och att våga byta anställning och/eller sysselsättning.
Den djupa statsfinansiella krisen under nittiotalets
första år medförde ofrånkomligen en försvagning av
de allmänna socialförsäkringarna. Kostnaderna för
socialförsäkringarna har reducerats genom regelförändringar som bidragit till att begränsa storleken på
utgående förmåner.
En utbredd osäkerhet om de allmänna socialförsäkringarnas tillförlitlighet och stabilitet medför ökade risker för överförsäkring och därmed en felaktig
resursanvändning. Den medför samtidigt att de positiva effekterna av den allmänna försäkringen försvagas. Det är därför angeläget att stärka tilltron till socialförsäkringarna och att trygga en uthållig finansiering. Detta förutsätter i sin tur makroekonomisk
stabilitet och sunda statsfinanser.
Socialförsäkringarna finansieras av socialavgifter,
allmänna egenavgifter och allmänna skattemedel.
Totalt uppgår intäkterna från socialavgifter och allmänna egenavgifter till omkring 90 procent av utgifterna för de förmåner som dessa avgifter är avsedda
att finansiera.
Socialavgifter tas ut enligt lagen (1981:691) om
socialavgifter för finansiering av den allmänna försäkringen och vissa andra sociala ändamål. Avgifterna tas ut som arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.
Arbetsgivaravgifter betalas av arbetsgivare och beräknas på ett underlag som består av lön och andra
skattepliktiga förmåner som en arbetsgivare utger till
anställda. Egenavgifter betalas främst av den som
bedriver näringsverksamhet, dvs. egenföretagare, och
beräknas på ett underlag som består av inkomst av
annat förvärvsarbete. Enligt gällande regler för år
1998 kommer arbetsgivaravgifter att tas ut med
29,22 procent och egenavgifter med 27,55 procent.
Därtill kommer allmän löneavgift enligt lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift med 3,70 procent.
Allmänna egenavgifter tas ut enligt lagen
(1994:1744) om allmänna egenavgifter i form av
pensionsavgift och sjukförsäkringsavgift. Pensionsavgiften används till finansiering av försäkringen för
tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring och sjukförsäkringsavgiften till finansiering av sjukförsäkringen enligt samma lag. Allmänna
egenavgifter betalas av den enskilde och beräknas på
ett underlag som består av inkomst av anställning
och inkomst av annat förvärvsarbete till den del ersättningen inte överstiger 7,5 gånger det förhöjda
basbeloppet. För år 1998 uppgår pensionsavgiften till
1 procent och sjukförsäkringsavgiften till 5,95 procent.
De senaste åren har det gjorts stora förändringar
av regelverken, bl.a. har den allmänna avgiften för
finansiering av kontantförmåner vid arbetslöshet slopats. I stället höjdes den allmänna sjukförsäkringsavgiften. Denna har också därefter höjts i flera etapper.
Vidare har utgifter flyttats mellan de olika försäkringarna. Det har inneburit att en obalans uppstått i

den meningen att intäkterna från de olika avgifterna
inte motsvarar kostnaderna för motsvarande försäkringar.
Under senare år har inkomsterna från den allmänna sjukförsäkringsavgiften tillsammans med
sjukförsäkringsavgift i form av arbetsgivar- och egenavgift betydligt överstigit utgifterna för de förmåner
dessa avgifter är avsedda att finansiera. Detta är en
konsekvens av att förmånerna inom sjuk- och föräldraförsäkringen reducerats till följd av bl.a. införande
av sjuklöneperiod, sänkta ersättningsnivåer, minskande sjuktal m.m. Nivån på sjukförsäkringsavgifterna har inte anpassats till denna utveckling, varför
ett överskott uppstått.
Det förhållandet att sjukförsäkringen uppvisar ett
finansiellt överskott har i olika sammanhang uppfattats som ett oskäligt överuttag av avgifter alternativt
som ett utrymme för reformer. Sjukförsäkringen betraktas då som mer eller mindre fristående i förhållande till statsbudgeten.
Sjukförsäkringen utgör emellertid en integrerad
del av statsbudgeten. Enligt den finansieringsmodell
som använts har intäkterna från sjukförsäkringsavgifterna bokförts tillsammans med andra socialavgifter på inkomsttitel och förmånerna finansierats med
anslagsmedel på budgetens utgiftssida. De besparingar som under de senaste åren gjorts inom försäkringen har motiverats av underskottet i de samlade offentliga finanserna, inte av sjukförsäkringens finansiella ställning.
Inom folkpensioneringen är å andra sidan sedan
lång tid inkomsterna från folkpensionsavgiften mindre än folkpensionsutgifterna. Detta underskott steg
kraftigt när folkpensionsavgiften år 1993 reducerades med knappt 2 procentenheter. Denna åtgärd hade emellertid rent stabiliseringspolitiska motiv och
kunde ha avsett någon annan socialavgift.
Allmänt sett har det skett flera förändringar rörande socialförsäkringens förmåner och av socialavgifterna som inte varit samordnade. Under- eller
överskott har därför uppstått som inte avspeglar utvecklingen av inkomster eller utgifter inom respektive
försäkring.
Samtidigt sker i flera sammanhang en redovisning
av inkomster och utgifter inom respektive försäkringsgren, som om de vore från statsbudgeten fristående försäkringar. Enligt regeringens mening har det
uppstått en oklarhet om socialförsäkringens ställning
i förhållande till statsbudgeten.
Det reformerade ålderspensionssystemet är avsett
att vara ett i finansiellt hänseende avskilt system.
Värdet på ålderspensionsförmånerna kommer att
anpassas till förändringar i den allmänna inkomstutvecklingen och förväntad livslängd på ett sätt som
innebär att inkomsterna från ålderspensionsavgiften
sett över längre perioder alltid kommer att räcka för
utgifterna. Tillfälliga under- eller överskott skall regleras med allmänna pensionsfonden.
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Graden av autonomi inom sjukförsäkringen och
förtidspensioneringen behandlades av Sjuk- och arbetsskadekommittén. I sitt slutbetänkande En allmän
och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering
(SOU 1996:113) föreslog kommittén att dessa försäkringsgrenar ges en högre grad av finansiell autonomi. Enligt kommitténs förslag skulle det inrättas
en fond dit avgiftsintäkterna förs och ur vilken utgifterna för ersättning finansieras. Överskott skulle placeras på kapitalmarknaden och underskott täckas av
upplåning hos Riksgäldskontoret. En liknande ordning gäller i dag för delpensioneringen.
Enligt regeringens bedömning bör, som vi återkommer till i avsnitt 8.3.4, sjukförsäkringen vara en
integrerad del av statsbudgeten. Någon fond bör inte
vara kopplad till försäkringen.
Finansiell autonomi inom socialförsäkringen förutsätter att det finns någon form av automatisk anpassning när avgiftsintäkter och utgifter kommer i
obalans över en längre period. I annat fall medför
autonomin enbart att försäkringen undandras normal budgetprövning och att nödvändiga beslut skjuts
upp.
Inom ålderspensionssystemet avses denna anpassning ske genom en löpande justering av förmånerna
bl.a. med hänsyn till ekonomisk utveckling och till
förändring i den risk försäkringen hanterar. Detta är
en rimlig ordning eftersom förändringar i förväntad
livslängd sker långsamt. Inom sjukförsäkringen, där
variationerna i bl.a. sjuktal över tiden kan vara förhållandevis stora, är en motsvarande automatisk anpassning av förmånsnivåerna svårare att etablera.
Det skulle bl.a. kunna leda till att stora förändringar
i kompensationsgraden inom t.ex. sjukförsäkringen
äger rum automatiskt. En automatisk anpassning av
avgiftsuttaget skulle å andra sidan medföra att sjukförsäkringen vid varaktiga underskott tränger undan
andra offentliga åtaganden utan att detta blir föremål
för explicit prövning.
Enligt regeringens mening bör sjukförsäkringen i
budgethänseende hanteras på samma sätt som övriga
offentliga åtaganden med bl.a. en årlig budgetprövning. I denna prövning skall självfallet beaktas värdet
av stabila villkor i socialförsäkringen.
Det kan finnas skäl att särredovisa inkomster och
utgifter inom sjukförsäkringen. En sådan redovisning
fyller dock enbart en informativ funktion och har
inte några konsekvenser för hur sjukförsäkringen
hanteras i budgetprocessen.
Regeringen gör bedömningen att principerna i lagen (1996:1059) om statsbudgeten även skall gälla
för de delar av socialförsäkringssektorn som ligger
vid sidan av statsbudgeten. Denna bedömning görs
med förbehåll för eventuella juridisk-tekniska komplikationer som kan vara förknippade med en tilllämpning av budgetlagen på denna sektor. Detta kan
föranleda regeringen att göra en ny bedömning. Regeringen bereder nu frågan om hur budgetlagen och
principerna om bruttoredovisning skall tillämpas på

de delar av socialförsäkringssektorn som ligger vid
sidan av statsbudgeten. Regeringen avser att återkomma och redovisa sina bedömningar och förslag i
dessa frågor i den aviserade propositionen om socialförsäkringsadministration.
Syftet med de förändringar som nu föreslås är
främst att uppnå balans mellan inkomster och utgifter i sjukförsäkringssystemet samtidigt som den allmänna egenavgiften till sjukförsäkringen omvandlas
till en egenavgift till tilläggspensioneringen.
I denna proposition föreslås under utgiftsområde
10 att sjuklöneperioden förkortas från 28 till 14 dagar fr.o.m. den 1 april 1998. Med anledning av detta
föreslås förändringar av det samlade uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift.
Enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna för det
reformerade pensionssystemet (prop. 1993/94:250,
bet. 1993/94:SfU24, rskr. 1993/94:439) skall ålderspensionsavgiften uppgå till 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra pensionsgrundande belopp. De avgiftsförändringar som föreslås
nu försvårar inte en sådan framtida förändring av
avgiftsuttaget och påverkar inte heller i övrigt genomförandet av den överenskomna pensionsreformen. Inte heller påverkas förutsättningarna för den
fortsatta diskussionen om socialförsäkringarnas omfattning och organisation.
Beräkningarna i förslagen baserar sig bl.a. på aktuella prognoser över utgifter och avgiftsunderlag för
1998. Avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifterna antas uppgå till 764 miljarder kronor år 1998. För
egenavgifterna och de allmänna egenavgifterna antas
avgiftsunderlaget uppgå till 17,6 respektive 807 miljarder kronor. Någon exakt samstämmighet mellan
inkomster och utgifter för olika socialförsäkringar
har inte eftersträvats. Smärre och tillfälliga diskrepanser mellan inkomster och utgifter kommer i framtiden att kunna finnas utan att det föranleder justeringar av avgiftsnivån.

8.3.2

De allmänna egenavgifterna

Regeringens förslag:
Den allmänna egenavgiften i form av sjukförsäkringsavgift omvandlas till allmän pensionsavgift. Den
allmänna pensionsavgiften uppgår därefter till 6,95
procent av avgiftsunderlaget.
Rubriken till lagen om allmänna egenavgifter ändras samtidigt till lag om allmän pensionsavgift.

Skälen för regeringens förslag: Enligt gällande regler
för år 1998 skall allmänna egenavgifter betalas dels i
form av pensionsavgift med 1 procent, dels i form av
sjukförsäkringsavgift med 5,95 procent (2 § lagen
[1994:1744] om allmänna egenavgifter). Pensions164
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avgiften förs till Allmänna pensionsfonden för finansiering av försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) och
sjukförsäkringsavgiften förs till staten för finansiering
av sjukförsäkringen enligt samma lag (6 § lagen om
allmänna egenavgifter).
Enligt de av riksdagen antagna riktlinjerna för det
reformerade pensionssystemet (prop. 1993/94:250,
bet. 1993/94:SfU24, rskr. 1993/94:439) skall ålderspensionsavgiften uppgå till 18,5 procent av den pensionsgrundande inkomsten och andra pensionsgrundande belopp. Som ett led i reformeringen av ålderspensionssystemet infördes den allmänna egenavgiften i form av pensionsavgift på 1 procent den 1
januari 1995.
Regeringen föreslår att den allmänna egenavgiften
i form av sjukförsäkringsavgift omvandlas till allmän
pensionsavgift. Den allmänna pensionsavgiften höjs
därmed till 6,95 procent. Ändringarna föreslås träda
i kraft den 1 januari 1998. Den föreslagna förändringen innebär att ett tydligare samband mellan pensionsavgifter och utgående pensionsförmåner uppnås. Förslagen föranleder ändringar i 1-4, 6 och 7 §§
lagen om allmänna egenavgifter. Genom den föreslagna ändringen kommer allmänna egenavgifter uteslutande att finansiera pensioner. Beteckningen allmän egenavgift bör därför ändras till allmän
pensionsavgift. Lagens rubrik bör ändras i enlighet
med detta.

8.3.3

Tilläggspensionsavgiften

Regeringens förslag:
Tilläggspensionsavgiften för arbetsgivare och för dem
som har inkomst av annat förvärvsarbete sänks från
13,00 procent till 6,40 procent av avgiftsunderlaget.
Av influtna tilläggspensionsavgifter skall 22,4 procent placeras på konto hos Riksgäldskontoret.
Riksförsäkringsverket får årligen som förskott på
tilläggspensionsavgiften från egenföretagare tillgodoföra sig 5,4 procent av den preliminära skatt som debiterats fysiska personer samma år.

Skälen för regeringens förslag: Tilläggspensionsavgiften uppgår för närvarande till 13 procent för såväl
arbetsgivare som för dem som har inkomst av annat
förvärvsarbete (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § lagen
[1981:691] om socialavgifter, SAL). Av influtna
tilläggspensionsavgifter förs enligt 4 kap. 3 § SAL sju
procent till staten och elva procent placeras på konto
hos Riksgäldskontoret för att användas för framtida
pensioner inom det premiereservsystem som skall inrättas inom det reformerade ålderspensionssystemet.
Återstoden förs, liksom den allmänna pensionsavgiften, till Allmänna pensionsfonden. Fondens tillgångar

skall täcka kostnaderna för försäkringen för tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. I enlighet med de av riksdagen beslutade riktlinjerna
för
ålderspensionsreformen
skall
pensionsavgifter inte tas ut på inkomstdelar som
överstiger förmånstaket. De sju procent av intäkterna
från tilläggspensionsavgiften som förs till staten avses
motsvara pensionsavgifter på inkomstdelar över
förmånstaket på 7,5 basbelopp. Totalt beräknas de
socialavgifter och allmänna egenavgifter som förs till
den Allmänna pensionsfonden och kontot hos Riksgäldskontoret uppgå till 102,6 miljarder kronor år
1998.
De planerade avgiftsförändringarna skall inte påverka de avgiftsintäkter som förs till Allmänna pensionsfonden respektive Riksgäldskontoret. Den i avsnitt 8.3.2 föreslagna nivån på den allmänna pensionsavgiften om 6,95 procent kan förväntas inbringa 56,1 miljarder kronor till Allmänna pensionsfonden år 1998. För att de avgiftsintäkter som förs
till Allmänna pensionsfonden och Riksgäldskontoret
sammantaget inte skall påverkas av avgiftsförändringarna måste tilläggspensionsavgiften uppgå till
6,40 procent. Hänsyn har då tagits till att sju procent
av intäkterna från tilläggspensionsavgiften även i
fortsättningen skall föras till staten. Regeringen föreslår därför ändringar i 2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § SAL
som innebär att tilläggspensionsavgiften för såväl arbetsgivare som dem som har inkomst av annat förvärvsarbete sänks från 13,00 procent till 6,40 procent fr.o.m. den 1 januari 1998.
Vid nuvarande nivå på avsättning till premiereservsystemet (11 procent) blir avsättningen år 1998
ca 11,2 miljarder kronor. Om tilläggspensionsavgiften sänks från 13,00 till 6,40 procent måste den andel av de influtna tilläggspensionsavgifterna som förs
till premiereservsystemet höjas för att det önskade
avsättningsbeloppet skall uppnås. Vid en oförändrad
nivå på det önskade avsättningsbeloppet – 11,2 miljarder kronor – måste 22,4 procent av de influtna
tilläggspensionsavgifterna föras till kontot hos Riksgäldskontoret. Det föreslås därför en ändring i 4 kap.
3 § SAL som innebär att 22,4 procent av influtna
tilläggspensionsavgifter placeras på konto hos Riksgäldskontoret fr.o.m. år 1998.
Enligt gällande regler för år 1998 förväntas APfondens avgiftsintäkter uppgå till 91,4 miljarder kronor. AP-fondens avgiftsintäkter år 1998 kommer inte
att påverkas om den allmänna pensionsavgiften höjs
till 6,95 procent och tilläggspensionsavgiften sänks
till 6,40 procent samtidigt som 7 procent av avgiftsintäkterna från tilläggspensionsavgiften förs till
staten och 22,4 procent förs till kontot hos Riksgäldskontoret.
Sänkningen av tilläggspensionsavgiften till 6,40
procent föranleder en sänkning av den procentsats
som Riksförsäkringsverket förskottsvis får avräkna
för tilläggspensionsavgiftsdelen av egenavgiften. Re-
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geringen föreslår att procentsatsen i 3 kap. 6 § SAL
sänks från 11 till 5,4 procent.

8.3.4

Sjukförsäkringsavgiften

Regeringens förslag:
Sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare höjs från
2,94 till 7,90 procent av avgiftsunderlaget fr.o.m.
den 1 januari 1998 och till 7,93 procent av avgiftsunderlaget fr.o.m. den 1 januari 1999. För dem som
har inkomst av annat förvärvsarbete höjs sjukförsäkringsavgiften från 3,62 till 8,66 procent av avgiftsunderlaget fr.o.m. den 1 januari 1998.
Sjukförsäkringsavgiften skall även finansiera kostnader för folkpension i form av förtidspension och
en del av de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader. I övrigt förtydligas i lagen om socialavgifter vad sjukförsäkringsavgiften skall finansiera.
Bestämmelsen i lagen om socialavgifter om att det
för reglering av över- och underskott skall finnas en
fond, allmänna sjukförsäkringsfonden, slopas.

Skälen för regeringens förslag: Sjukförsäkringsavgiften skall enligt 4 kap. 1 § lagen (1981:691) om socialavgifter (SAL) finansiera bl.a. sjukförsäkringsförmåner enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring
(AFL), den allmänna försäkringens kostnader för
förmåner enligt lagen (1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m. och de allmänna
försäkringskassornas förvaltningskostnader. I sjukförsäkringen inräknas även föräldraförsäkringen.
Enligt gällande regler för år 1998 uppgår arbetsgivarnas och egenföretagarnas sjukförsäkringsavgifter
till 2,94 respektive 3,62 procent av avgiftsunderlaget
(2 kap. 1 § och 3 kap 1 § SAL). Om egenföretagaren
väljer en karenstid på 3 eller 30 dagar blir sjukförsäkringsavgiften lägre. Riksförsäkringsverket fastställer nivån på de reducerade avgifterna. Tillsammans med den allmänna sjukförsäkringsavgiften på
5,95 procent uppgår de förväntade avgiftsintäkterna
till sjukförsäkringssystemet år 1998 enligt gällande
regler till ca 71 miljarder kronor, varav 22,5 miljarder kronor avser arbetsgivaravgifter, 0,2 miljarder
kronor egenavgifter och 48,2 miljarder kronor allmän egenavgift i form av sjukförsäkringsavgift.
De förväntade utgifterna för förmåner som sjukförsäkringsavgiften enligt gällande regler beräknas
finansiera kan år 1998, efter den under utgiftsområde 10 föreslagna förkortningen av sjuklöneperioden
från 28 till 14 dagar, beräknas uppgå till 52,3 miljarder kronor, varav 15,4 miljarder kronor avser sjukpenning, 1,3 miljarder kronor rehabiliteringspenning, 0,04 miljarder kronor närståendepenning,
14,8 miljarder kronor föräldraförsäkring (föräldra-

penning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning), 1,1 miljarder kronor ej inkomstrelaterad
rehabilitering, 15,4 miljarder kronor läkemedel och
tandvård samt 4,3 miljarder kronor försäkringskassornas förvaltning.
Sjukförsäkringens kostnader finansieras över budgeten. Avgiftsnivån anpassas nu till de beräknade
kostnaderna. Om det åter skulle uppkomma en mer
signifikant avvikelse mellan intäkter och kostnader
kommer regeringen att pröva om det finns skäl att
åter justera hur avgiftsuttaget skall fördelas.
För reglering av över- och underskott finns enligt
4 kap. 1 § SAL en fond, benämnd allmänna sjukförsäkringsfonden. Grunderna för överföring av medel
till och från fonden fastställs av regeringen. Den 20
december 1990 beslutade regeringen att den allmänna sjukförsäkringsfondens behållning på ca 5 miljarder kronor skulle föras över från Riksgäldskontoret
till statsbudgeten. Efter det att fondens nollställts har
inga bokföringsmässiga åtgärder vidtagits med fonden. I enlighet med regeringens ställningstagande i
avsnitt 8.3.1 bör någon fond inte vara kopplad till
försäkringen. Regeringen föreslår därför att bestämmelsen om allmänna sjukförsäkringsfonden i 4 kap.
1 § andra stycket SAL upphävs.
Sjukförsäkringsavgiften bör bestämmas så att den
även täcker kostnaderna för folkpension i form av
förtidspension (inkl. pensionstillskott till sådan pension). Skälet är det arbete som pågår inom Utredningen om ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga (S 1997:03) angående ersättningar till
personer som drabbats av långvarig ohälsa. Detta
arbete syftar till att inrymma såväl sjukpenning som
den ersättning som skall utbetalas till sådana personer i samma försäkringssystem. Utredningens förslag
skall redovisas senast den 31 oktober 1997. Förtidspensionsdelen i folkpensionsavgiften hör därför naturligen hemma i sjukförsäkringsavgiften. Det föreslås mot bakgrund härav en ändring i 4 kap. 1 § SAL
som innebär att sjukförsäkringsavgiften finansierar
även folkpension i form av förtidspension samt pensionstillskott till sådan pension. Kostnaderna för
folkpension i form av förtidspension förväntas 1998
uppgå till 13,4 miljarder kronor.
Den nuvarande bestämmelsen i lagen om socialavgifter om att sjukförsäkringsavgiften skall täcka
de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader kan ifrågasättas eftersom endast omkring hälften av försäkringskassornas förvaltningskostnader
kan hänföras till sjukförsäkringen och folkpension i
form av förtidspension. Regeringen föreslår därför
att 4 kap. 1 § SAL ändras så att det framgår att sjukförsäkringsavgiften endast skall finansiera en del av
de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader. Denna del av förvaltningskostnaderna kan
förväntas uppgå till drygt 2 miljarder kronor år
1998.
Sjukförsäkringsavgiften är för närvarande olika
för arbetsgivare och egenföretagare. Den differens på
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0,68 procentenheter som finns mellan arbetsgivaravgiften och egenavgiften har sin försäkringsmässiga
grund i anställdas sjuklöneperiod. Nivån på differensen är en följd av en rad olika avgiftsförändringar
som gjorts under det senaste decenniet. Det är därför
lämpligt att nu även se över storleken på differensen i
samband med att nya nivåer föreslås för sjukförsäkringsavgiften.
Den del av sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare som skall täcka utgifterna för anställdas sjukpenning kan beräknas som kvoten mellan förväntade
sjukpenningutgifter för anställda och underlaget för
arbetsgivaravgiften.
Regeringen föreslår att sjuklöneperioden skall förkortas från 28 till 14 dagar fr.o.m. den 1 april 1998.
Detta innebär att statens utgifter för sjukpenning åt
anställda höjs fr.o.m. detta datum. Med hänsyn till
denna höjning av sjukpenningutgifterna bör den del
av arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen som skall
täcka utgifterna för anställdas sjukpenning uppgå till
1,90 procent fr.o.m. den 1 januari 1998. År 1999
ökar statens utgifter för anställdas sjukpenning ytterligare eftersom förkortningen av sjuklöneperioden
fr.o.m. 1999 omfattar ett helår. Med hänsyn till detta
bör den del av arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen som finansierar utgifterna för anställdas sjukpenning uppgå till 1,93 procent fr.o.m. den 1 januari
1999.
För egenföretagare skall sjukförsäkringsavgiften
vid en karensdag beräknas.
Eftersom samtliga anställda endast har en karensdag kan den avgift som fullt ut skulle finansiera anställdas sjukpenning om sjuklöneperioden slopades
tillämpas för egenföretagare med en karensdag. Under förutsättning att sjuklöneperioden inte påverkar
sjukskrivningsbeteendet skulle sjukpenningutgifterna
för anställda uppgå till 20,3 miljarder kronor om
sjuklöneperioden avskaffades. Balans mellan utgifter
och inkomster skulle erhållas om den del av avgiften
som finansierar sjukpenningutgifterna sattes till 2,66
procent.
Enligt regeringens bedömning bör således den del
av egenföretagares sjukförsäkringsavgift som skall
finansiera sjukpenning vid en karensdag uppgå till
2,66 procent. Beräkningen av den del av egenföretagarnas sjukförsäkringsavgift som skall finansiera
sjukpenningen förutsätter att skillnaden i sjuktal
mellan anställda och egenföretagare inte bör påverka
avgiftens storlek. Detta är rimligt eftersom sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivarna inte är differentierad med hänsyn till skillnader i risk mellan olika yrken och branscher.
Den del av sjukförsäkringsavgiften som skall täcka
kostnaderna för de övriga sjukförsäkringsutgifter
som anges i SAL, inklusive folkpension i form av förtidspension och en del av de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader, kan beräknas till
6,0 procent för både arbetsgivare och egenföretagare.
Arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen blir därför

7,90 procent fr.o.m. den 1 januari 1998 och 7,93
procent fr.o.m. den 1 januari 1999. För egenföretagare blir sjukförsäkringsavgiften 8,66 procent fr.o.m.
den 1 januari 1998. Det föreslås därför ändringar i 2
kap. 1 § och 3 kap. 1 § SAL som innebär att sjukförsäkringsavgiften för arbetsgivare höjs från 2,94 till
7,90 procent fr.o.m. den 1 januari 1998 och till 7,93
procent fr.o.m. den 1 januari 1999 och att sjukförsäkringsavgiften för dem som har inkomst av annat
förvärvsarbete höjs från 3,62 till 8,66 procent fr.o.m.
den 1 januari 1998.
Kostnadsansvaret för läkemedelsförmåner och
förbrukningsartiklar vid inkontinens överförs fr.o.m.
år 1998 till kommunsektorn (prop. 1996/97:27, bet.
1996/97:SoU5, rskr. 1996/97:58). Staten kommer
dock att kompensera kommunsektorn för överföringen av detta kostnadsansvar. Vissa justeringar behöver göras i SAL för att det skall framgå att sjukförsäkringsavgiften även i framtiden avses finansiera
läkemedelssubventioner. Det bör också tydligare
framgå vad sjukförsäkringsavgiften i övrigt skall finansiera. Regeringen föreslår därför ett förtydligande
av 4 kap. 1 § SAL så att det klart framgår att sjukförsäkringsavgifter förs till staten för finansiering av
kostnader för ersättning för sjukvård m.m. enligt 2
kap., sjukpenning m.m. enligt 3 kap., föräldrapenningförmåner enligt 4 kap., folkpension i form av
förtidspension enligt 7 kap., rehabiliteringsersättning
m.m. enligt 22 kap. AFL, pensionstillskott till förtidspension enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott och kostnader för förmåner enligt lagen
(1996:1150) om högkostnadsskydd vid köp av läkemedel m.m.
Höjningarna av arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1998 och
den 1 januari 1999. Samtliga övriga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.

8.3.5

Folkpensionsavgiften

Regeringens förslag:
Folkpensionsavgiften för arbetsgivare höjs från 5,86
procent till 6,83 procent av avgiftsunderlaget. För
dem som har inkomst av annat förvärvsarbete höjs
folkpensionsavgiften från 6,03 procent till 6,83 procent.
Endast särskilda folkpensionsförmåner i form av
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg till pensionärer, handikappersättning och vårdbidrag finansieras helt av statsmedel.

Skälen för regeringens förslag: Folkpensionsavgifter
förs till staten som bidrag till finansieringen av folkpensioneringen (4 kap. 2 § SAL). Ålders-, förtidsoch efterlevandepensioner från folkpensioneringen
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finansieras, förutom av socialavgifter, av statsmedel.
Särskilda folkpensionsförmåner finansieras enbart av
statsmedel (19 kap. 3 § AFL). Folkpensionsavgiften
uppgår för närvarande till 5,86 procent för arbetsgivare och till 6,03 procent för egenföretagare (2 kap.
1 § och 3 kap. 1 § SAL). Folkpensionsavgifterna beräknas inbringa 45,8 miljarder kronor år 1998, varav
1,0 miljarder kronor i egenavgifter.
Någon försäkringsmässig grund till en skillnad i
avgiftsuttag mellan arbetsgivare och egenföretagare
föreligger inte. Nivån på folkpensionsavgiften bör
därför vara densamma för de två grupperna.
Samtliga särskilda folkpensionsförmåner finansieras för närvarande av statsmedel. En ändring föreslås
i 19 kap. 3 § AFL som innebär att endast de särskilda folkpensionsförmånerna bostadstillägg och särskilt bostadstillägg till pensionärer (kostnad 9,6 miljarder kronor 1998), handikappersättning (1,0
miljarder kronor) och vårdbidrag (1,6 miljarder kronor) finansieras med statsmedel fr.o.m. år 1998.
Folkpension i form av förtidspension bör, enligt vad
som tidigare föreslagits, finansieras med sjukförsäkringsavgiften. Kostnaden för resterande folkpensioner och särskilda folkpensionsförmåner kan totalt
beräknas uppgå till 53,3 miljarder kronor under år
1998, varav folkpension i form av ålderspension 52,5
miljarder kronor (inkl. pensionstillskott, barn- och
hustrutillägg och särskilt pensionstillägg) och efterlevandepension 0,8 miljarder kronor (inkl. omställningspension, särskild efterlevandepension, änkepension, pensionstillskott till dessa förmåner och
barnpension).
Ett avgiftsuttag på 6,83 procent kan för år 1998
beräknas inbringa 53,3 miljarder kronor, varför balans kan förväntas uppnås mellan avgiftsintäkterna
och de utgifter som folkpensionsavgiften skall finansiera. Det föreslås därför ändringar i 2 kap. 1 § och 3
kap. 1 § SAL som innebär att folkpensionsavgiften
för arbetsgivare höjs från 5,86 till 6,83 procent och
att folkpensionsavgiften för dem som har inkomst av
annat förvärvsarbete höjs från 6,03 till 6,83 procent.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
1998.

8.3.6

Arbetsskadeavgiften

Regeringens förslag:
Arbetsskadeavgiften för den som har inkomst av annat förvärvsarbete sänks från 1,40 procent till 1,38
procent av avgiftsunderlaget.

Skälen för regeringens förslag: Arbetsskadeavgifter
förs till en fond, benämnd arbetsskadefonden. Fondens tillgångar skall finansiera kostnaderna för ersättningar enligt lagen (1976:380) om arbetsskade-

försäkring och motsvarande äldre bestämmelser samt
försäkringens förvaltningskostnader. Socialavgifter
till arbetsskadeförsäkringen tas för närvarande ut
med 1,38 procent för arbetsgivare och 1,40 procent
för egenföretagare (2 kap. 1 § och 3 kap. 1 § SAL).
Inkomsterna från arbetsskadeavgiften kan för 1998
beräknas uppgå till 10,8 miljarder kronor medan utgifterna kan beräknas uppgå till 6,0 miljarder kronor. Arbetsskadefonden uppvisade vid utgången av
1996 ett ackumulerat underskott på 15,9 miljarder
kronor. Det årliga överskottet, som 1998 kan beräknas uppgå till 4,8 miljarder kronor, medför att skulden minskar för varje år med oförändrad avgift. Enligt Riksförsäkringsverkets beräkningar förväntas
skulden vara borta år 2000. Den skuld som arbetsskadefonden för närvarande har kan motivera en
oförändrad nivå på avgiftsuttaget. Skillnaden i avgiftsuttag mellan arbetsgivare och egenföretagare är
dock inte försäkringsmässigt motiverad. Arbetsskadeavgiften för den som har inkomst av annat förvärvsarbete bör därför sänkas till 1,38 procent
fr.o.m. den 1 januari 1998. Förslaget föranleder en
ändring i 3 kap. 1 § SAL.

8.3.7

Förändring av det sammantagna
uttaget av arbetsgivaravgifter och
allmän löneavgift till följd av kortare
sjuklöneperiod

Regeringens förslag:
Det sammantagna uttaget av arbetsgivaravgifter och
allmän löneavgift höjs med 0,11 procentenheter
fr.o.m. den 1 januari 1998 och med ytterligare 0,03
procentenheter fr.o.m. den 1 januari 1999 genom att
den allmänna löneavgiften fastställs till 4,48 procent.

Skälen för regeringens förslag: När sjuklöneperioden
förlängdes från 14 till 28 dagar den 1 januari 1997
kompenserades arbetsgivarkollektivet för hälften av
den totala kostnaden som förlängningen av sjuklöneperioden innebar genom en sänkning av arbetsgivaravgiften till sjukförsäkringen med 0,14 procentenheter. Mot bakgrund av att regeringen föreslår att
sjuklöneperioden återställs till 14 dagar fr.o.m. den 1
april 1998 föreslår regeringen att kompensationen
återtas genom att det sammantagna uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift höjs med
0,11 procentenheter fr.o.m. den 1 januari 1998 och
med ytterligare 0,03 procentenheter fr.o.m. den 1
januari 1999.
Det sammantagna uttaget av arbetsgivaravgifter
och allmän löneavgift uppgår för närvarande till
32,92 procent. Enligt gällande regler uppgår den allmänna löneavgiften till 3,70 procent år 1998. De föreslagna förändringarna av arbetsgivaravgifterna in168
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nebär att uttaget av arbetsgivaravgifter sänks med
0,67 procentenheter år 1998 och med 0,64 procentenheter år 1999 i förhållande till gällande regler för
dessa år. För att det sammantagna uttaget av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift skall öka med
0,11 procentenheter mellan år 1997 och 1998 och
med 0,14 procentenheter mellan år 1997 och 1999
måste därför den allmänna löneavgiften höjas med
0,78 procentenheter.
Regeringen föreslår mot bakgrund härav att den
allmänna löneavgiften enligt lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift fr.o.m. den 1 januari 1998 fastställs till 4,48 procent. Tillsammans med de föreslagna förändringarna av arbetsgivaravgifterna uppnås
därmed en höjning av det samlade avgiftsuttaget på
0,11 procentenheter 1998 och en höjning med ytterligare 0,03 procentenheter 1999.
Förslaget innebär att en lika stor allmän löneavgift
tas ut från arbetsgivarna och egenföretagarna. Detta
medför att det samlade uttaget av allmän löneavgift
och egenavgifter blir 31,25 procent, dvs. samma nivå
som för närvarande.
Regeringen har i prop. 1996/97:63 Samverkan,
socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. aviserat att arbetsgivarna bör kompenseras för den kostnadsökning som uppkommer med
anledning av den höjda ersättningsnivån från 75 till
80 procent under sjuklöneperioden fr.o.m. den 1 januari 1998. Den aviserade förändringen gjordes mot
bakgrund av en sjuklöneperiod på 28 dagar. Den föreslagna förkortningen av sjuklöneperioden till 14
dagar medför att den höjda ersättningsnivån får en
betydligt mindre effekt på arbetsgivarkollektivets
sjuklönekostnader. Efter förkortningen av sjuklöneperioden kommer höjningen av ersättningsnivån
medföra ökade sjuklönekostnader på omkring 0,5
miljarder kronor. Regeringen gör nu den bedömningen att arbetsgivarkollektivet inte skall kompenseras för denna kostnadshöjning. Till följd av förkortningen av sjuklöneperioden och de förändrade
avgiftssatserna kommer arbetsgivarkollektivets kostnader för arbetskraft (inkl. sjuklönekostnader) att
minska med omkring 0,6 miljarder kronor, trots att
någon kompensation för den höjda ersättningsnivån
inte görs.

8.3.8

Den särskilda löneskatten och den
särskilda premieskatten för
grupplivförsäkring m.m.

Regeringens förslag:
Den särskilda löneskatten enligt lagen (1990:659)
om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och
den särskilda löneskatten enligt lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader höjs från
23,52 procent till 24,26 procent.
Likaså sker en justering av schablonavdraget för
särskild löneskatt.
Den särskilda premieskatten enligt lagen
(1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m. höjs med 0,34 procentenheter för
försäkringsföretag och med 1,11 procentenheter för
övriga skattskyldiga.

Skälen för regeringens förslag: Enligt gällande regler
kommer den särskilda löneskatten enligt lagen
(1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster och den särskilda löneskatten enligt
lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader för år 1998 att uppgå till 23,52 procent av
avgiftsunderlaget. Den särskilda löneskatten skall
motsvara skattedelen av socialavgifterna. Denna
skatt beräknas för närvarande schablonmässigt, enligt de principer som fastslogs i samband med skattereformen (prop. 1989/90:110), som summan av
egenföretagarnas folkpensionsavgift och allmänna
löneavgift plus hälften av övriga egenavgifter och den
allmänna sjukförsäkringsavgiften. Den allmänna
pensionsavgiften på en procent har inte inkluderats i
beräkningen av skattedelen i socialavgifterna. När
denna beräkningsschablon tillämpas på de föreslagna
avgiftsnivåerna, varvid liksom tidigare 1 procentenhet av den allmänna pensionsavgiften undantas vid
beräkningen, erhålls en särskild löneskatt på 24,26
procent av avgiftsunderlaget. Med anledning av pensionsreformen och förändringar av socialförsäkringarna inom ohälsoområdet kommer regeringen att se
över beräkningsschablonen för den särskilda löneskatten.
Med utgångspunkt i de regler som för närvarande
gäller för 1998 förväntas intäkterna från den särskilda löneskatten uppgå till 12,8 miljarder kronor. En
höjning av den särskilda löneskatten från 23,52 till
24,26 procent kan förväntas ge upphov till en förstärkning av statsbudgeten på 0,41 miljarder kronor
brutto. Den varaktiga nettobudgetförstärkningen för
offentlig sektor kan uppskattas till hälften av detta
belopp. Mot bakgrund härav föreslår regeringen att
den särskilda löneskatten enligt lagen om särskild
löneskatt på vissa förvärvsinkomster och den särskilda löneskatten enligt lagen om särskild löneskatt på
pensionskostnader höjs från 23,52 till 24,26 procent.
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Som en konsekvens av nämnda höjning bör även
schablonavdraget för särskild löneskatt höjas från 18
till 20 procent av underlaget. Förslaget föranleder en
ändring i punkt 19 av anvisningarna till 23 § och
punkt 7 av anvisningarna till 33 § kommunalskattelagen (1928:370).
Förändringen av den särskilda löneskatten föranleder även en förändring av premieskatten enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt för grupplivförsäkring m.m.. Skattesatsen för försäkringsföretag föreslås bli höjd från 44,66 till 45,00 procent
av beskattningsunderlaget. För övriga skattskyldiga
föreslås en höjning av skattesatsen från 80,72 till
81,83 procent av beskattningsunderlaget. Dessa skattehöjningar kan förväntas ge en bruttobudgetförstärkning på 0,01 miljarder kronor.
Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.

8.3.9

Sammanfattning av förslagen om
förändrade avgiftsnivåer

Förslagen till nya nivåer på socialavgifter m.fl. avgifter sammanfattas i nedanstående tabell.
GÄLLANDE REGLER
1998 (PROCENT)

FÖRSLAG TILL NYA
AVGIFTER (PROCENT)

Allmänna egenavgifter
Sjukförsäkringsavgift

5,95

Pensionsavgift

1,00

6,95

Tilläggspensionsavgift

13,00

6,40

Sjukförsäkringsavgift

2,94

Arbetsgivaravgifter

7,90
(7,93 fr.o.m. 1999)

Folkpensionsavgift

5,86

6,83

Övriga oförändrade
arbetsgivaravgifter

8,21

8,21

Tilläggspensionsavgift

13,00

6,40

Sjukförsäkringsavgift

3,62

8,66

Egenavgifter

Folkpensionsavgift

6,03

6,83

Arbetsskadeavgift

1,40

1,38

Övriga oförändrade
egenavgifter

3,50

3,50

Allmän löneavgift

3,70

4,48

Särskild löneskatt

23,52

24,26

Försäkringsföretag

44,66

45,00

Övriga skattskyldiga

80,72

81,83

Särskild premieskatt
gruppliv

8.4

Förmögenhetsskatten

Regeringens förslag:
Aktier som var inregistrerade på börsens A-lista den
29 maj 1997 eller senare görs skattepliktiga. Skattefriheten för huvuddelägares innehav av aktier utvidgas till att omfatta bolag som har inregistrerats på Alistan före år 1992 om förutsättningarna för huvuddelägarskap var uppfyllda vid utgången av år 1991.
Marknadsnoterad aktie skall tas upp till 80 procent
av noterat värde.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen har under
våren 1997 antagit en ny förmögenhetsskattelag. I
denna har avseende aktier i huvudsak samma regler
som tidigare gällt införts, vilket innebär att aktier
som är inregistrerade på Stockholms fondbörs, dvs
aktier som är noterade på börsens A-lista, är skattepliktiga och skall tas upp till noterat värde. Den skattefrihet som vid 1997 års taxering gällde för aktier
som inregistrerats på A-listan efter utgången av år
1991 har dock begränsats till att gälla endast för s.k.
huvuddelägare. Med huvuddelägare avses aktieägare
som, ensam eller tillsammans med närstående, vid
tidpunkten för inregistreringen innehade aktier direkt
eller indirekt motsvarande minst 25 procent av röstvärdet för aktierna i bolaget. För aktier som är noterade på börsens OTC- respektive O-listor kvarstår
den tidigare gällande skattefriheten. Denna åtskillnad
i beskattningen av aktier på olika börslistor motiverades med önskemålet att skapa goda villkor för investeringar i små och medelstora företag jämfört med
stora företag, där investeringarna närmast uteslutande har karaktär av kapitalplaceringar.
Gränsdragningen mellan noterade aktier som är
skattefria respektive skattepliktiga har föranlett flera
bolag att under senare tid flytta från A-listan till annan börslista i syfte att aktieägarna skall undgå förmögenhetsskatt. Andra företag sägs överväga en sådan förflyttning. Att bolag som har kvalificerat sig
för och inregistrerats på börsens A-lista flyttar ned till
lägre rankade listor är enligt regeringens mening
olämpligt. Ett sådant förfarande får negativa konsekvenser och då särskilt för den svenska aktiemarknaden och företagens möjligheter att anskaffa riskkapital samt leder även till ett minskat förmögenhetsskatteunderlag. För att förhindra fortsatta förflyttningar till förmögenhetsskattefria listor och samtidigt upprätthålla den beskattning som riksdagen
har beslutat om, föreslår regeringen att aktier som
varit A-listade den 29 maj 1997, dvs. den dag riksdagen beslutade förmögenhetsskattelagen, eller senare,
skall förmögenhetsbeskattas även om bolaget har
lämnat A-listan.
Definitionen av huvuddelägare skiljer på ägarförhållandena i bolag som har inregistrerats på börsen
före respektive från och med år 1992. Denna gräns170
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dragning bygger på den indelning i skattepliktiga och
ej skattepliktiga aktier som har tillämpats fr.o.m.
1992 års taxering. Även om gränsdragningen bygger
på objektiva förhållanden och har tillämpats sedan
relativt lång tid tillbaka är den från andra synvinklar
mindre lämplig. Regeringen föreslår därför att regeln
ändras så att den kommer att omfatta även aktieägare i bolag som har inregistrerats på börsen före år
1992. Villkoret för skattefrihet bör i detta fall vara
att aktieägaren uppfyllde kraven enligt huvuddelägardefinitionen vid utgången av år 1991.
Riksdagen beslutade år 1996 att skattepliktiga
börsaktier fr.o.m. 1997 års taxering skulle tas upp till
noterat värde. Genom denna värderingsregel motverkades i viss mån den inkomstskatteförmån som
ligger i att en värdestegring på aktier inte beskattas
förrän aktien realiseras. En på detta sätt utformad
värderingsregel får anses vara materiellt korrekt.
Samtidigt kan inte bortses från att den nya värderingsregeln leder till ökade spänningar i beskattningen gentemot sådana tillgångar som inte förmögenhetsbeskattas. Det finns därför anledning att genom
en någon lägre värdering av de skattepliktiga aktierna minska denna spänning. Regeringen föreslår att
skattepliktiga börsaktier och andra aktieliknande tillgångar skall tas upp till 80 procent av noterat värde.
För att motverka incitament till skatteplanering
bör även fordran avseende aktier o.d. vara skattepliktig. En utvidgning av fordringsbegreppet görs
därför.
Förslagen föranleder ändringar i 3, 12, 17 och
18 §§ lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt.
Riksdagen har under våren 1997 även antagit en
ny lag om betalning av skatter och avgifter, skattebetalningslagen (1997:483). Denna lag träder i kraft
den 1 november 1997 och ersätter bl.a. uppbördslagen (1953:272). Uppbördslagen tillämpas fortfarande i fråga om preliminär skatt för tid före den 1 januari 1998 samt slutlig, kvarstående och tillkommande skatt avseende 1998 års taxering eller tidigare
års taxeringar. Med anledning av den nya lagen föreslås nu följdändringar i 4 § lagen (1997:323) om
statlig förmögenhetsskatt och 4 och 6 §§ lagen
(1997:324) om begränsning av skatt.
Vad gäller skattemyndighetens skyldighet att förtrycka förmögenhetsuppgifter i den förenklade självdeklarationen som infördes i samband med den nya
förmögenhetsskattelagen bör en begränsning göras
för att rationalisera förfarandet. Regeringen föreslår
att skattemyndigheten endast skall förtrycka uppgifter om skattepliktiga tillgångar och avdragsgilla
skulder om myndigheten av befintliga uppgifter kan
anta att beskattningsbar förmögenhet uppkommer.
När det gäller kontrolluppgifts-skyldigheten för
upplupen avkastning på fordringar, har Svenska
Bankföreningen och Svenska Fondhandlareföreningen i en skrivelse anfört att det visat sig praktiskt
ogörligt att lämna sådan uppgift redan vid 1998 års

taxering. Regeringen föreslår därför att uppgift om
upplupen avkastning inte skall behöva lämnas vid
1998 års taxering. Förslagen medför ändringar i 2
kap. 11 § lagen (1990:325) om självdeklaration och
kontroll-uppgifter och i övergångsbestämmelserna till
lagen (1997:329) om ändring av nämnda lag.

8.5

Reseavdrag

Regeringens förslag:
Det avdragsgilla beloppet för kostnader för resor
mellan bostad och arbetsplats med egen bil respektive för resor i tjänsten med egen bil höjs från 13 kronor per mil till 15 kronor per mil. Gränsen för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostaden och
arbetsplatsen höjs från 6 000 kronor till 7 000 kronor. De nya reglerna föreslås tillämpas första gången
vid 1999 års taxering.

Skälen för regeringens förslag: Avdrag för kostnader
för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med
egen bil medges för närvarande med 13 kronor per
mil. Samma schablonmässigt beräknade belopp gäller vid avdrag för kostnader för resor med egen bil i
tjänsten eller i näringsverksamhet. Beloppet skall i
dessa fall täcka de rörliga kostnader i form av bl.a.
slitage, bensin och reparationer som den skattskyldige förorsakas när han eller hon använder bilen för
resorna. Såvitt gäller kostnaden för slitage beaktas
endast det rena slitaget, dvs. värdeminskning som
beror på bilens åldrande beaktas inte. De kostnader
som avdraget skall täcka är således de som är direkt
beroende av körd vägsträcka (milbundna kostnader).
Det schablonmässigt beräknade beloppet för resekostnader med egen bil har införts i syfte att förenkla
reglerna. När det avdragsgilla beloppet skall bestämmas är det emellertid önskvärt att det läggs på
en sådan nivå att det inte behöver ändras alltför ofta
och att beloppet för flertalet skattskyldiga täcker de
faktiska rörliga kostnaderna för bilen.
Nuvarande schablon har gällt sedan inkomståret
1993. Det finns därför anledning att pröva huruvida
den nu gällande nivån står i ett rimligt förhållande till
de faktiska rörliga kostnaderna. Bl.a. mot bakgrund
av att bensinpriserna för närvarande ligger nära nog
en krona över den genomsnittliga nivån för år 1996
har regeringen funnit att så inte är fallet utan att det
finns anledning att justera upp nivån. Med hänsyn
till önskemålet att den nya nivån skall kunna bestå
ett antal år bör en uppjustering ske med två kronor
per mil, vilket innebär att avdrag skall medges med
15 kronor per mil.
Avdrag för kostnader för resor mellan bostaden
och arbetsplatsen får oavsett färdsätt göras endast till
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den del kostnaderna överstiger 6 000 kronor. I samband med att avdraget för kostnader för bilresor till
och från arbetet samt i tjänsten föreslås höjas är det
med hänsyn till de offentliga finanserna och för att ge
åtgärden en tillfredsställande profil motiverat att höja
det icke avdragsgilla beloppet från 6 000 kronor till
7 000 kronor.
En förhöjd beloppsgräns för avdragsgilla kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen –
från 6 000 kronor till 7 000 kronor – innebär att
höjningen av kostnadsavdraget för bilresor ger en
skattelättnad för dem som har en årliga körsträcka
till och från arbetet som överstiger 500 mil (eller 2,3
mil per dag vid 220 arbetsdagar per år). Det innebär
att åtgärden särskilt inriktas mot dem med förhållandevis långa avstånd mellan bostaden och arbetsplatsen.
Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

8.6

Energiskattefrågor

8.6.1

Produktionsskatten på el

Regeringens bedömning:
Regeringen avser att ta ställning till frågan om produktionsskatt på el när översynen av energibeskattningen inom Regeringskansliet har avslutats.

Skälen för regeringens bedömning: I regeringens proposition 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning
behandlades vissa energiskattefrågor, bl.a. produktionsskatten på kärnkraft. Regeringen meddelade att
den avsåg att senast i budgetpropositionen för år
1998 återkomma till frågan om nivån och utformningen av produktionsskatten på el. I 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150) upprepade regeringen att den avsåg att återkomma till
frågan om nivån och utformningen av produktionsskatten på el.
I propositionen om en uthållig energiförsörjning
uttalade regeringen att den, om den bedömer att
produktionsskatten bör behållas, skall överväga om
det är möjligt och ändamålsenligt att ersätta den nuvarande skatten på kärnkraftsproducerad el med en
fast skatt som är oberoende av produktionsnivån.
En promemoria har i juni 1997 tagits fram inom
Finansdepartementet med ett förslag till en skatt på
kärnkraft som baserar sig på reaktorernas högsta tilllåtna effekt. I promemorian framhölls att förslaget
inte innebar något ställningstagande i frågan om
produktionsskatten bör behållas eller ej.
Promemorian har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser har därvid avstyrkt att en ändring av
kärnkraftsbeskattningen görs nu mot bakgrund av

den genomgripande översyn av energibeskattningen
som skall ske inom Regeringskansliet.
Frågan om produktionsskatten på el bör med hänsyn härtill ingå som en del i arbetet med den nämnda
översynen av energibeskattningen. Regeringen föreslår således nu inga förändringar i rådande lagstiftning.

8.6.2

Elpannor i fjärrvärmesystemet

Regeringens bedömning:
Utformningen av ett system med förhöjd energiskatt
för elektrisk kraft som förbrukas i elektriska pannor
som ingår i en elpanneanläggning bör utredas ytterligare. Avsikten är att presentera ett förslag under våren 1998 med ikraftträdande den 1 juli samma år.

Bakgrunden till regeringens bedömning: Regeringen
föreslog i proposition 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning åtgärder för att under de närmaste åren
ersätta bortfallet av elproduktion från Barsebäcksverket med minskad elanvändning och ny el- och
värmeproduktion från förnybara energikällor. För
dessa åtgärder föreslogs att 3,1 miljarder kronor
skulle anvisas under en femårsperiod. Riksdagen
beslöt i enlighet med regeringens förslag (bet.
1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272).
Regeringen föreslog i ovannämnda proposition
också att åtgärder skall vidtas för att minska användningen av el i fjärrvärmesystemet. I propositionen
pekade regeringen på att ca 3 TWh el per år under de
senaste tre åren har använts i fjärrvärme-nätens elpannor. I slutet av 1980-talet och början av 1990talet var utnyttjandet högre, 5 - 6 TWh per år. En
minskad användning av elpannorna kan således bidra till en minskad elanvändning under ett normalår.
Regeringen aviserade att den avsåg att återkomma
till riksdagen i budgetpropositionen för år 1998 med
förslag till åtgärder för att påskynda en minskning av
elanvändningen i fjärrvärmesystemen. En utgångspunkt skall vara att elanvändningen skall minskas
främst när så är ekonomiskt och miljömässigt motiverat utifrån driftsförhållandena i det samlade el- och
värmeförsörjningssystemet.
I 1997 års ekonomiska vårproposition (prop.
1996/97:150) angav regeringen att det i väntan på att
elmarknaden skall fungera fullt ut är lämpligt att ta
ytterligare ett steg i omvandlingen från produktionsskatten på elektrisk kraft till den nuvarande konsumtionsskatten på el. Regeringen föreslog en sänkning
med 1,21 procentenheter av fastighetsskatten på
markvärdet av vattenkraftverk. Den nya skattesatsen
föreslogs bli 2,21 procent från den 1 januari 1998.
Samtidigt upprepade regeringen att den avsåg att
återkomma till frågan om nivån på och utformning172
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en av produktionsskatten på el. Riksdagen beslöt i
enlighet med regeringens förslag (bet. 1996/97:
FiU20, rskr. 1996/97:284, SFS 1997:442).
Det tas inte ut någon energiskatt på el som förbrukas i industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling. Enligt riksdagens beslut skall energiskatt från den 1 januari
1998 tas ut med 9,6 öre per kWh i vissa norrlandskommuner, 12,9 öre för el som förbrukas inom el-,
gas-, vatten- och värmeförsörjningen och 15,2 öre i
övriga fall. Det innebär alltså att energiskatten på el
som förbrukas i elpannor i fjärrvärmesystemet kommer att uppgå till 12,9 öre per kWh, utom i vissa
norrlandskommuner där den lägre skattesatsen 9,6
öre istället skall tas ut. Skatten på olja, som är ett alternativt bränsle i värmeproduktionen, kommer att
uppgå till belopp motsvarande 18 öre per kWh.
S.k. avkopplingsbara elpannor har länge använts
inom industrin och fjärrvärmeverken för att utnyttja
el under tider då elpriset är lågt. Under 1970-talet
och 1980-talets första hälft ökade användningen av
elpannor beroende på det höga oljepriset. Under åren
1984-1991 var elen till elpannor skattebefriad under
förutsättning att pannorna inte utnyttjades när fossilt
bränsle användes i det svenska elproduktionssystemet. I fjärrvärmesystemen används normalt elpannor
jämsides med bränsleeldade pannor. Elpannorna är
därför avkopplingsbara i den meningen att de kan
stängas av samtidigt som värmebehovet tillgodoses
med hjälp av bränslepannor.
Efter år 1991 har användningen av el i fjärrvärmesystemet varierat från år till år och uppgick enligt
NUTEK:s statistik under åren 1992 - 1995 till 5,8
TWh, 5,3 TWh, 2,6 TWh och 3,2 TWh. År 1996
användes enligt preliminära uppgifter från Fjärrvärmeföreningen 1,7 TWh el i fjärrvärmeverkens elpannor.
Sedan skattebefrielsen för el till s.k. avkopplingsbara elpannor upphörde år 1991 har motivet för att
göra dem ”avkopplingsbara” minskat väsentligt.
Andra typer av leveranskontrakt, som inte innefattar
någon förbindelse från kundens sida att vara avkopplingsbar, tillämpas också numera.
Skälen för regeringens bedömning: Enligt Energikommissionens prognoser (SOU 1995:139) är ett
minskat utnyttjande av el i fjärrvärmenäten den anpassningsåtgärd som först tillgrips på elmarknaden
för att möta tendenser till elprisstegring. Det är en
anpassning som kan ske snabbt och utan nyinvesteringar. Den kan väntas ske före andra åtgärder som
t.ex. ett ökat utnyttjande av oljekondensanläggningarna. I kommissionens scenarier förutsattes att användningen av el i elpannorna skulle minska som en
följd av ökade elpriser. Den minskade elproduktionen skulle således balanseras i dessa kalkyler med
en minskad elanvändning som en följd av stigande
generella elpriser. En minskad användning av el i
fjärrvärmesystemen, som är resultatet av en riktad
skattehöjning, kan beräknas att få en liknande effekt.

Tekniskt kan detta ske genom en höjning av energiskatten på el som förbrukas i elpannor. Elanvändningen bör minskas främst när så är ekonomiskt och
miljömässigt motiverat utifrån driftsförhållandena i
det samlade el- och värmeförsörjningssystemet. Under sommarmånaderna, då det normalt finns god
tillgång på vattenkraft, fyller elpannorna en viktig
reglerande funktion. En förhöjd skattesats bör därför
inte gälla under den perioden. Därmed kan vattenkraften fortsätta att användas effektivt under s.k. våtår, då vattentillrinningen under vårfloden inte kan
tas till vara i vattenmagasinen. Höjningen bör därför
inskränkas till att gälla endast under perioden november – april. Av administrativa skäl bör endast
pannor med en installerad effekt överstigande 1 MW
omfattas.
Vissa definitionsfrågor bör ytterligare utredas innan regeringen kan lämna sitt förslag. Förslaget bör
även remissbehandlas. Regeringen avser att under
våren 1998 presentera ett förslag till beskattning av
el som används i fjärrvärmesystemens elpannor med
ikraftträdande den 1 juli 1998.

8.6.3

Principer för beviljande av
pilotprojektsdispenser avseende
etanol

Enligt nu gällande EG-rätt skall alla fordonsbränslen
beskattas lika. Detta framgår av rådets direktiv
92/81/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor
(EGT nr L316, 31.10.1992 s. 12, Celex 392L0081),
det s.k. mineraloljedirektivet. Regeringen får dock
enligt 2 kap. 12 § lagen (1994:1776) om skatt på
energi i särskilda fall medge nedsättning av eller befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på bränslen som används inom ramen för pilotprojekt som
syftar till att utveckla mer miljövänliga bränslen, s.k.
pilotprojektsdispenser. Bestämmelsen grundar sig på
artikel 8.2 d i mineraloljedirektivet.
För etanolens del har regeringens hittillsvarande
praxis inneburit att etanol för ren etanoldrift helt har
befriats från energi- och koldioxidskatt. Etanol i
bränsleblandningar har befriats från koldioxidskatt
men erhållit en reducerad energiskattesats. För år
1997 uppgår den reducerade skattesatsen till 90 öre
per liter. Regeringens praxis har grundat sig på de
uttalanden som gjordes vid införandet av lagen om
skatt på energi. Där sades att pilotprojektsbestämmelsen skulle tillämpas så att någon faktisk förändring av beskattningen av motoralkoholer och vegetabiliska bränslen inte skulle ske jämfört med vad som
gällde innan vårt EU-medlemskap (prop. 1994/95:54
s. 58, bet. 1994/95:SkU4 s. 46).
Kommissionen har lagt fram ett förslag till ett nytt
energibeskattningsdirektiv, som bl.a. innebär att
medlemsländerna fritt och efter egen bedömning kan
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besluta om skattelättnader för biobränslen,
KOM(97)30 slutlig. Sverige stöder i stort förslaget
och verkar för ett snart antagande. Det är dock
oklart när enighet kan nås om utformningen av ett
nytt direktiv. Innan ett nytt direktiv antagits måste
därför skattelättnader för etanol som fordonsbränsle
åstadkommas genom ovan nämnda dispensförfarande.
Regeringen avser att senare återkomma till riksdagen med anledning av skatteförslagen i betänkandena
från Skatteväxlingskommittén och Alternativbränsleutredningen.
Regeringen anser dock att det finns anledning att i
ett kortare tidsperspektiv vidta särskilda åtgärder för
att främja en bredare introduktion av biobränslen
som fordonsbränsle och bedömer att det under en
betydande tid kommer att behövas skattelättnader i
syfte att tillförsäkra biobränslen en tillräcklig kostnadsfördel i förhållande till fossila bränslen. Det är
dock svårt att uppnå en tillräcklig kraft i introduktionen av etanol så länge tillgången är beroende av
tillfällig import. För en mer stabil och långsiktig försörjning med etanol krävs att den svenska marknaden är tillräckligt omfattande för att kunna ge utrymme för en inhemsk tillverkning. Härvid är dock
att märka att internationella regler om ickediskriminering respektive gemenskapsrättens villkor för statsstöd måste iakttas. Det innebär bl.a. att det inte är
möjligt att skattemässigt göra åtskillnad mellan inhemska och importerade bränslen. En svensk etanolproduktion måste således kunna konkurrera med
utländska producenter av egen kraft.
I avvaktan på ett nytt och mer tillfredsställande
EG-direktiv avser regeringen att vid prövningar av
ansökningar om skattelättnader för biobränslen utgå
från följande riktlinjer.
Dispenser kommer att under åren 1997-1999
normalt att beviljas för perioden fram till utgången
av år 2003. Därefter kommer dispenser att beviljas
för det innevarande och de två därpå följande åren.
Dispenser som löper ut kommer normalt att förlängas på tre år i taget på oförändrade villkor, såvida
inte förutsättningarna förändrats på ett väsentligt
sätt.
Vid dessa återkommande kontrollstationer skall
hänsyn tas dels till nya fakta om bränslenas miljöoch hälsoegenskaper, dels till hur kostnadsrelationen
mellan biobränslen och fossila bränslen utvecklats,
samt vidare till om gemenskapsrätten ändrats.
Regeringen kommer, liksom i dag, att generellt
medge befrielse från koldioxidskatt för alla biobränslen.
Vidare kommer, i likhet med vad som hittills gällt,
bioetanol för ren etanoldrift att vara befriat från
energiskatt. Regeringen kommer även att medge hel
befrielse från energiskatt för bioetanol som används
för inblandning i bensin och dieselolja och för etanoldelen i etyl-tertiär-butyl-eter (ETBE).

Enligt nu gällande finansieringsprinciper skall regeländringar finansieras genom andra regeländringar.
I den utsträckning som de framtida dispenserna svarar mot tidigare beviljade dispenser krävs ingen tillkommande finansiering. Däremot krävs en finansiering av dels befrielsen från energi- och koldioxidskatt
för etanoldelen i ETBE, dels befrielsen från energiskatt för etanol som används för inblandning i bensin
och dieselolja.
Enligt regeringens bedömning kommer en ändring
av praxis för de närmaste två åren att innebära helt
försumbara intäktsbortfall. Därefter, när bl.a. en
större inhemsk produktion av etanol kan antas ha
kommit igång, kan dock skattebortfallet vara mer
betydande, upp emot 150 miljoner kr per år. Detta
skattebortfall bör lämpligen finansieras genom höjda
bränsleskatter. På längre sikt kan framför allt den
skattemässiga behandlingen av ETBE medföra skattebortfall i storleksordningen 1 miljard kronor.

8.7

Förlängd tid för s.k. ROT-avdrag

Regeringens förslag:
Reglerna om skattereduktion enligt lagen (1996:725)
om skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete
på bostadshus förlängs ett år. Det betyder att byggnadsarbeten som utförts under tiden den 1 januari –
31 december 1998 kan ge rätt till skattereduktion.

Skälen för regeringens förslag: Skattereduktion för
vissa utgifter för reparationer m.m. på bostadshus
kan medges för sådana arbeten som utförts till och
med utgången av 1997. Reduktionen innebär bl.a.
att egnahemsägare kan erhålla en skattereduktion
om 30 procent på arbetskostnader upp till 35 000
kronor. Reduktionen erhålls efter särskild ansökan
vid 1997 och 1998 års taxeringar och den sammantagna maximala skattereduktionen kan uppgå till
10 500 kronor för hela perioden.
Skattereduktionen aviserades i prop. 1995/96:198
Ekonomisk-politiska åtgärder på skatte- och avgiftsområdet i anslutning till presentationen av 1996 års
ekonomiska vårproposition och reglerna trädde i
kraft den 1 juli 1996 (prop. 1995/96:229, bet.
1995/96:SkU32, rskr. 1995/96:306, SFS 1996:725).
Bakgrunden var att det vid tidpunkten för den ekonomiska vårpropositionen kunde förutses en avmattning av den totala byggnadsverksamheten. Detta
gällde särskilt för bostadsbyggandet såväl för nybyggnader som ombyggnader. Som ett led i ansträngningarna att bekämpa arbetslösheten bedömdes det då angeläget att ge en temporär stimulans åt
denna sektor.
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Enligt de bedömningar som nu kan göras kommer
aktiviteten i byggsektorn att vara fortsatt låg under
en tid framåt. Dock kan förutses en uppgång under
slutet av 1998. Mot denna bakgrund finns anledning
att förlänga perioden för skattereduktion med ett år
till utgången av 1998.
Förslaget innebär inga ändringar när det gäller
underlaget för beräkning av reduktionen. Inte heller
när det gäller det maximala reduktionsbeloppet föreslås några förändringar, vilket innebär att de som redan erhållit maximal reduktion inte kan erhålla någon ytterligare lättnad. Däremot kan de som tidigare
inte medgetts eller medgetts mindre reduktion än den
maximala få en skattelättnad även för reparationer
utförda under 1998.

8.8

Finansiella effekter

I detta avsnitt redovisas budgeteffekterna av de olika
förslagen på skatte- och avgiftsområdet i denna proposition. De effekter som anges i tabell 8.1 är av flera
slag.
Den bruttoeffekt som anges utgör den primära
budgeteffekten för den skatt som förändras genom
den föreslagna åtgärden. Bruttoeffekten anger med
något undantag denna primära effekt räknat på helår
med antagande att den underliggande skattebasen ej
påverkas. Bruttoeffekten avser den offentliga sektorn.
De kalenderårseffekter för staten och för den offentliga sektorn som anges i tabellen kan av olika
skäl avvika från bruttoeffekterna. För det första är
kalendersårseffekterna beräknade kassamässigt, dvs.
hänsyn har tagits till olika slag av uppbördsförskjutningar.
För det andra uppkommer en avvikelse i förhållande till bruttoeffekten då i flera fall skatte- och avgiftsförändringar får indirekta effekter på baserna för
andra skatter eller på offentliga utgifter. Den senare
typen av avvikelser kan bero på att en höjd skatt,
normalt med viss tidsfördröjning, övervältras från
den formellt skattskyldige, skattesubjektet, och därmed påverkar andra skattebaser.
Vid en kalenderårsredovisning kan föreligga avvikelser mellan effekterna för staten och effekterna för
den konsoliderade offentliga sektorn. Dessa beror av
att vissa socialavgifter redovisas på socialförsäkringssektorn men också på att kommunala skattebaser
kan påverkas.
Slutligen redovisas i tabellen den varaktiga nettobudgeteffekten för offentlig sektor. För skatter som
påverkar andra skattebaser och/eller offentliga utgifter kommer denna effekt att avvika från bruttoeffekten. Nettoeffekten mäter budgeteffekten när sådana
slag av anpassningar slagit igenom fullt ut. En annan
avvikelse i relation till bruttoeffekten – och till kalendersårseffekterna – uppkommer vid temporära åt-

gärder. För sådana överstiger brutto- och kalenderårseffekterna den varaktiga nettobudgeteffekten. Vid
exempelvis en temporär skattelättnad utgörs den
varaktiga kostnaden för det offentliga av räntan på
summan av de nuvärdesberäknade kalenderårseffekterna. Som ränta används den s.k. statslåneräntan.
Effekterna av olika förslag
Förslaget till förändrad struktur på socialavgifterna
innebär i princip en budgetneutral omläggning, innebärande ett skifte mellan olika slag av allmänna egenavgifter och ett flertal förändringar av socialavgifterna och allmän löneavgift. Det samlade uttaget av
dels allmänna egenavgifter, dels socialavgifter och
allmän löneavgift, är dock oförändrat.
Som en konsekvens av den förändrade avgiftsstrukturen lämnas emellertid också förslag till förändringar i bl.a. den särskilda löneskatten. Det är effekterna av detta som redovisas i tabellen. Den
varaktiga nettobudgeteffekten beräknas till 0,20
miljarder kronor. Avvikelserna mellan de olika slagen av effekter beror i huvudsak på att den särskilda
löneskatten med tidsfördröjning antas övervältras på
löneutrymmet vilket påverkar underlaget för inkomstskatter och socialavgifter. Under denna anpassning uppkommer också vissa effekter på bolagsskatteintäkterna.
I samband med att sjuklöneperioden för arbetsgivarna begränsas från 28 till 14 dagar höjs arbetsgivaravgifterna med 0,11 procentenheter från den 1
januari 1998 och med ytterligare 0,03 procentenheter från den 1 januari 1999. Den varaktiga budgetförstärkningen uppgår till 0,5 miljarder kronor. Avvikelsen mellan å ena sidan den varaktiga
nettoeffekten, å andra sidan bruttoeffekten och de
olika kalenderårseffekterna, beror på att avgiftshöjningen med viss tidsfördröjning antas påverka löneutrymmet. En liknande mekanism, men i motsatt
riktning, förutsätts gälla den lönekostnadsminskning
som följer av den förkortade sjuklöneperioden.
Höjningen av reseavdraget från 13 kronor per mil
till 15 kronor per mil beräknas ge en varaktig budgetförsvagning på 0,5 miljarder kronor. På grund av
uppbördsförskjutningar uppkommer den fulla effekten först 1999.
Höjningen av avdragsbegränsningen från 6000
kronor till 7000 kronor beräknas ge en varaktig
budgetförstärkning på 0,33 miljarder kronor. Effekten uppkommer under år 1998, då förslaget förutsätts påverka jämkningen av skatten för detta år.
De olika justeringarna i förmögenhetsskatten beräknas sammantagna ge en varaktig budgetförstärkning på 0,17 miljarder kronor.
Förslaget om att utvidga skatteplikten för de aktier som den 29 maj 1997 eller senare var registrerade
på A-listan beräknas ge en budgetförstärkning på ca
en miljard kronor. Denna beräkning har gjorts i förhållande till utfallet i frånvaro av regeländringar. Urholkningen av skattebasen på grund av omnoteringar
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av bolag från A-listan till O/OTC-listorna har för år
1998 (avseende förmögenhetsskatteintäkterna för år
1997) beräknas innebära en budgetförsvagning på en
miljard kronor.
Utvidgningen av det s.k. huvuddelägarbegreppet
till att avse dem som var huvuddelägare vid utgången
av år 1991 beräknas ge en budgetförsvagning på
0,40 miljarder kronor.
Reduktionen av den skattepliktiga andelen för Aaktier från 100 till 80 procent av marknadsvärdet
beräknas ge en budgetförsvagning på 0,42 miljarder
kronor.

Förlängningen av skattereduktionen för byggnadsarbete, det s.k. ROT-avdraget, till att avse arbeten även under 1998 beräknas ge en bruttobudgetförsvagning på 1,5 miljarder kronor. Kassamässigt
uppkommer huvuddelen av denna effekt i huvudsak
1999 genom att skattereduktionen påverkar skattebetalningarna detta år. Resterande effekt uppkommer 2000.
Genom att åtgärden är temporär blir den varaktiga nettobudgeteffekten betydligt mindre än bruttoeffekten och beräknas uppgå till -0,08 miljarder kronor.

TABELL 8.1 BUDGETEFFEKTER AV ÅTGÄRDER PÅ SKATTE- OCH AVGIFTSOMRÅDET I BP 98.
BRUTTOEFFEKTER OCH VARAKTIGA NETTOEFFEKTER FÖR OFFENTLIG SEKTOR SAMT KASSAMÄSSIGA
EFFEKTER FÖR STAT OCH OFFENTLIG SEKTOR.
MILJARDER KRONOR
BRUTTOEFFEKT

VARAKTIG
NETTOEFFEKT

1998

1999

2000

OFFENTLIG SEKTOR
1998

1999

2000

Höjd särskild löneskatt m.m.

0,41

0,3

0,33

0,33

0,21

0,23

0,23

0,20

Höjda arbetsgivaravgifter m.m.

1,07

0,61

0,83

0,85

0,4

0,56

0,56

0,50

Höjt reseavdrag från 13 till 15 kr

-0,5

0,03

-0,06

-0,10

-0,4

-0,5

-0,5

-0,5

Höjd avdragsgräns till 7 000 kronor

0,33

0,03

0,05

0,07

0,33

0,33

0,33

0,33

Justeringar i förmögenhetsskatten

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

0,17

varav utvidgad skatteplikt A-aktier

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

0,99

varav utvidgat huvuddelägarbegrepp

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

-0,42

varav sänkt värdering från 100 till 80 %
Förlängt ROT-avdrag till 981231
Summa förslag

STATEN

-1,5

0

-1,0

-0,5

0

-1,0

-0,5

-0,08

-0,02

1,14

0,32

0,82

0,71

-0,21

0,29

0,62
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Specifikation av statsbudgetens utgifter
budgetåret 1998

1998

1000-tal kronor

1

Rikets styrelse

3 976 700

A
1

Statschefen
Kungliga hov- och slottstaten, ramanslag

B
1
2
3

Riksdagen och dess ombudsmän
Riksdagens ledamöter och partier m.m., ramanslag
Riksdagens förvaltningskostnader, ramanslag
Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen, ramanslag

C
1
2
3
4

Regeringen m.m.
Regeringskansliet m.m., ramanslag
Svensk författningssamling, ramanslag
Allmänna val, ramanslag
Stöd till politiska partier, ramanslag

D
1
2
3

Centrala myndigheter
Justitiekanslern, ramanslag
Datainspektionen, ramanslag
Sametinget, ramanslag

E
1
2
3
4
5

Mediefrågor
Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden, ramanslag
Presstöd, ramanslag
Stöd till radio och kassettidningar, ramanslag
Radio- och TV-verket, ramanslag
Granskningsnämnden för radio och TV, ramanslag

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

A
1
2
3
4

Centrala myndigheter och nämnder
Konjunkturinstitutet, ramanslag
Riksrevisionsverket, ramanslag
Statskontoret, ramanslag
Statistiska centralbyrån, ramanslag

72 404
72 404
955 960
460 000
460 000
35 960
2 222 155
1 870 944
1 011
205 000
145 200
47 057
9 199
24 493
13 365
679 124
5 659
531 579
127 300
8 022
6 564

2 062 814
1 856 441
35 494
176 625
65 370
327 886
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1998

1000-tal kronor

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Folk- och bostadsräkning, reservationsanslag
Finansinspektionen, ramanslag
Insättningsgarantinämnden, ramanslag
Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader, ramanslag
Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning, ramanslag
Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet, ramanslag
Statens Lokalförsörjningsverk: Avvecklingskostnader, ramanslag
Täckning av merkostnader för lokaler, ramanslag
Nämnden för offentlig upphandling, ramanslag
Ekonomiska rådet, ramanslag
Vissa nämnder m.m., ramanslag
Bokföringsnämnden, ramanslag
Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed, obetecknat anslag
Utvecklingsarbete, ramanslag
Kammarkollegiet, ramanslag
Kontrollfunktionen i staten, reservationsanslag

70 000
110 875
985
82 644
769 000
1
8 500
20 000
6 292
1 680
1 588
5 394
800
30 170
23 137
120 000

B
1
2

Tidsbegränsande åtaganden
Åtgärder för att stärka det finansiella systemet, ramanslag
Avgift för Stadshypotekskassans grundfond, ramanslag

189 700
55 000
134 700

C
1

Riksdagens revisorer
Riksdagens revisorer, ramanslag

3

Skatteförvaltning och uppbörd

A
1
2
3

Skatteförvaltningen och Tullverket
Riksskatteverket, ramanslag
Skattemyndigheterna, ramanslag
Tullverket, ramanslag

4

Rättsväsendet

A
1
2

Polisväsendet
Polisorganisationen, ramanslag
Säkerhetspolisen, ramanslag

B
1
2

Åklagarväsendet
Åklagarorganisationen, ramanslag
Ekobrottsmyndigheten, ramanslag

C
1

Domstolsväsendet m.m.
Domstolsväsendet m.m., ramanslag

2 979 279
2 979 279

D
1

Kriminalvården
Kriminalvården, ramanslag

3 376 390
3 376 390

E
1

Kronofogemyndigheterna
Kronofogdemyndigheterna, ramanslag

1 283 651
1 283 651

16 673
16 673

5 662 254
5 662 254
356 304
4 269 581
1 036 369

21 034 170
11 473 693
10 956 709
516 984
814 705
634 605
180 100
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F
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Övrig verksamhet inom rättsväsendet
Brottsförebyggande rådet, ramanslag
Rättsmedicinalverket, ramanslag
Gentekniknämnden, ramanslag
Brottsoffermyndigheten, ramanslag
Ersättning för skador på grund av brott, ramanslag
Rättshjälpskostnader m.m., ramanslag
Diverse kostnader för rättsväsendet, ramanslag
Bidrag till vissa internationella sammanslutningar, ramanslag
Bidrag till brottsförebyggande arbete, ramanslag

1 106 452
46 864
165 709
2 218
9 356
73 645
758 544
19 560
8 356
22 200

5

Utrikesförvaltning och internationell samverkan

A
1
2
3

Utrikesförvaltningen m.m.
Utrikesförvaltningen, ramanslag
Nordiskt samarbete, ramanslag
Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m., ramanslag

B
1
2
3
4

Internationella organisationer
Bidrag till vissa internationella organisationer, ramanslag
Nordiska ministerrådet, ramanslag
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), ramanslag
Fredsfrämjande verksamhet, ramanslag

C
1
2

Information om Sverige i utlandet
Svenska Institutet, ramanslag
Övrig information om Sverige i utlandet, ramanslag

60 583
50 748
9 835

D
1
2
3

57 373
2 259
9 000

4
5
6

Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m.
Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området, ramanslag
Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, ramanslag
Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
obetecknat anslag
Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet, ramanslag
Utrikespolitiska Institutet, obetecknat anslag
Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse, ramanslag

20 324
10 262
10 004
5 524

E
1
2

Övriga utrikespolitiska frågor
Inspektionen för strategiska produkter, ramanslag
Europainformation m.m., ramanslag

23 601
15 801
7 800

6

Totalförsvar

A
1
2
3

Militärt försvar
Försvarsmakten, ramanslag
Fredsfrämjande truppinsatser, ramanslag
Ersättning för kroppsskador, ramanslag

2 811 310
1 763 483
1 757 629
1 452
4 402
906 270
464 161
274 300
24 400
143 409

41 243 865
37 153 519
36 707 400
384 419
61 700
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B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vissa funktioner inom det civila försvaret
Funktionen Civil ledning, ramanslag
Funktionen Försörjning med industrivaror, ramanslag
Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst, ramanslag
Funktionen Psykologiskt försvar, ramanslag
Funktionen Ordning och säkerhet, ramanslag
Funktionen Hälso- och sjukvård m.m., ramanslag
Funktionen Telekommunikationer m.m., ramanslag
Funktionen Postbefordran, ramanslag
Funktionen Transporter, ramanslag
Funktionen Energiförsörjning, ramanslag

2 638 514
473 145
140 974
1 232 554
18 002
31 889
99 563
199 500
21 700
190 500
230 687

C
1
2
3

483 725
426 827
11 898

4

Kustbevakningen och nämnder m.m.
Kustbevakningen, ramanslag
Nämnder m.m., ramanslag
Statens räddningsverk: Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
m.m., ramanslag
Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst, ramanslag

D
1
2
3
4
5
6

Stödverksamhet
Totalförsvarets pliktverk, ramanslag
Försvarshögskolan, ramanslag
Försvarets radioanstalt, ramanslag
Försvarets forksningsanstalt, ramanslag
Flygtekniska försöksanstalten, ramanslag
Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret, obetecknat anslag

968 107
231 750
36 603
428 667
137 343
31 773
101 971

7

Internationellt bistånd

A
1
2

Internationellt utvecklingssamarbete
Biståndsverksamhet, reservationsanslag
Biståndsförvaltning, ramanslag

B
1
2

Samarbete med Central- och Österuropa
Samarbete med Central- och Östeuropa, reservationsanslag
Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd och exportgarantier,
reservationsanslag

25 000
20 000

11 434 400
10 623 600
10 214 267
409 333
810 800
789 800
21 000

8

Invandrare och flyktingar

3 863 934

A
1
2
3
4
5
6

Migrationspolitik
Statens invandrarverk, ramanslag
Mottagande av asylsökande, ramanslag
Migrationspolitiska åtgärder, ramanslag
Utlänningsnämnden, ramanslag
Offentligt biträde i utlänningsärenden, ramanslag
Utresor för avvisade och utvisade, ramanslag

1 748 234
452 402
773 650
313 289
65 388
60 295
83 210

B
1
2

Invandrares integration
Integrationsmyndigheten, ramanslag
Särskilda insatser i utsatta bostadsområden, ramanslag

2 115 700
45 376
200 000

8
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3
4
5

Integrationsåtgärder, ramanslag
Kommunersättningar vid flyktingmottagande, ramanslag
Hemutrustningslån, ramanslag

57 860
1 713 915
98 549

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Hälso- och sjukvård
Sjukvårdsförmåner m.m., ramanslag
Bidrag till läkemedelsförmånen, ramanslag
Bidrag till hälso- och sjukvård, ramanslag
Insatser mot aids, ramanslag
Ersättning till Spri, obetecknat anslag
Bidrag till WHO, ramanslag
Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedelsbiverkningar,
obetecknat anslag
Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan, ramanslag
Folkhälsoinstitutet, ramanslag
Smittskyddsinstitutet, ramanslag
Statens institut för psykosocial miljömedicin, ramanslag
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik, ramanslag
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, ramanslag

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Omsorg om äldre och personer med funktionshinder
Vissa statsbidrag inom äldre- och handikappområdet, reservationsanslag
Statsbidrag till vårdartjänst, ramanslag
Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder, obetecknat anslag
Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer, obetecknat anslag
Ersättning för texttelefoner, ramanslag
Bilstöd till handikappade, ramanslag
Kostnader för statlig assistansersättning, ramanslag
Statens institut för särskilt utbildningsstöd, ramanslag
Handikappombudsmannen, ramanslag

4 960 950
275 000
189 000
75 394
132 194
16 077
203 978
4 053 000
8 561
7 746

C
1

679 567

2
3
4
5
6
7
8

Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt alkohol- och narkotikapolitik
Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård samt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete, obetecknat anslag
Bidrag till organisationer på det sociala området, obetecknat anslag
Barnombudsmannen, ramanslag
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor, ramanslag
Statens institutionsstyrelse, ramanslag
Alkoholinspektionen, ramanslag
Alkoholsortimentsnämnden, ramanslag
Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder, reservationsanslag

52 000
64 341
7 550
6 468
503 986
14 548
674
30 000

D
1

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen, ramanslag

369 636
369 636

E
1
2

Stöd till forskning
Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag
Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag

102 425
94 610
7 569

22 499 516

9

16 387 184
1 550 000
13 491 000
939 424
65 622
29 700
33 697
2 591
16 800
110 178
98 923
10 853
15 517
22 879
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10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp

37 192 476

A
1
2
3

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Sjukpenning och rehabilitering m.m., ramanslag
Förtidspensioner, ramanslag
Handikappersättningar, ramanslag

B
1
2

Socialförsäkringsadministration
Riksförsäkringsverket, ramanslag
Allmänna försäkringskassor, ramanslag

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

A
1
2
3

Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ålderspensioner, ramanslag
Efterlevandepensioner till vuxna, ramanslag
Bostadstillägg till pensionärer, ramanslag

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

A
1
2
3
4
5
6

Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Allmänna barnbidrag, ramanslag
Föräldraförsäkring, ramanslag
Underhållsstöd, ramanslag
Bidrag till kostnader för internationella adoptioner, ramanslag
Barnpensioner, ramanslag
Vårdbidrag för funktionshindrade barn, ramanslag

13

Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

42 723 356

A
1
2

Ersättning vid arbetslöshet
Bidrag till arbetslöshetsersättning, ramanslag
Bidrag till lönegarantiersättning, ramanslag

42 723 356
40 681 334
2 042 022

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

A
1
2
3
4
5
6

Arbetsmarknad
Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, ramanslag
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ramanslag
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade, ramanslag
Europeiska socialfonden m.m., ramanslag
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, ramanslag
Vissa kostnader för införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring, ramanslag

B
1
2
3
4
5

Arbetsliv
Arbetarskyddsverket, ramanslag
Arbetslivsinstitutet, ramanslag
Bidrag och uppdrag inom arbetslivsområdet m.m., ramanslag
Rådet för arbetslivsforskning, ramanslag
Forskning och utveckling inom arbetslivsområdet, ramanslag

32 257 900
17 881 000
13 375 000
1 001 900
4 934 576
665 012
4 269 564

62 701 000
62 701 000
52 492 000
555 000
9 654 000

35 813 561
35 813 561
17 018 000
14 759 000
2 125 661
24 000
291 000
1 595 900

47 541 952

10

33 922 550
4 118 585
21 043 793
6 596 798
2 100 600
11 274
51 500

5 484 529
365 196
208 361
261 485
24 752
212 217
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6
7
8
9
10
11
12

Bidrag till Samhall AB, ramanslag
AMU-gruppen AB, ramanslag
Arbetsdomstolen, ramanslag
Statens förlikningsmannaexpedition, ramanslag
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, ramanslag
Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, obetecknat anslag
Internationella avgifter, ramanslag

C
1
2
3

Jämställdhet mellan kvinnor och män
Jämställdhetsombudsmannen, ramanslag
Särskilda jämställdhetsåtgärder, ramanslag
Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet, obetecknat anslag

D
1
2
3

Staten som arbetsgivare
Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket, ramanslag
Statliga tjänstepensioner m.m., ramanslag
Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade området, ramanslag

15

Studiestöd

A
1
2
3
4

Studiestöd
Studiehjälp m.m., ramanslag
Studiemedel m.m., ramanslag
Vuxenstudiestöd m.m., ramanslag
Bidrag för kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss
föräldrautbildning i teckenspråk, ramanslag
Bidrag till vissa studiesociala ändamål, ramanslag
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar, ramanslag
Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska
utbildningar, ramanslag

5
6
7

4 356 419
9 514
15 849
2 339
55
4 147
24 195
31 081
13 943
13 706
3 432
8 103 792
3 000
8 042 900
57 892

21 333 755

16

Utbildning och universitetsforskning

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning
Statens skolverk, ramanslag
Utveckling av skolväsende och barnomsorg, ramanslag
Forskning inom skolväsendet, ramanslag
Genomförande av skolreformer, ramanslag
Statens institut för handikappfrågor i skolan, ramanslag
Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp, ramanslag
Specialskolor och resurscenter, ramanslag
Särskilda insatser på skolområdet, ramanslag
Sameskolstyrelsen, ramanslag
Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola, ramanslag
Bidrag till svensk undervisning i utlandet, ramanslag
Statens skolor för vuxna, ramanslag
Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning, ramanslag
Särskilda utbildningsinsatser för vuxna, ramanslag
Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling, ramanslag

21 333 755
2 139 056
9 904 570
8 624 280
63 773
23 073
61 632
517 371

27 050 554

11

5 181 740
236 995
163 360
7 873
83 971
116 623
20 936
418 943
258 336
33 714
118 091
67 108
38 155
134 236
3 474 333
9 066
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B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Universitet och högskolor m.m.
Uppsala universitet: Grundutbildning, ramanslag
Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Lunds universitet: Grundutbildning, ramanslag
Lunds universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Göteborgs universitet: Grundutbildning, ramanslag
Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Stockholms universitet: Grundutbildning, ramanslag
Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Umeå universitet: Grundutbildning, ramanslag
Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Linköpings universitet: Grundutbildning, ramanslag
Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Karolinska institutet: Grundutbildning, ramanslag
Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning, ramanslag
Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Luleå tekniska universitet: Grundutbildning, ramanslag
Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning, ramanslag
Danshögskolan: Grundutbildning, ramanslag
Dramatiska institutet: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Borås: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Dalarna: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Gävle/Sandviken: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Halmstad: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Kalmar: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Karlskrona/Ronneby: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Karlstad: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan Kristianstad: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Skövde: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Växjö: Grundutbildning, ramanslag
Högskolan i Örebro: Grundutbildning, ramanslag
Högskoleutbildning på Gotland: Grundutbildning, ramanslag
Idrottshögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag
Konstfack: Grundutbildning, ramanslag
Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning, ramanslag
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag
Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag
Mitthögskolan: Grundutbildning, ramanslag
Mälardalens högskola: Grundutbildning, ramanslag
Operahögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag
Södertörns högskola: Grundtbildning, ramanslag
Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning, ramanslag
Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m., ramanslag
Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., ramanslag
Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor, ramanslag
Sunet, ramanslag
Ersättningar för klinisk utbildning och forskning, ramanslag

C
1

Högskolemyndigheter
Högskoleverket, ramanslag

19 198 839
766 767
952 889
1 165 260
977 689
926 126
784 320
647 173
776 182
677 386
522 150
638 344
343 420
295 824
603 168
676 183
506 043
351 662
178 285
22 248
53 284
168 506
186 586
186 991
127 659
201 819
127 406
274 584
150 031
126 990
94 030
225 300
273 355
40 725
33 997
96 727
45 749
81 574
280 765
351 669
267 925
13 352
99 006
21 924
1 462 630
350 984
438 686
37 292
1 568 174
391 483
127 667
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2
3

Verket för högskoleservice, ramanslag
Centrala studiestödsnämnden, ramanslag

D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nationella och internationella forskningsresurser
Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinformation, ramanslag
Forskningsrådsnämnden: Förvaltning, ramanslag
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag
Medicinska forskningsrådet: Forskning, ramanslag
Medicinska forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag
Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag
Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning, ramanslag
Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning, ramanslag
Rymdforskning, ramanslag
Kungl. biblioteket, ramanslag
Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, ramanslag
Institutet för rymdfysik, ramanslag
Polarforskningssekretariatet, ramanslag
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och EU, ramanslag
Särskilda utgifter för forskningsändamål, ramanslag
Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning, ramanslag

E
1
2

Gemensamma ändmål
Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m., ramanslag
Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m., ramanslag

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

A
1
2

Allmän kulturverksamhet
Statens kulturråd, ramanslag
Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete, ramanslag
Kulturåret 1998, reservationsanslag
Nationella uppdrag, ramanslag
Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel,
obetecknat anslag

3
4
5

B
1

9 892
253 924

58 889
36 365
22 524

7 334 967

3

Teater, dans och musik
Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus och
Svenska rikskonserter, obetecknat anslag
Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner, obetecknat anslag
Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål, ramanslag

C
1
2
3
4
5
6

Bibliotek, litteratur och kulturtidsskrifter
Bidrag till regional biblioteksverksamhet, obetecknat anslag
Litteraturstöd, ramanslag
Stöd till kulturtidskrifter, ramanslag
Stöd till bokhandel, ramanslag
Talboks- o punktskriftsbiblioteket, ramanslag
Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, obetecknat anslag

2

2 219 603
88 858
21 205
205 750
10 239
332 272
9 806
709 769
19 714
237 692
8 048
118 925
193 061
8 183
37 296
22 237
9 654
124 095
62 799

13

314 333
26 920
130 075
83 636
6 000
67 702

1 424 397
727 076
602 427
94 894
219 025
36 872
64 567
19 500
7 301
56 704
13 056
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8

Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videoprogram på
teckenspråk, obetecknat anslag
Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden, obetecknat anslag

17 524
3 501

D
1
2
3
4
5

Bild och form samt konsthantverk
Statens konstråd, ramanslag
Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön, ramanslag
Nämnden för hemslöjdsfrågor, ramanslag
Främjande av hemslöjden, ramanslag
Bidrag till bild- och formområdet, ramanslag

80 145
4 503
42 938
1 056
16 907
14 741

E
1
2

Ersättningar och bidrag till konstnärer
Konstnärsnämnden, ramanslag
Ersättningar och bidrag till konstnärer, ramanslag

249 312
9 207
240 105

F
1
2
3
4
5

Arkiv
Riksarkivet och landsarkiven, ramanslag
Arkivet för ljud och bild, ramanslag
Språk- och folkminnesinstitutet, ramanslag
Svenskt biografiskt lexikon, ramanslag
Bidrag till regional arkivverksamhet, obetecknat anslag

285 355
226 435
25 434
27 761
3 405
2 320

G
1
2
3

Kulturmiljö
Riksantikvarieämbetet, ramanslag
Bidrag till kulturmiljövård, ramanslag
Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar, reservationsanslag

423 916
136 979
236 937
50 000

H
1
2
3
4
5
6
7

Museer och utställningar
Centrala museer: Myndigheter, ramanslag
Centrala museer: Stiftelser, obetecknat anslag
Bidrag till regionala museer, obetecknat anslag
Bidrag till vissa museer, obetecknat anslag
Stöd till icke-statliga kulturlokaler, ramanslag
Riksutställningar, ramanslag
Utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål, ramanslag

932 558
571 863
173 050
104 595
39 504
10 000
33 466
80

I
1
2
3
4

Film och medier
Filmstöd, ramanslag
Statens biografbyrå, ramanslag
Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland, obetecknat anslag
Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt
mediesamarbete, ramanslag

164 049
129 838
7 661
25 540
1 010

J
1
2

Forskning
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet, ramanslag
Forskning och dokumentation om medieutvecklingen, obetecknat anslag

37 772
36 938
834

K
1

Trossamfund
Stöd till trossamfund, ramanslag

55 700
55 700

14
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1998

1000-tal kronor

L
1
2
3

Folkbildning
Bidrag till folkbildningen, obetecknat anslag
Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen, obetecknat anslag
Bidrag till kontakttolkutbildning, obetecknat anslag

2 497 187
2 418 014
70 325
8 848

M
1
2

Ungdomsfrågor
Ungdomsstyrelsen, ramanslag
Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m., ramanslag

108 490
12 101
96 389

N
1
2
3

Folkrörelse- och idrottsfrågor
Bidrag till allmänna samlingslokaler, ramanslag
Stöd till idrotten, ramanslag
Lotteriinspektionen, ramanslag

542 728
40 000
483 240
19 488

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Plan-, bygg- och bostadsväsendet
Boverket: Förvaltningskostnader, ramanslag
Räntebidrag m.m., ramanslag
Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m.m., ramanslag
Statens bostadskreditnämnd:Förvaltningskostnader, ramanslag
Statens bostadskreditnämnd:Garantiverksamhet, ramanslag
Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader, ramanslag
Byggforskning, ramanslag
Bidrag till Fonden för fukt- och mögelskador, ramanslag
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, ramanslag
Bostadsbidrag, ramanslag
Bonusränta för ungdomsbosparande, ramanslag

B
1

Geoteknik
Geoteknik, ramanslag

C
1
2

Länstyrelserna m.m.
Länsstyrelserna m.m., ramanslag
Regionala självstyrelseorgan, obetecknat anslag

D
1
2

Lantmäteriverksamhet
Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket, ramanslag
Statens va-nämnd, ramanslag

421 523
416 174
5 349

E
1

Stöd till ekologisk omställning och utveckling
Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, ramanslag

800 000
800 000

19

Regional utjämning och utveckling

A
1
2
3
4
5

Regional utjämning och utveckling
Regionalpolitiska åtgärder, ramanslag
Regionalpolitisk låneverksamhet, ramanslag
Täckande av förluster på grund av kreditgarantier inom regionalpolitiken, ramanslag
Ersättning för nedsättning av socialavgifter, ramanslag
Transportbidrag, ramanslag

22 825 533
19 922 744
120 455
12 100 000
8 000
12 480
1 500 000
22 779
164 430
60 000
12 000
5 919 600
3 000
22 555
22 555
1 658 711
1 646 031
12 680

3 604 853

15

3 604 853
1 597 517
390 000
12 000
415 000
336 000
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1998

1000-tal kronor

6
7
8
9

Glesbygdsverket, ramanslag
Statens institut för regionalforskning, ramanslag
Europeiska regionala utvecklingsfonden, ramanslag
Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till Söderhamn, reservationsanslag

23 393
7 943
748 000
75 000

20

Allmän miljö- och naturvård

A
1
2
3
4
5
6
7
8

Miljövård
Statens naturvårdsverk, ramanslag
Miljöövervakning m.m., ramanslag
Bidrag till kalkningsverksamhet av sjöar och vattendrag, ramanslag
Investeringar och skötsel för miljönaturvård, ramanslag
Koncessionsnämnden för miljöskydd, ramanslag
Kemikalieinspektionen, ramanslag
Visst internationellt miljösamarbete, ramanslag
Stockholms internationella miljöinstitut, obetecknat anslag

933 816
268 104
85 452
140 000
291 473
19 014
80 011
37 762
12 000

B
1
2
3
4

Strålskydd, kärnsäkerhet m.m.
Statens strålskyddsinstitut, ramanslag
Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader, ramanslag
Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning, ramanslag
Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m., ramanslag

244 236
78 055
75 479
63 950
26 752

21

Energi

A
1
2

Energisystemfrågor
Energimyndighet: Förvaltningskostnader, ramanslag
Kostnader för bildandet av en ny energimyndighet, ramanslag

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Omställning och utveckling av energisystemet
Bidrag för att minska elanvändningen, ramanslag
Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor, ramanslag
Åtgärder för effektivare energianvändning, ramanslag
Energiforskning, ramanslag
Bidrag till Energiteknikfonden, obetecknat anslag
Introduktion av ny energiteknik, ramanslag
Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser, ramanslag
Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet, ramanslag
Åtgärder för el- och värmeförsörjningen i Sydsverige, ramanslag

22

Kommunikationer

A
1
2
3
4
5

Vägar och järnvägar
Vägverket: Administration, ramanslag
Vägverket: Väghållning och statsbidrag, ramanslag
Banverket: Sektorsuppgifter, ramanslag
Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar, ramanslag
Från EG-budgeten finansierade stöd för Transeuropeiska nätverk, ramanslag

1 178 052

1 583 041
163 041
138 041
25 000
1 420 000
290 000
215 000
90 000
320 000
90 000
160 000
50 000
5 000
200 000

24 100 564

16

21 491 752
1 209 781
11 835 873
755 694
7 490 404
200 000
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1998

1000-tal kronor

B
1
2
3
4
5

Sjö- och luftfart
Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m., obetecknat anslag
Transportstöd till Gotland, ramanslag
Ersättning till viss kanaltrafik m.m., obetecknat anslag
Bidrag till sjöfarten, ramanslag
Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen, obetecknat anslag

697 275
44 415
175 000
62 660
400 000
15 200

C
1
2
3
4
5

Post och telekommunikation
Post- och telestyrelsen, ramanslag
Upphandling av samhällsåtaganden, ramanslag
Ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings- och kassaservice, ramanslag
Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal, ramanslag
Informationsteknik: Telekommunikation m.m., ramanslag

679 408
156 924
157 484
200 000
140 000
25 000

D
1

830 194

2
3
4
5

SJ, kollektivtrafik och samhällsköpta tjänster m.m.
Ersättningar till Statens järnvägar i samband med utdelning från
AB Swedcarrier, ramanslag
Köp av interregional persontrafik på järnväg, ramanslag
Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik, ramanslag
Viss internationell verksamhet, ramanslag
Kostnader för avveckling av Styrelsen för riksfärdtjänst, obetecknat anslag

200 000
412 946
209 463
7 500
285

E
1
2
3
4

Kommunikationsforskning och meteorologi
Statens väg- och transportforskningsinstitut, ramanslag
Kommunikationsforskningberedningen, ramanslag
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA), ramanslag
Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m., ramanslag

401 935
29 203
146 766
37 215
188 751

23

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

13 725 623

A
1

Internationellt samarbete
Bidrag till vissa internationella organisationer m.m., ramanslag

37 414
37 414

B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Jordbruk och trädgårdsnäring
Statens jordbruksverk, ramanslag
Stöd till jordbrukets rationalisering m.m., ramanslag
Djurregister, ramanslag
Statens utsädeskontroll, ramanslag
Statens växtsortnämnd, ramanslag
Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, reservationsanslag
Bekämpande av växtsjukdomar, ramanslag
Strukturstöd inom livsmedelssektorn, ramanslag
Från EG-budgeten finansierat strukturstöd, ramanslag
Regionala stöd till jordbruket, ramanslag
Från EG-budgetens finansierade regionala stöd till jordbruket, ramanslag
Kompletterande åtgärder inom jordbruket, ramanslag
Från EG-budgeten finansierade kompletterande åtgärder inom jordbruket, ramanslag
Arealersättning och djurbidrag m.m., ramanslag
Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter m.m., ramanslag
Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m., ramanslag
Jordbrukets blockdatabas, ramanslag

17

11 379 890
220 188
22 000
35 000
978
1 349
26 246
2 629
110 000
125 000
717 000
325 000
1 420 000
1 427 500
4 850 000
2 000 000
80 000
17 000
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1998

1000-tal kronor

C
1
2
3
4

Fiske
Fiskeriverket, ramanslag
Strukturstöd till fisket m.m., ramanslag
Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m., ramanslag
Fiskevård, ramanslag

193 448
57 908
30 890
84 650
20 000

D
1
2
3

Rennäring m.m.
Främjande av rennäringen m.m., ramanslag
Ersättningar för viltskador m.m, ramanslag
Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m., ramanslag

109 738
61 700
46 500
1 538

E
1
2
3
4
5

Djurskydd och djurhälsovård
Statens veterinärmedicinska anstalt, ramanslag
Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, obetecknat anslag
Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder, ramanslag
Centrala försöksdjursnämnden, ramanslag
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, ramanslag

268 349
75 055
78 109
18 792
6 893
89 500

F
1
2
3
4
5
6

Livsmedel
Statens livsmedelsverk, ramanslag
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden, ramanslag
Kostnader för livsmedelsberedskap, ramanslag
Livsmedelsstatistik, ramanslag
Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten, ramanslag
Exportfrämjande åtgärder, ramanslag

176 548
105 831
4 019
28 614
27 084
6 000
5 000

G
1
2
3
4

Utbildning och forskning
Sveriges lantbruksuniversitet, ramanslag
Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltningskostnader, ramanslag
Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning och kollektiv forskning, ramanslag
Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, obetecknat anslag

H
1
2
3
4
5

Skogsnäring
Skogsvårdsorganisationen, ramanslag
Bidrag till skogsvård m.m., reservationsanslag
Insatser för skogsbruket, ramanslag
Internationellt skogssamarbete, ramanslag
Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning, ramanslag

24

Näringsliv

A
1
2
3
4
5
6

Näringspolitik
Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader, ramanslag
Småföretagsutveckling, ramanslag
Stöd till kooperativ utveckling, ramanslag
Turistfrämjande, ramanslag
Täckande av förluster vid viss garantigivning m.m., ramanslag
Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen,
obetecknat anslag
Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag m.m., ramanslag
Avgifter till vissa internationella organisationer, ramanslag

7
8

1 228 920
1 021 979
10 806
195 234
901
331 316
257 211
6 000
60 700
1 405
6 000

2 698 330

18

855 222
208 355
134 062
16 500
80 096
12 000
15 000
25 000
24 329
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1998
9
10
11
12

B
1
2
3

1000-tal kronor
Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.,
ramanslag
Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning, ramanslag
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar m.m.,
ramanslag
Fortsatt statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt,
reservationsanslag

184 093
4 687
77 000
74 100

4
5
6

Teknologisk infrastruktur
Patentbesvärsrätten, ramanslag
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet, ramanslag
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Bidrag till riksmätplatser,
obetecknat anslag
Elsäkerhetsverket, ramanslag
Sprängämnesinspektionen, ramanslag
Bidrag till standardisering, provtagnings- och mätteknisk FoU m.m., ramanslag

155 537
12 237
12 536

C
1
2

Konkurrensfrågor
Konkurrensverket, ramanslag
Konkurrensforskning, ramanslag

D
1
2
3
4
5

Teknisk forskning och utveckling
Teknisk forskning och utveckling, ramanslag
Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader, ramanslag
Rymdverksamhet, ramanslag
Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet,
obetecknat anslag
Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien, obetecknat anslag

E
1
2
3
4
5

Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande
Kommerskollegium, ramanslag
Exportfrämjande verksamhet, ramanslag
Exportkreditnämnden, ramanslag
AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning, ramanslag
Investeringsfrämjande, ramanslag

272 420
46 533
127 656
50 000
9 063
39 168

F
1
2
3
4
5
6
7

Konsumentfrågor
Marknadsdomstolen, ramanslag
Konsumentverket, ramanslag
Allmänna reklamationsnämnden, ramanslag
Fastighetsmäklarnämnden, ramanslag
Stöd till konsumentorganisationer, ramanslag
Stöd till konsumentforskning, ramanslagSpecifi
Bidrag till miljömärkning av produkter, obetecknat anslag

103 004
4 686
67 876
13 560
6 068
4 100
2 114
4 600

8 271
36 961
14 943
70 589
65 579
62 106
3 473

19

1 246 568
672 953
14 351
524 013
29 892
5 359
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1998

1000-tal kronor

25

Allmänna bidrag till kommuner

93 048 700

A
1
2
3
4

Bidrag och ersättning till kommuner och landsting
Generellt statsbidrag till kommuner och landsting, ramanslag
Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting, reservationsanslag
Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting, obetecknat anslag
Bidrag till Rådet för kommunal redovisning, obetecknat anslag

26

Statsskuldsräntor m.m.

A
1

Räntor på statsskulden
Räntor på statsskulden, ramanslag

B
1

Oförutsedda utgifter
Oförutsedda utgifter, ramanslag

C
1

Riksgäldskontorets provisionskostnader
Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och
skuldförvaltning, ramanslag

93 048 700
71 326 400
736 600
20 985 000
700

109 125 000
108 415 000
108 415 000
10 000
10 000

27

Avgiften till Europeiska gemenskapen

A
1
2
3
4

Svergies avgift till gemenskapsbudgeten
Tullavgift, ramanslag
Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter, ramanslag
Mervärdesskattebaserad avgift, ramanslag
Avgift baserad på bruttonationalinkomsten, ramanslag

700 000
700 000

19 645 000

SUMMA ANSLAG

19 645 000
2 934 000
362 000
8 093 000
8 256 000

687 815 280

20
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Specifikation av statsbudgetens inkomster
budgetåret 1998

1998

1000-tal kronor

1000 Skatter m.m.:

601 991 493

1100

Skatt på inkomst:

98 829 396

1110

Fysiska personers inkomstskatt:
1111 Fysiska personers inkomstskatt
varav: Inkomster
varav: Utgifter

34 100 365
34 100 365

1120

436 865 798
402 765 434

Juridiska personers inkomstskatt:
1121 Juridiska personers inkomstskatt
varav: Inkomster
varav: Utgifter
1123 Beskattning av tjänstegruppliv

58 964 032
57 884 032
84 009 327
26 125 295
1 080 000

1130

Ofördelbara inkomstskatter:
1131 Ofördelbara inkomstskatter

3 000 000
3 000 000

1140

Övriga inkomstskatter:
1141 Kupongskatt
1144 Lotteriskatt

2 765 000
1 650 000
1 115 000

1200

Socialavgifter och allmänna egenavgifter:

208 777 250

1211
1221
1231
1241
1251

Folkpensionsavgift
Sjukförsäkringsavgift
Barnomsorgsavgift
Utbildningsavgift
Tilläggspensionsavgift, netto
varav: Inkomster
varav: Utgifter
1252 Delpensionsavgift
varav: Inkomster
varav :Utgifter

52 303 082
58 425 708
0
0
3 817 710
54 538 708
50 720 998
0
1 555 039
1 555 039

21
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1998

1000-tal kronor
1253 Arbetsskadeavgift, netto
varav: Inkomster
varav: Utgifter
1254 Arbetsmarknadsavgift
1255 Arbetarskyddsavgift
1256 Lönegarantiavgift
1257 Sjömanspensionsavgift, netto
varav: Inkomster
varav: Utgifter

1260

4 714 269
10 733 269
6 019 000
38 693 055
1 292 033
1 900 049
0
29 000
29 000

Allmänna egenavgifter:
1261 Allmän sjukförsäkringsavgift
1262 Allmän pensionsavgift, netto
varav: Inkomster
varav: Utgifter
1281 Allmän löneavgift
1291 Särskild löneskatt
1299 Avräkning av socialavgifter

3 213 000
3 213 000
0
52 002 711
52 002 711
33 074 856
11 343 489
0

1300

Skatt på egendom:

35 105 157

1310

Skatt på fast egendom:
1312 Fastighetsskatt

24 240 100
24 240 100

1320

Förmögenhetsskatt:
1321 Fysiska personers förmögenhetsskatt
1322 Juridiska personers förmögenhetsskatt

5 145 057
5 064 497
80 560

1330

Arvsskatt och gåvoskatt:
1331 Arvsskatt
1332 Gåvoskatt

1 520 000
1 300 000
220 000

1340

Övrig skatt på egendom:
1341 Stämpelskatt

4 200 000
4 200 000

1400

Skatt på varor och tjänster:

238 313 638

1410

Allmänna försäljningsskatter:
1411 Mervärdesskatt
varav: kommunmoms

154 883 518
154 883 518
23 473 773

1420, 1430 Skatt på specifika varor:
1423 Försäljningsskatt på motorfordon
1424 Tobaksskatt
1425 Alkoholskatt
1425:01 varav: Skatt på etylalkohol
1425:02 varav: Skatt på vin och andra jästa drycker
1425:03 varav: Skatt på mellanklassprodukter
1425:04 varav: Skatt på öl
1428 Energiskatt
1429 Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle
1431 Särsk. skatt på el.kraft fr. kärnkraftverk
1435 Särskild skatt mot försurning
1436 Skatt på avfall

22

72 600 684
263 000
8 500 000
10 932 116
4 590 000
3 213 258
241 858
2 887 000
50 928 568
0
1 595 000
57 000
325 000
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1998

1000-tal kronor

1440

Överskott vid försäljning av varor med statsmonopol:
1442 Systembolaget AB:s inlevererade överskott

25 000
25 000

1450

Skatt på tjänster:
1451 Reseskatt
1452 Skatt på annonser och reklam
1454 Skatt på spel

1 166 136
0
1 121 136
45 000

1460

Skatt på vägtrafik:
1461 Fordonsskatt

5 873 000
5 873 000

1470

Skatt på import m.m.:
1471 Tullmedel
1472 Övriga skatter m.m. på import
1473 Jordbruks- och sockeravgifter

3 650 300
3 316 000
-5 700
340 000

1480

Övriga skatter på varor och tjänster:
1481 Övriga skatter på varor och tjänster

1500

Utjämningsavgift:

20 966 052

1511 Utjämningsavgift för kommuner och landsting

20 966 052

115 000
115 000

1600

Betalningsdifferenser:

0

1610

Betalningsdifferenser pga anstånd, netto:
1611 Betalningsdifferenser pga anstånd, netto

0
0

1620

Betalningsdifferenser pga restföring:
1621 Betalningsdifferenser pga. restföring av fysiska
personers inkomstskatt
1622 Betalningsdifferenser pga. restföring juridiska
personers inkomstskatt
1623 Betalningsdifferenser pga restföring av arbetsgivar
avgifter
1624 Betalningsdiffereser pga restföring av mervärdesskatt
1625 Betalningsdiffereser pga räntor m m

0

2000 Inkomster av statens verksamhet:

0
0
0
0
0

39 704 082

2100

Rörelseöverskott:

2110

Affärsverkens inlevererade överskott:
2113 SJ:s inlevererade överskott
2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott
2116 Affärsverket svenska kraftnäts inlevererade utdelning
och inleverans av motsvarighet till statlig skatt
2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott

491 900
0
135 000

Övriga myndigheters inlevererade överskott:
2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets
garantiverksamhet
2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit

180 000

2120

14 271 900

23

309 000
47 900

50 000
130 000
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1000-tal kronor

2130

Riksbankens inlevererade överskott:
2131 Riksbankens inlevererade överskott

9 800 000
9 800 000

2150

Överskott från spel verksamhet:
2153 Inlevererat överskott från AB Svenska Spel

3 800 000
3 800 000

2200

Överskott av statens fastighetsförvaltning:

176 000

2210

Överskott av fastighetsförvaltning:
2215 Överskott av Statens fastighetsverks verksamhet

176 000
176 000

2300

Ränteinkomster:

1 399 983

2310, 2320 Räntor på näringslån:
2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen
2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån
2321 Ränteinkomster på skogsväglån
2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet
2323 Räntor på övriga näringslån, Statens jordbruksverk
2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån
2340

Räntor på studielån:
2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studerande
2342 Ränteinkomster på allmänna studielån
2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1989

2360

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

2370

Räntor på beredskapslagring:
2371 Räntor på beredskapslagring och förrådsläggningar

2380, 2390 Övriga ränteinkomster:
2383 Ränteinkomster på statens bosättningslån
2385 Ränteinkomster på lån för studentkårslokaler
2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets
rationalisering
2392 Räntor på intressemedel
2394 Övriga ränteinkomster
2395 Räntor på särskilda räkningar i Riksbanken

78 275
3 677
23
4
48 581
990
25 000
1 278 500
0
38 500
1 240 000
6 000
6 000
13 000
13 000
24 208
40
0
700
2 000
18 768
2 700

2400

Aktieutdelning:

12 000 000

2410

Inkomster av statens aktier:
2411 Inkomster av statens aktier

12 000 000
12 000 000

2500

Offentligrättsliga avgifter:
2511
2519
2521
2522
2523

8 046 986

Expeditions- och ansökningsavgifter
Koncessionsavgift på televisionens område
Avgifter till granskningsnämnden
Avgifter för granskning av filmer och videogram
Avgift generations växling

24

558 993
275 188
4 536
10 000
291 000
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1000-tal kronor
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2551
2552
2553
2554

2600

Försäljningsinkomster:
2624
2625
2626
2627

2700

557 000
2 540 000
66 120
14 200
5 500
34 124
0
895 000
500 000
600 110
3 000
20 830
85 823
441 734
26 772
66 600
5 400
18 292
31 000
907
119 533
113 100
113 005
6 500
178 225
358 344
6 150
100 000
1 201 856

Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter
Utförsäljning av beredskapslager
Inkomster vid Banverket
Offentlig lagring, försäljningsintäkter

Böter m.m.:
2711
2712
2713
2714

2800

Bidrag för ungdomspraktik
Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor
Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor
Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen
Avgifter vid bergsstaten
Avgifter vid patent- & registreringsväsendet
Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register
Avgifter vid kronofogdemyndigheterna
Vägavgifter
Avgifter för körkort och motorfordon
Avgifter för statliga garantier
Lotteriavgifter
Miljöskyddsavgift
Miljöavgift på bekämpningsmedel och handelsgödsel
Täktavgift
Avgifter vid Tullverket
Patientavgifter vid tandläkarutbildningen
Skatteutjämningsavgift
Avgifter för alkoholinspektionens verksamhet
Närradioavgifter
Lokalradioavgifter
Avgifter för Post- & Telestyr:s verksamhet
Avgifter för Finansinsp:s verksamhet
Avgifter för provning vid riksprovplats
Avgifter från kärnkraftverken
Övriga offentligrättsliga avgifter
Registreringsavgift till fastighetsmäklarnämnden
Avgifter för telekommunikation

54 856
224 000
913 000
10 000
1 165 557

Restavgifter och dröjsmålsavgifter
Bötesmedel
Vattenföroreningsavgift m.m.
Sanktionsavgifter m.m.

799 377
357 100
1 050
8 030

Övriga inkomster av statens verksamhet:

1 441 800

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet
2812 Återbetalning av lönegarantimedel

1 241 800
200 000

3000 Inkomster av försåld egendom:

15 001 000

3100

Inkomster av försålda byggnader och maskiner:

0

3120

Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader
och maskiner:
3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0
0
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3200

Övriga inkomster av markförsäljning:
3211 Övriga inkomster av markförsäljning

1 000
1 000

3300

Övriga inkomster av försåld egendom:
3311 Inkomster av statens gruvegendom
3312 Övriga inkomster av försåld egendom

15 000 000
0
15 000 000

4000 Återbetalning av lån:

2 690 055

4100

Återbetalning av näringslån:

173 428

4120

Återbetalning av jordbrukslån:
4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen

4130

Återbetalning av övriga näringslån:
4131 Återbetalning av vattenkraftslån
4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering
4135 Återbetalning av skogsväglån
4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet
4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens
jordbruksverk
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier
4139 Återbetalning av lokaliseringslån

20 861
20 861

4300

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

4500

Återbetalning av övriga lån:
4514 Återbetalning av lån för studentkårslokaler
4516 Återbetalning av utgivna startlån & bidrag
4517 Återbetalning från Portugalfonden
4519 Återbetalning av statens bosättningslån
4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor
4526 Återbetalning av övriga lån

5000 Kalkylmässiga inkomster:

152 567
83
25 000
19
49 984
3 108
4 372
70 000
2 387 500
0
2 500
2 385 000
129 127
67
1 300
0
40
100 000
27 720

5 337 207

5100

Avskrivningar och amorteringar:

1 504 207

5110

Affärsverkens avskrivningar och amorteringar:
5113 Statens järnvägars avskrivningar

5120

Avskrivningar på fastigheter:
5121 Avskrivningar på fastigheter

672 140
672 140

5130

Uppdragsmynd:s komplementkostnader:
5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader

831 567
831 567

5140

Övriga avskrivningar:
5144 Avskrivningar på förrådsanläggningar för civilit
totalförsvar
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1998
5200

1000-tals kronor
Statliga pensionsavgifter:
5211 Statliga pensionsavgifter

3 833 000
3 833 000

6000 Bidrag m.m. från EU:

10 978 950

6100

Bidrag från EG:s jordbruksfond:

7 565 000

6110

Bidrag från EG:s jordbruksfonds garantisektion:
6111 Arealbidrag och trädesersättning
6112 Miljöstöd
6113 Intervention
6114 Exportbidrag
6115 Djurbidrag
6116 Offentlig lagring
6119 Övriga bidrag från EG:s jordbruksfondsgarantisektion

7 195 000
3 730 000
1 050 000
520 000
1 000 000
725 000
10 000

6120

Bidrag från EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion:
6121 EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m.

160 000
370 000
370 000

6200

Bidrag från EG:s fiskefond:
6211 Bidrag från EG:s fiskefond

9 400
9 400

6300

Bidrag från EG:s regionalfond:
6311 Bidrag från EG:s regionalfond

6400

Bidrag från EG:s socialfond:
6411 Bidrag från EG:s socialfond

6500

Bidrag till transeuropeiska nätverk:
6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk

53 150
53 150

6900

Övriga bidrag från EG:
6911 Övriga bidrag från EG

30 400
30 400

700 000
700 000
2 621 000
2 621 000

7000 Extraordinära medel från EU:

269 558

7111 Återbetalning avseende avgiften till gemenskapsbudgeten

SUMMA INKOMSTTITLAR

269 558

675 972 345
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Svensk ekonomi

Förord

Därigenom får exporten en betydande draghjälp,
både 1997 och 1998. Dessutom verkar svenska företag vinna marknadsandelar, vilket ger ytterligare
skjuts åt exporten. Eftersom även importen stiger
tämligen snabbt kommer ändå utrikeshandelns bidrag till tillväxten att begränsas.
Den inhemska efterfrågan, och framför allt då den
privata konsumtionen kommer att bli en allt viktigare drivkraft i uppgången. Den offentliga konsumtionen, som under flera år varit en broms i ekonomin,
kommer att stiga svagt 1998. Investeringarna, som i
år endast ökar marginellt, expanderar återigen nästa
år. Lageranpassningen förefaller nu vara avklarad,
varför en ökad efterfrågan på varor i allt högre grad
måste tillgodoses genom löpande produktion.
Den stigande aktiviteten i ekonomin kan också
förutses sprida sig till arbetsmarknaden. Sysselsättningen beräknas öka framöver, vilket leder till en
gradvis nedgång i arbetslösheten. Den höga arbetslösheten under det första halvåret gör dock att årsgenomsnittet för 1997 sannolikt kommer att överstiga
förra årets nivå.

Denna bilaga till 1998 års budgetproposition beskriver den internationella och svenska ekonomins utveckling t.o.m. 1998.
Beskrivningen av den svenska ekonomin baseras
bl.a. på underlag från Statistiska centralbyrån och på
den prognos som Konjunkturinstitutet publicerade
den 20 augusti 1997. Ansvaret för de redovisade
prognoserna åvilar dock helt Finansdepartementets
ekonomiska avdelning.
Bilagan innehåller dessutom kalkyler över ekonomins utveckling fram t.o.m. år 2000, som är betingade av att ett antal förutsättningar är uppfyllda.
Ansvarig för bilagan är departementsrådet Anders
Palmér. Beräkningarna baseras på information t.o.m.
den 10 september 1997.

1

Inledning

1.1

Den svenska ekonomin 1997 och 1998

Den något splittrade bild över den svenska ekonomin
som var förhärskande under våren har nu blivit mer
entydig. Återhämtningen sker på bred front och det
finns även tecken på att läget på arbetsmarknaden,
som normalt släpar efter i konjunkturen, står inför
en förbättring. En betydande upprevidering av BNP–
tillväxten jämfört med vårpropositionen har gjorts
för 1998.
Den internationella konjunkturen ser ut att utvecklas relativt gynnsamt. Den amerikanska ekonomin bromsar in något så att en överhettning kan
undvikas. I Japan och Kontinentaleuropa sker en
återhämtning, medan de för Sverige så viktiga marknaderna Storbritannien och Norden fortsätter att gå
mycket bra.

DIAGRAM 1.1

BNP årlig förändring

BNP-utveckling
BNP säsongrensat förlopp
(höger)

Procent

Index

5

145

4
135
3
2

125

1
115

0
-1

105
-2
-3

95
83

85

87

89

91

93

95

97

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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Snabba produktivitetsförbättringar motverkar kostnadsgenomslaget av löneökningar som fortfarande i
år blir högre än i omvärlden. Även när effekten av
tillfälliga faktorer såsom den tidigare kronapprecieringen och räntenedgången faller bort, kan inflationstakten därför förväntas ligga väl i linje med Riksbankens mål. För 1998 förutses också en betydande
nedväxling i lönestegringstakten som sedan antas bli
bestående.
De offentliga finanserna utvecklas något starkare
än vad som beräknades i vårpropositionen. Underskottet i det finansiella sparandet förväntas i år bli
1,9 % av BNP. År 1998 kommer den offentliga sektorns inkomster och utgifter att vara i balans. Den
offentliga skuldkvoten fortsätter att minska något i
år och reduceras påtagligt under 1998.
Naturligtvis finns det risker förknippade med prognosen över den ekonomiska utvecklingen under de
närmaste åren. En sådan riskfaktor är den internationella utvecklingen, där räntorna kan komma att
stiga betydligt mer än vad som ligger till grund för
denna prognos, ifall inflationstrycket blir högre än
beräknat. Om den senaste tidens börsoro förstärks
kan den också komma att påverka utvecklingen negativt. Det kan heller inte uteslutas att den finansiella
turbulens som råder i Asien ger återverkningar även
på de mer etablerade industriländerna. Dessutom
kan genomförandet av EMU:s tredje etapp skapa
osäkerhet på de finansiella marknaderna. Om den
internationella tillväxten störs av någon av dessa
händelser påverkas naturligtvis också Sverige. När
det gäller den svenska ekonomin finns fortfarande
frågetecken kring hur väl arbetsmarknaden fungerar
och vilka effekter konjunkturuppgången kommer att
få på löneutveckling och arbetslöshet. Det kan heller
inte uteslutas att uppgången i den svenska ekonomin
blir starkare än beräknat eftersom återhämtningen
nu sker på bred front.

att mattas av något och under 1998 ligga mer i linje
med utvecklingen av produktionspotentialen. Därmed bör också inflationstakten förbli låg. Ett osäkerhetsmoment är vad som händer med aktiebörsen i
New York. En kraftig nedgång kan påverka den reala ekonomin och främst då den privata konsumtionen som motsvarar två tredjedelar av BNP.
Efter en period av osäkerhet och finansiell oro ser
den japanska ekonomin ut att vara inne i en uppgångsfas. Även i Kontinentaleuropa är en återhämtning på väg. Den främsta drivkraften är inledningsvis
exporten, eftersom försvagningen av valutorna har
skapat ett mycket gott konkurrensläge. En baksida
av detta är att högre importpriser kan driva upp inflationstakten och leda till räntehöjningar i Tyskland
och även i andra länder. Här har antagits att Bundesbank höjer reporäntan under 1998 och att obligationsräntorna stiger med ungefär 50 punkter. De ändå i huvudsak lätta monetära förhållandena i
Kontinentaleuropa kan väntas bidra till att den inhemska efterfrågan gradvis stärks. Därmed kommer
sannolikt den i utgångsläget mycket höga arbetslösheten att börja falla, vilket bör stimulera hushållens
konsumtionsefterfrågan. I Storbritannien och Norden fortsätter tillväxten att vara hög och sysselsättningen att stiga. Tillväxtsiffrorna blir sannolikt något
lägre nästa år än i år, i takt med att det tillgängliga
resursutrymmet i dessa länder krymper. Världsmarknadstillväxten väntas såväl under 1997 som under
1998 bli drygt 7 % och ge en betydande draghjälp
till svensk export.
De långa svenska räntorna antas följa de internationella räntorna uppåt. Marginalen gentemot Tyskland antas för 5–årsräntan ligga förhållandevis konstant på ca 100 punkter. Det gradvis högre
kapacitetsutnyttjandet i omvärlden väntas leda till en
generell uppgång i de korta räntorna under prognosperioden. Sverige antas bli påverkat av denna process.
TABELL 1.1 PROGNOSFÖRUTSÄTTNINGAR

1.2

ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING

Utvecklingen inom olika områden

Expansionen av den internationella ekonomin fortsätter, även om tillväxten inom OECD–området väntas bli något lägre 1998 än 1997. Den amerikanska
ekonomin är nu inne på det sjunde året av expansion. Tillväxten är hög och arbetslösheten har fallit
under 5 %–nivån, samtidigt som inflationstakten är
fortsatt låg. Den osedvanligt gynnsamma utvecklingen reser många frågor kring konjunkturcykelns karaktär, förändrat produktivitetsmönster, metodproblem vid prismätningar etc. Osäkerhet råder om
när den amerikanska centralbanken kommer att höja
sina styrräntor. Som underlag för denna prognos har
antagits en styrräntehöjning med 25 punkter under
hösten och att obligationsräntorna stiger i ungefär
samma omfattning. Under alla omständigheter är det
sannolikt att den nuvarande höga tillväxten kommer

BNP–tillväxt i OECD (16)

1995

1996

1997

1998

2,0

2,2

2,8

2,4

2,4

2,2

2,1

2,2

7,1

6,7

7,7

7,8

127,3

116,0

121,2

120,5

6,0

5,0

4,6

5,1

9,9

7,3

5,8

6,1

8,9

5,8

4,2

4,6

Konsumentprisökning i
OECD (16)
Dollarkurs (SEK)
TCW–index

1

Tysk ränta 5 års statsobligation 1
Svensk ränta 5 års
statsobligation

1

Svensk ränta 6 månaders ssvx 1
1

Årsgenomsnitt.
Källor: OECD och Finansdepartementet.

Bedömningen av löneutvecklingen är i stort sett densamma som i vårpropositionen. Efter de mycket hö8
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ga löneökningar som registrerats för 1996 medför de
lägre avtalen, och en något långsammare löneglidning, att de totala löneökningarna i ekonomin i år
stannar på just under 5 %, vilket är ca 1 ½ procentenhet högre än i omvärlden. De förhållandevis
snabba produktivitetsstegringarna, som delvis beror
på av löneutvecklingen framtvingade rationaliseringar, motverkar dock att kostnadsläget försämras. Bedömningen för 1998 försvåras av att nya avtal ska
framförhandlas. Inflationsförväntningarna är dock
nu betydligt lägre än när de förra avtalen slöts i mitten av 1995. Dessutom är arbetsmarknadsläget fortfarande svagt. Här antas att de svenska löneökningarna anpassas nedåt till 3,5 %, vilket motsvarar
utvecklingen i konkurrentländerna.

Drivkraften i den svenska konjunkturuppgången
har hittills främst varit exporten. Trots den kraftiga
apprecieringen av kronan under 1995 och första halvan av 1996 samt de höga löneökningarna inom industrin under 1996 har svenska företag kunnat hävda sig väl på marknaden, vilket delvis beror på att
produktiviteten har stigit snabbt under 1997. Såväl
statistik över orderingång som barometerdata tyder
på att uppgången för exporten kommer att fortsätta
och snarast förstärkas. Industrin väntas öka sina andelar både 1997 och 1998 på en allt starkare världsmarknad. Eftersom investeringarna stigit markant
sedan 1994 bör kapitalstocken räcka till för att klara
av en högre produktionsvolym, utan att det generellt
uppstår besvärande flaskhalsar, även om friktioner
uppstår på kort sikt.

TABELL 1.2 NYCKELTAL
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING

TABELL 1.3 FÖRSÖRJNINGSBALANS
MILJARDER KRONOR
1996

ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1995
1996
1997
1998

1995

1996

1997

1998

Timlön, kostnad

3,3

6,1

4,8

3,5

Privat konsumtion

885,3

0,8

1,5

2,3

2,5

KPI, dec. – dec.

2,4

0,1

2,1

1,5

Offentlig konsumtion

434,2

–1,0

–1,7

–1,1

0,5

NPI, dec. – dec.

0,9

–1,0

–0,2

0,1

Stat

132,2

–3,3

–3,7

0,5

0,5

–0,4

–0,1

0,0

1,8

Kommuner

302,1

0,0

–0,9

–1,7

0,6

Sparkvot (nivå)

6,9

5,4

3,2

2,6

Bruttoinvesteringar

249,6

10,9

4,7

0,4

5,8

Industriproduktion

9,8

2,1

6,0

5,5

–1,4

15,3

–6,3

–0,8

Näringsliv exkl.
bostäder

183,6

25,1

5,9

5,0

5,4

1,5

–0,6

–1,2

1,0

Bostäder

30,3

–28,0

14,7

–21,2

12,8

7,7

8,1

8,4

7,4

Myndigheter

35,6

–0,5

–7,4

–3,5

3,2

–3,2

0,5

–1,0

0,2

0,1

4,4

4,5

4,3

4,7

Export

670,4

12,6

5,6

9,6

7,2

106,0

117,5

133,3

151,5

Import

558,2

10,3

3,5

8,5

7,0

2,1

2,4

3,1

3,8

1678,1

3,6

1,1

2,3

3,1

Disponibel inkomst

Relativ enhetsarbetskostnad
Sysselsättning, antal personer
Öppen arbetslöshet

1

Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder

Lagerinvesteringar

1

Handelsbalans (miljarder kr)
Bytesbalans

2

BNP

Finansiellt sparande i offentlig
sektor

2

Konsoliderad bruttoskuld

2

–7,9

–2,5

–1,9

0,6

78,2

77,8

77,1

73,9

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Efter en svacka under 1996 verkar nu importen
återigen skjuta fart, vilket kan ses som att nivån håller på att normaliseras. Dessutom stiger den importvägda efterfrågan.
Utrikeshandeln kommer även under prognosperioden att lämna ett betydande bidrag till tillväxten i
den svenska ekonomin. Överskottet i handelsbalansen fortsätter att växa till rekordnivåer. Den trendmässiga förstärkningen av bytesbalansen väntas fortsätta till ett överskott motsvarande knappt 4 % av
BNP 1998. Siffran innebär en viss nedrevidering jämfört med vårpropositionen, bl.a. beroende på kronförsvagningen, som ökat underskottet i posten avkastning på kapital.
Tillväxten kommer i allt högre grad att drivas av
den privata konsumtionen, i samband med att de tidigare räntesänkningarna får effekt på tillgångspriserna. Dessutom har hushållens finansiella förmögenhet ökat markant och framtidstron har stärkts.
Arbetsmarknaden förbättras sannolikt gradvis, även
om läget fortfarande kommer att vara bekymmer-

1

Andel av arbetskraften.
Procent av BNP. Det finansiella sparandet för 1998 uppgår till 0,0 % av
BNP inklusive utdelningen från Securum men exklusive effekten av bolagiseringen av AP–fondens fastigheter.
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån, Riksbanken och
Finansdepartementet.

2

Efter de exceptionellt låga tal som uppmätts under
1996 och inledningen av 1997 är nu inflationstakten
på väg uppåt. Effekten av de tillfälliga faktorer som
tidigare dragit ned prisnivån – lägre räntor och starkare krona – håller på att ebba ut, samtidigt som
skattehöjningarna på tobak och energi slår igenom
på KPI. Under loppet av 1997 beräknas därför konsumentpriserna stiga med just över 2 %. I mitten på
nästa år faller dock punktskattehöjningarna ur tolvmånaderstalen. Eftersom löneökningstakten och importprishöjningarna dämpas, väntas prisstegringarna
bli 1,5 % under loppet av året, även beaktat att den
starkare hemmamarknadskonjunkturen sannolikt för
med sig något stigande vinstmarginaler i näringslivet.
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samt. Statistiken över bl.a. bilförsäljningen och omsättningen inom detaljhandeln indikerar att en konsumtionsuppgång är på väg. En återhållande faktor
är dock den svaga utvecklingen av hushållens reala
disponibla inkomster. Dessa föll svagt 1996 och väntas bli oförändrade 1997. År 1998 beräknas hushållens inkomster öka med 1,8 %. Därmed krävs att
hushållssparandet, som enligt preliminär statistik
kommit ned på en förhållandevis låg nivå 1996
(5,4 %), faller betydligt för att konsumtionen ska ta
fart. Hushållen ser dock sannolikt sin konsumtion i
ett mer långsiktigt perspektiv, där framför allt förväntningar om framtida inkomster påverkar beteendet snarare än den aktuella inkomsten. Eftersom
dessutom hushållens förmögenheter utvecklas gynnsamt väntas den privata konsumtionen stiga med
2,3 % i år och med 2,5 % nästa år, vilket är en upprevidering med sammanlagt 0,8% i förhållande till
vårpropositionen.
Den statliga konsumtionen har historiskt visat sig
svår att förutse och nationalräkenskaperna genomgår
ofta stora revideringar inom detta område. Enligt det
preliminära utfallet för första halvåret 1997 föll den
statliga konsumtionen med nästan 5 %. Sannolikt
beror nedgången på att en del beställningar senarelagts. Statliga myndigheter har medel för en betydligt
högre förbrukning än vad som hittills registrerats i
år. Den samlade statliga konsumtionen bedöms stiga
svagt både 1997 och 1998.
Enligt det preliminära utfallet från nationalräkenskaperna för 1996 minskade den kommunala konsumtionen med 0,9 %. Jämfört med vårpropositionen har prognosen för 1997 reviderats ned och
volymen beräknas nu falla med 1,7 %. Orsaken är
en kraftigare sysselsättningsminskning än väntat under första halvåret. Under resten av året bromsas
fallet upp, mot bakgrund av de ökade statsbidragen.
För 1998 påverkas konsumtionen av att ersättning
till personer i s.k. resursarbete räknas in i den kommunala lönesumman. På grund av detta ökar kon-

sumtionen. Även utbildningssatsningarna inom den
kommunala vuxenutbildningen höjer nivån på konsumtionen något under perioden.
Konjunkturavmattningen under 1996 medförde
att många företag justerade ned sina planer över investeringarna för 1997, främst inom industrin och
bostadssektorn. Sammantaget ser investeringarna ut
att stiga endast marginellt 1997, till stor del beroende
på det mycket låga bostadsbyggandet under det första halvåret. Industriinvesteringarna planar ut, men på
en hög nivå, medan investeringarna inom de offentliga myndigheterna fortsätter att falla. Det mest expansiva området i år är den privata tjänstesektorn.
Under 1998 kommer sannolikt investeringsaktiviteten att stärkas. Vinstläget förbättras inom näringslivet och kapacitetsutnyttjandet tenderar att öka. Bostadspriserna kan förväntas stiga och bristsituationen
blir allt tydligare på de expansiva orterna. Sammantaget väntas bruttoinvesteringarna växa med ca 6 %
1998.
Statistiken över det första kvartalet visar på en
mycket svag arbetsmarknad. Sysselsättningen föll,
framför allt inom kommunerna, och den öppna arbetslösheten steg till rekordnivåer. En förklaring till
den låga arbetskraftsefterfrågan – förutom den svaga
BNP–utvecklingen – är att produktiviteten stigit
mycket snabbt, främst inom industrin men också inom det privata näringslivet i övrigt. Den öppna arbetslösheten har dessutom påverkats av att volymen
arbetsmarknadsspolitiska åtgärder blivit något mindre än vad som beräknades i början av året. Under de
senaste månaderna har dock arbetsmarknadsläget
stabiliserats och i samband med att aktiviteten i ekonomin nu skjuter fart kan sysselsättningen förväntas
stiga. Eftersom inledningen av året varit dålig, blir
ändå genomsnittssiffran för 1997 svag. Sysselsättningen, mätt i antal personer, beräknas falla med
drygt 1 % i år och den öppna arbetslösheten stiga till
8,4 %. Att siffran inte blir ännu högre beror på att
satsningar på utbildning och på andra områden begränsar utbudet av arbetskraft. Summan av öppet
arbetslösa och personer i konjunkturberoende åtgärder bedöms uppgå till nästan 13 %. Under nästa år
bör återhämtningen i ekonomin leda till att sysselsättningen stiger, med ca 1 %, under förutsättning
att produktivitetstillväxten dämpas något. Dessutom
innebär de olika utbildningssatsningarna att arbetskraftsutbudet reduceras. Vidare antas att volymen
arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar något. Under
dessa förutsättningar kan den öppna arbetslösheten
falla till 7,4 %.

DIAGRAM 1.2

Bidrag till BNP-tillväxten från olika komponenter
Procentenheter

3,8

BNP
Offentlig konsumtion
Privat konsumtion

Bruttoinvesteringar
Nettoexport
Lagerinvesteringar

2,8

1,8

0,8

-0,2

-1,2
1996

1997

1998

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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Till skillnad från tidigare har i denna kalkyl den
offentliga sektorns finansiella sparande, i enlighet
med en rekommendation från EU:s statistikorgan
Eurostat, inte tillgodoräknats utdelningar från det
statliga fastighetsföretaget Securum. Dessa utdelningar, som under 1998 beräknas uppgå till nära 5
miljarder kronor, kan betraktas som återbetalning av
det stöd till bankerna som betalades ut i samband
med finanskrisen och utgör en faktisk inkomst för
staten.
Den offentliga sektorns finansiella sparande som
det kommer att redovisas i nationalräkenskaperna
inklusive ändringen i AP–fondens fastighetsinnehav
men exklusive utdelningen från Securum, beräknas
uppgå till drygt 10 miljarder kronor eller 0,6 % av
BNP. Ett mer rättvisande mått på de offentliga finanserna erhålls emellertid om den förstnämnda effekten
räknas bort medan Securum–utdelningen, i likhet
med vårpropositionen, läggs till det finansiella sparandet. Prognosen innebär att de offentliga finanserna, räknat på detta sätt, under 1998 kommer att vara i balans, underskottet uppgår till endast 0,1
miljarder kronor.
Ytterligare försäljningar av statliga tillgångar väntas äga rum under nästa år. Detta bidrar till att påtagligt sänka skuldkvoten.

TABELL 1.4 FINANSIELLT SPARANDE
PROCENT AV BNP
1995

1996

1997

1998

Bruttosparande

17,6

17,1

17,7

18,8

Realt sparande

15,5

14,7

14,6

15,0

Fasta investeringar

14,5

14,9

14,5

14,9

Lagerinvesteringar

1,0

–0,2

0,0

0,2

Finansiellt sparande

2,1

2,4

3,1

3,8

Offentlig sektor

–7,9

–2,5

–1,9

0,6

Hushåll

4,9

4,0

2,6

2,0

Företag

5,1

0,9

2,4

1,3

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

De offentliga finanserna fortsätter att stärkas. Underskottet i det finansiella sparandet beräknas uppgå till
1,9 % av BNP år 1997. Mätt enligt de redovisningsprinciper som tillämpas inom EU uppgår underskottet till 1,6 %. Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld stiger i nominella termer, men
reduceras något som andel av BNP. Sverige uppfyller
därmed konvergenskriterierna för deltagande i EMU
vad avser de offentliga finanserna.
De offentliga utgifterna utvecklades mycket svagt
under första halvåret i år, bl.a. minskade både den
statliga och kommunala konsumtionen kraftigt. Utgifterna väntas dock öka under andra halvåret.
Sammantaget under året beräknas de offentliga utgifterna minska med drygt ½ % mätt i reala termer.
Mätt som andel av BNP reduceras utgifterna med
1,6 procentenheter. Prognosen för de offentliga utgifterna har reviderats ned jämfört med den bedömning
som gjordes i vårpropositionen.
Prognosen för den offentliga sektorns inkomster
är ungefär oförändrad jämfört med vårpropositionen. Skattekvoten reduceras något 1997 genom att
en rad tillfälliga faktorer som drog upp skatteinbetalningarna under 1996 faller bort i år.
Växelkursförändringar under 1997 väntas bidra
till att höja värdet på den offentliga sektorns bruttoskuld. Detta motverkas dock av beräknade försäljningar av statliga tillgångar. Den offentliga sektorns
ränteutgifter väntas, som de mäts i nationalräkenskaperna, i år bli något lägre än förra året.
Under 1998 beräknas de offentliga finanserna vara i balans. Den underliggande utvecklingen har varit
något starkare än vad som förutsågs i vårpropositionen, främst till följd av att prognosen för de offentliga utgifterna nedreviderats. Därigenom har skapats
ett finansiellt utrymme för de utgiftshöjande åtgärder
som föreslås i budgetpropositionen.
I budgetpropositionen föreslås även vissa förändringar i ägandet av AP–fondens fastighetsinnehav.
Dessa förändringar kommer i nationalräkenskaperna
att bokföras som ett bidrag till offentliga sektorns
finansiella sparande på uppskattningsvis 15 miljarder
kronor.

1.3

Utvecklingen på medellång sikt

Utöver kortsiktsprognosen för 1997 och 1998 redovisas också en tänkbar ekonomisk utveckling fram
t.o.m. år 2000. Denna medelsiktiga kalkyl ska inte
ses som en prognos utan som en beräkning betingad
av ett antal grundläggande antaganden. För det första antas att lönebildningens funktionssätt förbättras
så att den nominella löneökningstakten begränsas till
europeisk nivå, dvs 3,5 %, trots att arbetsmarknadsläget gradvis stärks. För det andra antas att vidtagna och föreslagna arbetsmarknads– och utbildningspolitiska åtgärder får de omfattande effekter på
arbetskraftsutbudet och därmed arbetslösheten som
avses. Därtill antas att tillväxten i OECD–länderna
ligger på ca 2,5 %, vilket är något högre än den potentiella tillväxten. Något speciellt konjunkturmönster har inte antagits, eftersom det i praktiken knappast är möjligt att förutse i detta tidsperspektiv.
Vidare förutsätts att den samlade ekonomiska politiken läggs upp på ett sådant sätt att Riksbankens inflationsmål uppnås.
Med givna regler för skatter och transfereringar
genererar den kalkylerade realekonomiska utvecklingen en påtaglig förbättring av de offentliga finanserna. I den ekonomiska vårpropositionen 1997 lade
regeringen fast ett mål, som innebar att det sett över
en konjunkturcykeln ska råda ett överskott, motsvarande 2 % av BNP, i de offentliga finanserna. Anpassningen till detta mål ska ske successivt, så att det
år 1999 uppgår till 0,5 % av BNP och år 2000 till
11
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1,5 % av BNP. De målsatta överskotten skall användas för att amortera den offentliga nettoskulden. Beräkningarna visar att förbättringen av de offentliga
finanserna blir starkare än vad som krävs för att
uppnå dessa mål. I vårpropositionen beräknades att
det utöver dessa amorteringar skulle finnas ett utrymme för överföringar till hushållen på 15 miljarder
kronor 1999 och 25 miljarder kronor år 2000. Efter
de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen återstår 1999 ca 2,5 miljarder kronor och för år 2000 ett
belopp på ca 20 miljarder kronor.
I ett medelfristigt perspektiv är det inte främst efterfrågan som sätter en gräns för hur mycket sysselsättningen kan öka och arbetslösheten minska. I
stället är det i hög grad arbetsmarknadens och framför allt lönebildningens funktionssätt som avgör i vilken mån ekonomin förmår att växa utan att överhettningstendenser uppstår. Till följd av att det
sannolikt finns outnyttjad kapacitet i ekonomin i slutet av år 1998 och under antagande om att lönebildningen fungerar väl, kan tillväxten under de närmaste åren överstiga den långsiktiga trenden, utan att
inflationsproblem uppstår. För åren 1999 och 2000
beräknas BNP stiga med 2,9 % respektive 2,8 %.
Tillväxten drivs i första hand av investeringar och
privat konsumtion, men även utrikeshandeln fortsätter att ge ett positivt bidrag till tillväxten under perioden. Med dessa antaganden beräknas den öppna
arbetslösheten kunna falla till 4,5 % av arbetskraften
år 2000. Samtidigt beräknas knappt 4,4 % att delta i
någon form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Antalet reguljära utbildningsplatser kommer att ligga på
en högre nivå än idag.
Den underliggande förbättringen av de offentliga
finanserna sker främst på utgiftssidan. Hushållstransfereringarna reduceras bl.a. till följd av den fallande
arbetslösheten och transfereringarna till näringslivet
minskar till stor del genom nedtrappningen av räntebidragen till bostäder. Statsskulden, mätt i miljarder
kronor, beräknas minska något under perioden. Tillsammans med fallande räntor på statsskulden, i takt
med att äldre lån till hög ränta byts ut, så minskar
ränteutgifterna. Förbättringen av de offentliga finanserna innebär att den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld som andel av BNP fortsätter att
minska. Vid utgången av år 2000 beräknas skuldkvoten uppgå till 67 %.

TABELL 1.5 MEDELFRIST
PROCENTUELL FÖRÄNDRING

BNP
Öppet arbetslösa

1

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Sysselsatta, antal personer
KPI, dec.–dec.
Timlön
Bytesbalans

2

1

1997

1998

1999

2000

2,3

3,1

2,9

2,8

8,4

7,4

6,0

4,5

4,3

4,7

4,5

4,4

–1,2

1,0

1,6

1,6

2,1

1,5

2,0

2,0

4,8

3,5

3,5

3,5
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Risken att utvecklingen blir annorlunda än vad som
beskrivs i denna kalkyl hänger främst samman med
vad som händer på arbetsmarknaden. Om lönebildningen fungerar sämre än vad som antagits och effekterna av åtgärderna för att minska den öppna arbetslösheten blir svagare, kan utvecklingen på
arbetsmarknaden bli betydligt mindre gynnsam.
Även tillväxten kan bli lägre, t.ex. på grund av en internationell konjunkturavmattning. De offentliga finanserna utvecklas då mindre förmånligt. Det kan
heller inte uteslutas att tillväxten blir högre än vad
som här anges. Om produktiviteten stiger snabbare
än beräknat kan tillväxten bli högre, varvid de offentliga finanserna utvecklas mera förmånligt även
om sysselsättningen inte ökar snabbare.
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2

Internationell utveckling

Världsmarknadstillväxten för svensk export förväntas ligga strax över 7 % både 1997 och 1998, vilket
är en förbättring jämfört med 1996 då den uppgick
till 5 ½ %.

Utvecklingen i världsekonomin i sin helhet är gynnsam med den högsta tillväxten på tio år och minskad
inflation. Den ekonomiska situationen i OECD–
1
området har förbättrats markant under det senaste
halvåret.
En fortsatt förstärkning av den europeiska konjunkturen förutses mot bakgrund av de senaste årens
lättare monetära förhållanden, dvs den sammantagna
effekten av ränte– och växelkursutvecklingen, samt
en bestående hög efterfrågan från omvärlden. Viss
osäkerhet råder dock om styrkan i återhämtningen i
vissa större EU–länder. Arbetslösheten fortsätter att
vara ett stort problem. Den amerikanska ekonomin
väntas fortsätta att utvecklas starkt, om än något
långsammare efter den kraftiga uppgången under
årets inledning. Återhämtningen i Japan förväntas
fortskrida och tillta under 1998 i takt med stigande
inhemsk efterfrågan. BNP–tillväxten i OECD–
området sammantaget beräknas till 2,8 % 1997 för
att avta 1998 till 2,4 %. Inflationen bedöms sjunka
något ytterligare.
I länderna utanför OECD förutses en fortsatt
gynnsam utveckling under prognosperioden. Trots
valutaoro i vissa asiatiska länder väntas tillväxten i
Sydostasien och Kina att bli hög jämfört med övriga
regioner. Utsikterna i Central– och Östeuropa har
förbättrats bl.a. till följd av återhämtningen i Västeuropa.

ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING
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2.1.1

Utvecklingen i EU

Konjunkturen i EU har stärkts sedan andra halvåret
1996. Det är framför allt ökningen av exporten som
bidragit till uppgången, medan den inhemska efterfrågan i främst de större EU–länderna, förutom Storbritannien, varit fortsatt dämpad. Såväl konsumenternas som företagens förtroende har förbättrats
sedan mitten av 1996, men variationerna mellan länderna är stora främst vad gäller hushållens framtidsförväntningar. Under 1997 märks en tydlig uppgång
av industriproduktionen i EU och produktionsförväntningarna har ökat markant.
Avvägningen mellan finans– och penningpolitik
har gradvis förbättrats under det senaste åren. Räntorna har kommit ned bl.a som en följd av de förbättrade offentliga finanserna.
Finanspolitikens stramhet accentueras under 1996
och 1997 och sammanfaller med målet att uppnå
konvergens i samband med övergången till den tredje
etappen av EMU. OECD beräknar att budgetunderskottet i EU som helhet sjunker från 4,4 % 1996 till
3,0 % 1997. Lägre strukturella underskott, dvs. underskott som justerats för konjunkturläget, samt
medlemsländernas medelfristiga budgetmål indikerar
att det finns förutsättningar för en varaktig förbättring av de offentliga finanserna i EU.
Mer expansiva monetära förhållanden har bidragit till den allt starkare konjunkturutvecklingen. Sedan våren 1995, då de korta och långa räntorna i EU
var som högst, har de kommit ned ca 3–3 ½ procentenheter.

TABELL 2.1 BNP–TILLVÄXT PER REGION

Världen

2.1

DIAGRAM 2.1

Företagens och konsumenternas förtroende i EU
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Källor: OECD, IMF och Finansdepartementet.

-5

Företag

-10
-15
-20
-25

Konsumenter
1

-30

Med OECD–området avses här 16 länder: Förenta staterna, Japan, Tyskland,
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Källa: EU-kommissionen.

derna, Norge, Spanien, Schweiz, Sverige och Österrike.
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Skillnaderna mellan länderna har tilltagit. Medan arbetsmarknadsläget har fortsatt att försämras i bl.a.
de större EU–länderna Tyskland, Frankrike och Italien, har arbetslösheten minskat betydligt i t.ex. Storbritannien, Danmark och Nederländerna.
Utsikterna för en fortsatt återhämtning av den europeiska konjunkturen är goda. I likhet med det senaste halvåret väntas de monetära förhållandena stimulera ekonomin under prognosperioden. Med
hänsyn till låga inflationsförväntningar och ledig
produktionskapacitet förutses det lägre ränteläget
bestå ännu en tid och successivt ge draghjälp åt
konjunkturuppgången. Deprecieringen av flertalet
valutor inom EU, däribland D–marken, gynnar exporten samtidigt som en fortsatt stark efterfrågan i
resten av världen bidrar till att exporten kvarstår som
den huvudsakliga drivkraften i återhämtningen.
Marknadstillväxten för EU sammantaget förutses
öka till 7 ½ –8 % under prognosperioden.
Det finns vissa frågetecken avseende utvecklingen
av den inhemska efterfrågan, inte minst mot bakgrund av det försämrade arbetsmarknadsläget i några
länder och den förhållandevis strama finanspolitiken.
Det tilltagande konsument– och företagarförtroendet
ger emellertid indikationer om att investeringar och
konsumtion är på väg att tillta, även i länder där den
inhemska efterfrågan för närvarande är dämpad.
Måttliga löneökningar, stabila eller sjunkande arbetskraftskostnader samt ett höjt kapacitetsutnyttjande har bidragit till ökade vinstmarginaler i företagen. Utsikterna för ökade investeringar är därmed
goda. Arbetsmarknadsläget förutses förbättras något
under 1997 och 1998 jämfört med 1996, vilket kan
ge positiva effekter på den privata konsumtionen.
Sammantaget bedöms BNP–tillväxten i EU som helhet till 2,3 % 1997 och 2,6 % 1998.
Inflationen förutses till drygt 2 % både 1997 och
1998. Ökningen i förhållande till dagens låga inflationsnivå baseras på en bedömning av en uppgång i
konjunkturen samt något högre importpriser till följd
av valutadeprecieringen.

DIAGRAM 2.2

Underskott i de offentliga finanserna i EU
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7
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Källa: OECD Economic Outlook, nr. 61.

Under det senaste året, dvs sedan mitten av 1996, har
de långa räntorna sjunkit med ca 1½ procentenheter
och de korta med ca ½ procentenhet. Sedan årsskiftet har EU:s nominella effektiva växelkurs deprecierat med drygt 10 % bl.a. till följd av förstärkningen
av den amerikanska dollarn. D–marken, den franska
francen m.fl. valutor har deprecierat gentemot dollarn medan det brittiska pundet har apprecierat.
Sammantaget är växelkursförhållandena i EU gynnsamma för export och ekonomisk tillväxt.
Inflationen i EU sjönk till 1,5 % under våren
1997. Betydande ledig kapacitet finns i flertalet EU–
länder, vilket dämpar inflationstakten. På senare tid
har även lägre energi– och livsmedelspriser bidragit.
Inflationen har sjunkit relativt kraftigt i länder med
tidigare hög inflation, t ex Italien, Spanien och
Grekland.
Trots den tilltagande ekonomiska tillväxten har
sysselsättningen ökat endast mariginellt i EU under
det senaste året. Drygt 11 % av arbetskraften är arbetslösa. Av de 18 miljoner människor som är utan
arbete i EU är ca 5 miljoner under 25 år. Arbetslösheten är jämnt fördelad mellan könen. Hälften har
varit arbetslösa längre än ett år.

DIAGRAM 2.3

DIAGRAM 2.4

Konsumentprisutveckling i EU

BNP-tillväxt i EU
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2.1.2

måttliga 1,1 % 1997 för att sedan öka till 1,9 % nästa år.

Utvecklingen i större enskilda EU–
länder

TABELL 2.2 BNP–TILLVÄXT, KPI OCH ARBETSLÖSHET

Den återhämtning av konjunkturen i Tyskland
som inleddes under andra halvåret 1996 har fortsatt under 1997. Exporten har varit den huvudsakliga drivkraften medan den inhemska efterfrågan har utvecklats svagt. Konkurrenskraften har
förbättrats, beroende främst på D–markens
depreciering mot den amerikanska dollarn, men
också på grund av återhållsamma löneökningar
och fortsatta rationaliseringar i företagen. Konkurrenskraften förväntas utvecklas gynnsamt och
bidra till en fortsatt stark exporttillväxt. Avvägningen mellan finans– och penningpolitik har förbättrats. De monetära förhållandena har blivit
mer expansiva och bidrar successivt till en stimulans av ekonomin. Samtidigt väntas finanspolitiken vara fortsatt stram under prognosperioden.
Tillväxten kommer inledningsvis att vara exportdriven, medan den inhemska efterfrågan väntas ge
ett ökat bidrag till BNP–tillväxten mot slutet av
prognosperioden. Låga löneökningar och den höga arbetslösheten medför att den privata konsumtionen utvecklas måttligt. BNP–tillväxten väntas
uppgå till 2,2 % 1997, för att öka till 2,6 %
1998.
Tillväxten i Frankrike under början av 1997
drevs, liksom i Tyskland, framförallt av exporten,
som gynnades av den växande utlandsefterfrågan och
växelkursutvecklingen. Den inhemska aktiviteten var
däremot förhållandevis svag. Under sommarmånaderna stärktes emellertid såväl företagens som hushållens förtroende, vilket antas få betydelse för utvecklingen under hösten. Det svaga förtroendet
bland hushållen har tidigare ansetts hämma den privata konsumtionen. Förutsättningarna för BNP–
tillväxten under andra halvan av 1997 liksom nästa
år är relativt goda. De lättare monetära förhållandena fortsätter att stimulera ekonomin. Den goda utvecklingen i exportsektorn och det låga ränteläget
förutses få positiva effekter på investeringsutvecklingen, medan privat konsumtion bedöms öka måttligt. Sammantaget väntas BNP öka med 2,2 % innevarande år och med 2,6 % år 1998.
Den konjunkturnedgång som inleddes under 1996
i Italien har fortsatt under 1997. Exporttillväxten har
dämpats av lirans förstärkning 1995–96 samtidigt
som investeringarna påverkats negativt av sjunkande
lönsamhet i industrin. Fallande disponibelinkomster i
reala termer samt fortsatt hög arbetslöshet hämmar
den privata konsumtionen. De åtgärder som vidtagits
i syfte att kraftigt sänka budgetunderskottet innebär
en mycket stram finanspolitik under 1997. Dämpningen av tillväxttakten samt apprecieringen har bidragit till att inflationen fallit och nu ligger i nivå
med den i övriga EU–länder. Det lägre ränteläget bedöms successivt stimulera den inhemska efterfrågan
under prognosperioden. BNP–tillväxten förutses till
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I Storbritannien fortsatte den starka utvecklingen av
privat konsumtion och export att bidra till en hög
tillväxttakt under det första halvåret 1997. Den privata efterfrågan har stimulerats av sjunkande arbetslöshet och stigande realinkomster samtidigt som
exporten gynnats av en stark extern efterfrågan. Under året förutses en hög investeringstillväxt främst
inom tjänste– och byggnadssektorerna. Mot slutet av
1997 och under 1998 förväntas exporttillväxten
dämpas av den kraftiga apprecieringen av det brittiska pundet som ägt rum sedan drygt ett år. Stramare
monetära förhållanden verkar samtidigt dämpande
på inhemsk efterfrågan. Finanspolitiken förväntas bli
relativt stram under prognosperioden. BNP–
tillväxten bedöms bli 3,1 % i år och 2,6 % 1998.

2.1.3

De nordiska länderna

Den gynnsamma ekonomiska utvecklingen sammantaget i de nordiska länderna under de senaste åren
förväntas fortsätta under prognosperioden och BNP–
tillväxten bedöms bli högre än genomsnittet för
OECD. Lägre räntor och en gynnsam sysselsättningstillväxt bedöms stimulera inhemsk efterfrågan samti15
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digt som exporten får draghjälp av en ökad efterfrågan i Europa. Sammantaget förväntas inflationen bli
måttlig. I Norge och Island, i viss utsträckning även i
Danmark, finns dock risk för stigande inflation.
I Danmark förväntas den goda ekonomiska utvecklingen fortsätta, ledd av en hög privat konsumtions– och investeringstillväxt. Den privata konsumtionen har i år stärkts till följd av bl.a. en ökad
sysselsättning och lägre räntor. Det är främst den
danska kronans appreciering mot D–marken och en
stram finanspolitik som har bidragit till lägre räntor.
BNP–tillväxten bedöms bli 3,1 % i år och 3,0 %
1998.
I Finland bedöms den ekonomiska tillväxten bli
fortsatt hög under prognosperioden både till följd av
en stark inhemsk efterfrågan och en ökad exporttillväxt. Den privata konsumtionen stimuleras i år bl.a.
av en gynnsam sysselsättningsutveckling och av låga
räntor. Exporten gynnas av en väntad ökad efterfrågan på trä– och massaprodukter i Europa. Investeringstakten bedöms öka, främst inom byggnadssektorn. Finanspolitiken förutses bli relativt stram under
prognosperioden. Arbetslösheten förväntas sjunka
ytterligare, men förblir på en hög nivå. Sammantaget
väntas BNP–tillväxten bli 4,4 % i år och 3,6 %
1998.
Den expansiva ekonomiska utvecklingen i Norge
väntas fortsätta under 1997 med stöd av en stark inhemsk efterfrågan. En god sysselsättningstillväxt under det innevarande året bedöms stimulera den privata efterfrågan samtidigt som en stark ökning av
investeringarna inom olje– och byggnadssektorerna
förutses. Den privata efterfrågan och investeringstakten bedöms minska under 1998. Även om årets löneavtal är relativt måttliga, finns det en risk för att det
allt stramare läget på arbetsmarknaden ger upphov
till ett ökat inflationstryck 1998. Sammantaget väntas en BNP–tillväxt på 3,7 % 1997 och 2,9 % 1998.

maj. Hög ekonomisk tillväxt, och därmed högre
skatteintäkter än beräknat, har medfört att budgetunderskottet 1997 sjunkit till den lägsta nivån på 20
år, kring drygt 1 % av BNP. En överenskommelse
om att balansera budgeten år 2002 beslutades i maj
mellan administrationen och kongressen. En expansiv finanspolitik förutses inledningsvis, men nedskärningar inom flertalet sektorer planeras att genomföras mot slutet av perioden. Något stramare monetära
förhållanden förutses dämpa den inhemska efterfrågan under 1998 samtidigt som nettoexporten ger ett
negativt bidrag till tillväxten. BNP–tillväxten förutses
till 3,6 % 1997 och till 2,0 % 1998. Inflationen förväntas uppgå till mellan 2 ½ och 3 % under perioden.
I Japan var tillväxten mycket stark i årets början.
Det var den privata konsumtionen som ökade kraftigt, vilket dock i första hand återspeglade en tillfällig
ökning inför höjningen av konsumtionsskatten den 1
april. Därefter skedde en tillbakagång i den privata
konsumtionen som resulterade i en kraftig lageruppbyggnad, trots att exportsektorn fortsatte att gynnas
av yenens tidigare depreciering. Finanspolitiken bedöms förbli restriktiv under prognosperioden, medan
penningpolitiken förutses vara fortsatt expansiv.
Sannolikt möts efterfrågan under resten av 1997 till
viss del genom lageravveckling. En fortsatt ökning av
exporten förutses, men de gynnsamma effekterna av
yenens tidigare depreciering klingar gradvis av under
prognosperioden. Tillsammans med det låga ränteläget torde expansionen i exportsektorn bidra till en
fortsatt uppgång i näringslivets investeringar. Den
privata konsumtionen bedöms dock öka endast
måttligt mot bakgrund av den strama finanspolitiken. BNP–tillväxten bedöms uppgå till 2,2 % innevarande år och till 3,0 % år 1998.

2.2
2.1.4

Länderna utanför OECD

Förenta staterna och Japan
Den ekonomiska tillväxten blev lägre i Central– och
Östeuropa som helhet 1996 jämfört med 1995. Den
främsta anledningen var avmattningen på dessa länders exportmarknader. I slutet av 1996 samt i början
av 1997 har exportillväxten tenderat att öka i takt
med att den ekonomiska tillväxten tilltagit, framför
allt i EU. Inflationen i regionen förutses stabiliseras
eller komma ned något och den ekonomiska tillväxten bedöms variera mellan 2 och 5 % 1997 och
1998. Bulgarien och Rumänien utgör undantag då
inflationen i dessa länder tilltagit kraftigt och tillväxtutsikterna försämrats.
BNP–tillväxten i Ryssland och Ukraina har varit
negativ under de senaste åren, men en viss förbättring av det ekonomiska läget förutses, framför allt i
Ryssland där inflationen kommit ned avsevärt och
inflödet av utländska investeringar tilltagit. Ränteläget väntas falla något och BNP–tillväxten i Ryssland

Den ekonomiska situationen i Förenta staterna har
under inledningen av 1997 utmärkts av fortsatt hög
ekonomisk tillväxt, sjunkande arbetslöshet och inflation samt förbättrade statsfinanser. Efter sex år av
stark ekonomisk utveckling ökade BNP mycket
starkt under det första halvåret 1997. Den privata
konsumtionen stimulerades främst av uppgången av
inkomster och aktiepriser. Privata investeringar har
fortsatt att öka i snabb takt samtidigt som lagren
byggts upp. Arbetslösheten sjönk till 4,8 % i maj,
vilket var den lägsta nivån sedan 1973. Även om en
tydlig ökning av lönerna varit märkbar, har den totala prisökningstakten hållits nere till följd av dollarapprecieringen samt den måttliga utvecklingen av de
sammanlagda arbetskraftskostnaderna. Dessa faktorer samt lägre energi– och livsmedelspriser medförde
att inflationen föll till en historiskt låg nivå, 2,2 %, i
16
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förutses uppgå till omkring 2 % 1997 för att sedan
öka ytterligare 1998. Det bör dock noteras att osäkerheten i denna prognos är stor.
Den ekonomiska situationen i Baltikum förbättrades under den senare delen av 1996 och BNP ökade med 3–4 % under året som helhet. Den ekonomiska utvecklingen har varit snabbast i Estland där
strukturella reformer genomförts för att liberalisera
handel och öka utländska investeringar. BNP–
tillväxten bedöms nå 4–5 % 1997 och 1998 i regionen som helhet samtidigt som inflationen beräknas
komma ned något ytterligare, till drygt 10 %.
2
De dynamiska asiatiska länderna (DAE) har på
senare tid påverkats negativt av valutaoro, framför
allt i Thailand där valutan, bahten, tillåtits flyta fritt
efter att tidigare ha varit kopplad till den amerikanska dollarn. Den inhemska efterfrågan har även dämpats av fallande aktie– och fastighetspriser samt
sjunkande konsumentförtroende. Flertalet länder i
regionen har därtill erfarit försämringar av exportutvecklingen p.g.a sjunkande global efterfrågan på
elektronikvaror. För att undvika överhettning har de
monetära förhållandena stramats åt i Kina och DAE.
En stramare finanspolitik väntas under 1997. Trots
dessa svårigheter ökar BNP i regionen över det globala genomsnittet och det förutses en BNP–tillväxt
kring 6 % i DAE och kring 10 % i Kina under prognosperioden.
Den uppgång i den ekonomska aktiviteten i Central– och Sydamerika samt i Afrika som blev tydlig
under 1996 förväntas fortsätta under prognosperioden. Omfattande strukturella reformer i kombination med en stabilitetsorienterad makroekonomisk
politik har på ett avgörande sätt bidragit till förbättrade tillväxtutsikter i dessa regioner.

2.3

i dessa länder. Utvecklingen på aktiebörserna utgör
ett visst orosmoment, men det krävs förmodligen en
relativt kraftig nedgång för att få mer påtagliga effekter på den reala ekonomin. Den senaste tidens oro på
de finansiella marknaderna i vissa asiatiska länder
skulle, om den förvärras, kunna få negativa konsekvenser för regionen. Inte minst gäller detta Japan,
som har betydande finansiella och kommersiella
kopplingar till de länder där oro har uppstått. Därtill
finns en viss risk för effekter på den globala ekonomin.
Vidare kan osäkerhet kring vilka länder som kan
komma att delta i EMU leda till turbulens på ränte–
och valutamarknaderna i EU med negativa effekter
på tillväxt och arbetsmarknad. Flera EU–länder, inkl.
Tyskland, Frankrike och Italien, förutses få underskott i de offentliga finanserna på eller nära 3,0 % av
BNP 1997. Inte minst den försämrade utvecklingen
på arbetsmarknaden har under året inneburit ökade
offentliga utgifter i dessa länder samtidigt som en
uppgång av den privata konsumtionen fortsatt
hämmats.
Samtidigt skulle utvecklingen i EU kunna bli mer
positiv än beräknat. Inte minst de lättare monetära
förhållandena och antydningarna om ett förbättrat
företags– och konsumentförtroende skulle kunna
stärka den inhemska efterfrågan i snabbare takt än
förutsett i prognosen.

Risker avseende internationell
utveckling

Det finns ett antal faktorer som skulle kunna påverka de ekonomiska och finansiella förutsättningarna i
den prognos som redovisats ovan. Även om inflationen globalt sett kommit ned till historiskt låga nivåer
kan inflationen komma att öka mer än vad som förutsätts. Ett ökande kapacitetsutnyttjande på produkt– och arbetsmarknaderna utgör en risk vad gäller utvecklingen i Förenta staterna, Storbritannien
och några av de mindre EU–länderna. En ytterligare
appreciering av den amerikanska dollarn gentemot
D–marken skulle kunna öka inflationstrycket i
Tyskland i högre utsträckning än vad som förutsätts i
prognosen. En sådan utveckling skulle framtvinga
mer omfattande räntehöjningar än vad som antagits,
vilket skulle kunna dämpa den ekonomiska tillväxten
2

Till de dynamiska asiatiska länderna räknas Hong Kong, Singapore, Taiwan,

Malaysia, Thailand och numera även Filippinerna.
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3

Kapitalmarknaderna

Tillfälligt har dock aktiekurserna vikit i samband
med vad som förefaller vara oro för att kursnivån
inte varit fundamentalt välgrundad samt risken för
en stramare penningpolitik och högre obligationsräntor.
I Japan har obligationsräntorna under det senaste
året varit ca 2,5 %. En viss variation i räntenivån har
dock förekommit då räntorna stigit vid förväntningar om en mer påtaglig konjunkturåterhämtning och
en mindre expansiv penningpolitik. Under sommaren
har dock dessa förväntningar åter minskat. De korta
marknadsräntorna har sedan årsskiftet stigit marginellt från en nivå strax över noll till omkring 0,5 %.
Inom EU fortsätter förberedelsearbetet inför den
Ekonomiska och monetära unionen. Detta har bland
annat inneburit en stramare finanspolitik, vilket tillsammans med en på kontinenten fortfarande svag
konjunkturuppgång har givit utrymme för en expansiv penningpolitik. I kärnländerna inom ERM är de
korta marknadsräntorna ca 3–3,5 %. Utformningen
av den ekonomiska politiken i Europa har också
möjliggjort att obligationsräntorna sedan inledningen
av 1996 varit låga jämfört med tidigare under 1990–
talet trots att räntenivån i Förenta staterna varit avsevärt högre.
Förberedelserna inför EMU har också inneburit
minskande skillnader mellan obligationsräntorna i
EU:s medlemsstater, exempelvis har skillnaden mellan italienska och tyska femårsobligationer minskat
med ca 0,8 procentenheter till ca 1,35 procentenheter
från årsskiftet till i slutet av augusti i år. Den spanska
räntedifferensen gentemot Tyskland har sjunkit i
motsvarande grad till ca 0,7 procentenheter medan
räntan i Sverige var ca 0,95 procentenheter högre än
i Tyskland i slutet av augusti, vilket endast är marginellt lägre än vid årsskiftet. De minskade räntedifferenserna återspeglar bl.a. ökade förväntningar om att
ett stort antal länder kommer att delta i valutaunionen från och med januari 1999.

Under det senaste året har utvecklingen på de finansiella marknaderna dominerats av en allt starkare
dollar samt till nyligen stigande börskurser. Utvecklingen på räntemarknaderna har varit mindre dramatisk. De europeiska räntorna har varit stabila vid de
nivåer som etablerades under 1996. I Förenta staterna har rörelserna varit större beroende på osäkerhet
kring penningpolitikens utformning.

3.1

Utvecklingen i omvärlden

Sedan mer än ett år tillbaka har osäkerheten kring
behovet av en stramare penningpolitik i Förenta staterna påverkat de finansiella marknaderna. Bakgrunden är en stark konjunktur och låg arbetslöshet samtidigt som inflationen förblivit låg. Under våren
ökade förväntningarna om en styrräntehöjning, inte
minst beroende på signaler från den amerikanska
centralbanken om att man såg en risk för ökande inflation. I mars höjde också Federal Reserve styrräntan från 5,25 % till 5,5 %. Direkt efter höjningen
fanns utbredda förväntningar om fortsatta räntehöjningar men dessa har hittills uteblivit och förväntningarna om ytterligare styrräntehöjningar har efterhand minskat. Detta har under sommaren bidragit
till en påtaglig obligationsräntenedgång. Obligationsräntan i Förenta Staterna har varierat mellan 6 och
7 % under det senaste året beroende på hur man för
tillfället bedömt risken för stigande inflation och
högre styrränta. Under prognosperioden antas det,
utifrån den starka konjunkturutvecklingen och risken
för stigande inflation, finnas en viss tendens till högre
räntor i Förenta staterna, både vad gäller långa och
korta marknadsräntor. I båda fallen väntas dock ränteuppgången bli begränsad.
Kursuppgången på New York–börsen har fortsatt
det senaste året. Under året har kurserna stigit med
ca 18 %.
DIAGRAM 3.1
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Under prognosperioden antas en alltmer stabil
konjunkturuppgång i Tyskland bidra till en något
högre ränta tillsammans med att de tyska obligationsräntorna, i någon mån, påverkas av att ett stort
antal länder väntas delta i EMU varav några historiskt sett haft en avsevärt högre räntenivå än Tyskland. Inom något år förefaller också en viss penningpolitisk åtstramning i Tyskland sannolik.
Under 1997 har den appreciering av dollarn som
inleddes under sommaren 1995 accelererat. Kursen
mot D–marken, och mot flertalet ERM–valutor har
apprecierat med ca 17 % från årsskiftet till och med
augusti. Dollarns kurs mot yenen har endast stärkts
med ca 3 % men vårens utveckling har präglats av
relativt stora fluktuationer. Bakgrunden till dollarns
förstärkning mot D–marken förefaller i huvudsak
utgöras av skillnaden i konjunkturutveckling och utformning av penningpolitiken. Den starka konjunkturen och högre räntenivån i Förenta staterna jämfört
med Europa och Japan samtidigt som inflationen i
Förenta staterna förefaller förbli låg, har inneburit att
dollarn blivit en mer attraktiv valuta för investerare.
Förväntningar om att ett stort antal länder kommer
att delta i valutaunionen och att detta kommer att
innebära en svagare utveckling för den gemensamma
valutan, euron, än vad som annars skulle ha blivit
fallet anses av många bedömare också ha bidragit till
den starkare dollarn.

3.2

var väl avvägd mot bakgrund av den osäkerhet som
fanns i bedömningen. Under våren var kronans kurs
svagare än vad som låg till grund för Riksbankens
bedömning i mars. Detta innebar att de monetära
förhållandena kom att bli något mer expansiva under
våren trots en oförändrad reporänta. I den inflationsrapport som presenterades i juni noterade Riksbanken att penningpolitiken var väl avvägd. Hittills under 1997 har Riksbanken inte ändrat reporäntans
nivå. Om förväntningarna om penningpolitiken infrias, såsom de återspeglas i räntorna på penningmarknaden, kommer reporänta att höjas under
1998.
Den 5–åriga svenska obligationsräntan har till och
med augusti stigit med omkring 0,4 procentenheter
under 1997. Därmed har den nedgång i de svenska
obligationsräntorna som pågått sedan våren 1995
avstannat. Detta återspeglar att den allmänna trenden i Förenta staterna och Europa mot lägre obligationsräntor brutits, men även andra faktorer spelar
in. De svenska räntorna påverkas dels av ett i huvudsak redan etablerat förtroende för saneringen av de
svenska statsfinanserna och Riksbankens inflationsmål, dels av förväntningar om att Sverige inte kommer att vara ett av de länder som deltar i valutaunionen i inledningen av 1999. Den svenska obligationsränteutvecklingen påverkas emellertid även av
förväntningarna om antalet deltagande länder i valutaunionen. Under perioder när förväntningarna ökar
om att länder som Italien och Spanien kommer att
delta i valutaunionen från dess inledning minskar
skillnaden mellan svenska och tyska obligationsräntor. Under nästa år antas de svenska obligationsräntorna komma att påverkas av tendensen till allmänt
högre obligationsräntor i Europa. En viss obligationsränteuppgång förutses därmed i Sverige under
1998.
Kursuppgången på Stockholms fondbörs, som pågått sedan inledningen av 1995, har fortsatt även under 1997. Under årets första åtta månader steg kurserna med 27 %. De branschindex som utvecklats
bäst är försäkrings–, verkstads– och skogsindustriindex. Dollarns appreciering som väntas ge ökade vins-

Utvecklingen i Sverige

Kronans appreciering avstannade under 1996 och
under innevarande år har kronan åter försvagats. Sedan kronan var som starkast i mitten av oktober
3
1996 har den mätt med TCW–index försvagats med
ca 6,5 % till ett index på ca 121 i slutet av augusti.
Försvagningen kan i huvudsak kopplas samman med
dollarns allmänna förstärkning. Kronans försvagning
mot dollarn har under året varit ca 13 %. Därmed
skulle de tidigare beskrivna orsakerna till dollarns
appreciering också till stor del kunna förklara kronans utveckling.
Riksbanken valde att successivt sänka reporäntan
under 1996, från 8,91 % till 4,10 %. Sänkningarna
genomfördes mot bakgrund av en stram finanspolitik, en starkare kronkurs samt en då mer osäker
konjunkturutveckling. Därtill bidrog inte minst en
lägre inflation och lägre inflationsförväntningarna till
utrymmet för styrräntesänkningar. I den inflationsrapport som Riksbanken publicerade i början av
mars 1997 noterade man att ett visst utrymme för
4
något mer stimulerande monetära förhållanden
fanns, men slutsatsen var ändå att penningpolitiken
3

TCW–index är ett konkurrent vägt index baserat på 20 valutor.

4

Med monetära förhålllanden menas en sammanvägning av den reala korträntan
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ter i exportbolagen samt de låga räntorna som bidragit till ett inflöde av kapital till börsen kan anges som
två viktiga förklaringar till kursutvecklingen. Även
övriga europeiska börser har utvecklat väl. Frankfurtbörsen har stigit med 35 % hittills under året och
Londonbörsen ha stigit med 17 %. Kursuppgången
innebär dock att det finns en betydande osäkerhet
om dagens kursnivåer är rimliga utifrån bolagens
förväntade vinster samt den extra avkastning som
placeringar i aktier bör erbjuda jämfört med andra
mindre riskfyllda placeringar. I augusti sjönk kurserna på Stockholmsbörsen, från den högsta nivån under månaden, med ca 8 %.
Under 1997 har utlåningen från svenska kreditinstitut åter börjat öka. Tillväxttakten för utlåningen
till allmänheten låg i juni på ca 5 %. Såväl utlåningen
från banker som från bostadsinstitut expanderar.
Bankernas utlåning till hushåll ökar dock inte påtagligt men nedgången har upphört. Samtidigt har inlåningen från hushållen till bankerna minskat under
1997 från att ha ökat under 1996, vilket dock sammanfaller med ett ökat fondsparande. Den lägre räntan på inlåningskonton tillsammans med Stockholmsbörsens positiva utveckling har sannolikt
bidragit till detta. Sammantaget förefaller utvecklingen på kreditmarknaden bidra till bilden av en starkare privat efterfrågan. Till denna bild bidrar också att
tillväxten i penningmängden, mätt som sedlar och
mynt, ökar med omkring 5 % i årstakt. Penningmängdens ökningstakt steg från en nivå strax under
noll vid inledningen av 1996 till en tillväxttakt på ca
5 % i början av 1997. Därefter har tillväxttakten varit tämligen stabil.

DIAGRAM 3.4
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4

Utrikeshandeln

prisutvecklingen av effekterna den pågående handelsliberaliseringen.
Den mycket gynnsamma produktivitetsutvecklingen i svensk industri i kombination med ett relativt
lågt initialt kapacitetsutnyttjande bedöms medföra
att exportföretagen höjer sina priser i begränsad omfattning mätt i svensk valuta. Därmed utnyttjar exportindustrin det gynnsamma konkurrensläget till att
vinna marknadsandelar under prognosperioden.
Mellan 1996 och 1998 antas kronan konkurrensvägt
försvagas med knappt 4 %. Detta bedöms resultera i
en sänkning av relativpriset med lika mycket. Som en
följd av de kvardröjande effekterna av de kraftiga
relativprishöjningarna åren 1995 och 1996 begränsas
dock svensk exportindustris andelsvinster på OECD–
marknaden till drygt 2 % under perioden 1996 till
1998. Exportframgångarna inom övriga regioner antas dock bli fortsatt stora framför allt i år, varvid den
totala andelsvinsten på världsmarknaden beräknas
uppgår till 3,5 % under perioden. Svensk exportindustri gynnas under prognosperioden av en fördelaktig produktinriktning med en snabbt expanderande
teleproduktindustri där efterfrågetillväxten är mycket
hög. Den starka andelsutvecklingen inom övriga regioner (dvs. främst de asiatiska länderna) påverkas i
stor omfattning av expansionen inom denna sektor.
Efter att ha utvecklats svagt under 1996, steg varuimporten med ca 8 % i volym under första halvåret i år. Importandelen i efterfrågan steg mer än den
trendmässiga utveckling. En förklaring till detta kan
vara att det är speciellt importintensiva delar av den
privata konsumtionen som nu ökar snabbast, t.ex.
inköp av bilar och elektronikvaror. Utvecklingen ska
dock också ses i ljuset av att importandelarna minskade 1996. En del av den kraftiga ökningen i importen kan därför ses som ett återställande till en mer
normal nivå.

Exporten av varor ökade med 6 % förra året trots
avmattningen på den för Sverige viktiga EU–
marknaden. En gynnsam exportinriktning med en
växande andel teleproduktindustri låg bakom den
positiva utvecklingen. En viss förstärkning i konjunkturen i EU framöver, kraftiga produktivitetsökningar
inom industrin samt den relativa försvagningen av
kronan beräknas innebära att varuexporten ökar
med drygt 9 % i år och med 7,5 % 1998. Den totala
andelsvinsten på världsmarknaden uppgår därmed
till hela 3,5 % under perioden.
Efter att ha utvecklats svagt under 1996 bedöms
varuimporten öka kraftigt de kommande åren till
följd av en uppgång i den inhemska efterfrågan och
den kraftiga exportökningen. Överskottet i bytesbalansen stiger ytterligare och beräknas uppgå till
70 miljarder kronor år 1998, vilket motsvarar ca
4 % av BNP.

4.1

Varuhandeln

En viss avmattning noterades i den internationella
marknadstillväxten under första halvåret i år. Utvecklingen för den svenska varuexporten var dock
fortsatt stark. Importen av varor inom OECD–
området förutses ta fart andra halvåret 1997 för att
sedan ligga kvar på en hög ökningstakt även nästa år.
I länderna utanför OECD bedöms marknadstillväxten, trots en mindre dämpning av aktiviteten under
1997, bli fortsatt stark. Detta bidrar till att marknadstillväxten för svenska varor stiger från 5,5 % år
1996 till drygt 7 % både 1997 och 1998.
Svensk exportindustri fortsatte att ta marknadsandelar under första halvåret 1997. Varuexporten
ökade med 8,5 % i volym. Exportframgångarna var
mycket stora framför allt i länder utanför OECD–
området, medan exporten till EU–länderna i stort var
oförändrad under perioden. Liksom tidigare har exporten av teleprodukter ökat mycket kraftigt vilket i
viss mån kan förklara den gynnsamma utvecklingen
av marknadsandelarna under årets inledning. Andelen elektrovaror (inkl. teleproduktindustri) i den totala svenska exporten steg från 11 % i början på
1990–talet till drygt 18 % under början av 1997.
De internationella priserna på bearbetade varor
har höjts i ringa omfattning de senaste åren. Till följd
av ett fortsatt starkt konkurrenstryck väntas denna
utveckling bestå fram till och med 1998. Det är
framför allt inom EU som resursutnyttjandet, trots
den högre ekonomiska aktiviteten nästa år, bedöms
kvarstå på en relativt måttlig nivå. Ett fortsatt globalt
överutbud på basindustriprodukter borgar för att
prisutvecklingen inom denna produktgrupp blir återhållsam. Sannolikt dämpas också den internationella
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TABELL 4.1 EXPORT OCH IMPORT AV VAROR
MILJARDER
KRONOR
1996

PROCENTUELL VOLYMUTVECKLING
1996

1997

PROCENTUELL PRISUTVECKLING

1998

1996

1997

1998

Varuexport
Bearbetade varor

491,6

6,7

9,9

8,4

–5,7

0

1,4

2,7

–15,5

5,0

0,0

0,1

0,3

0,5

Petroleumprodukter

12,0

6,7

5,7

2,4

5,3

3,6

1,0

Övriga råvaror

60,9

4,1

6,4

1,5

–11,9

5,6

4,0

567,3

6,3

9,4

7,5

–6,2

0,7

1,6

Fartyg

Summa varuexport

Varuimport
Bearbetade varor

356,7

0,9

10,0

8,0

–6,0

1,2

1,2

Fartyg

4,2

7,5

7,5

26,3

–0,3

–1,0

–0,7

Råolja

20,2

18,5

4,3

2,5

12,2

4,6

–0,6

Petroleumprodukter

13,6

–0,7

–3,2

1,2

4,8

6,6

0,0

Övriga råvaror

50,5

6,3

1,0

2,8

–12,4

3,4

–1,0

445,2

2,1

8,3

7,2

–5,8

1,7

0,8

Summa varuimport

Anm.: Varuexporten är i tabellen redovisad enligt utrikeshandelsstatistiken.
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Mot bakgrund av att ökningstakten för efterfrågan
väntas tillta under andra halvåret bedöms importtillväxten även för helåret 1997 uppgå till ca 8 %. Stigande privat konsumtion och export bidrar till denna
ökning. Nästa år beräknas varuimporten volymmässigt stiga med ca 7 %. Detta innebär en fortsatt växande importandel, vilket ligger i linje med utvecklingen under de senaste decennierna.
Nettoexporten, dvs. export minus import, har under perioden 1993 till 1996 bidragit till tillväxten i
betydande omfattning. I genomsnitt har det årliga
bidraget uppgått till ca 1 ½ procentenheter. Orsaken
är det gynnsamma konkurrensläget och den relativt
svaga inhemska efterfrågan. Innevarande år beräknas
bidraget vara fortsatt högt uppgående till
1,2 procentenheter, för att nästa år minska till
0,7 procentenheter.

4.2

gan beräknas leda till ett ökat utlandsresande. De övriga posterna i tjänstebalansen förändras endast marginellt frånsett sjöfartsnettot som förbättras
ytterligare. Under de närmaste åren förutses en förbättring av kapitalavkastningsnettot.
Räntenettot väntas förbättras i år jämfört med
1996 eftersom räntekostnaden på bruttoskulden väntas sjunka under prognosperioden medan ränteintäkterna på tillgångarna väntas vara oförändrade eller
stiga något. Detta innebär att räntenettot förbättras
trots att den räntebärande skulden antas komma att
stiga på grund av att den privata sektorn nettoköper
aktier under 1997 i en utsträckning som överstiger
den positiva bytesbalansen.
Nettoutdelningen på portföljaktier förväntas vara
fortsatt negativ. Detta förklaras dels av att det utländska ägandet av svenska aktier är större än det
svenska ägandet av utländska aktier, dels av att direktavkastningen är högre på svenska aktier än utländska. Under 1997 försämras nettoutdelningen av

Bytesbalansen

DIAGRAM 4.2
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skogsvaror, vilket innebär att handelsbalansöverskottet växer kraftigt. Tjänstenettot däremot försämras
ytterligare. Kronförsvagningen det senaste året har
gjort det dyrare att semestra utomlands samtidigt
som den allmänna uppgången i hushållens efterfrå-

Procent
4
Sverige
3
EU
2
1
0
-1
-2
-3
-4
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Källor: OECD, Sveriges riksbank och Finansdepartementet.
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en ökad direktavkastning från de svenska företagen.
Sedan något år finns dock en trend mot ökade svenska placeringar i utländska aktier. Detta väntas innebära en gradvis förbättring av nettoavkastningen efter år 1997.
Nettobidraget till EU belastade bytesbalansen med
6,5 miljarder kronor under 1996. Nettobelastningen
förväntas bli högre under de närmaste åren i takt
med att den svenska rabatten på medlemsskapsavgiften reduceras. Under 1997 väntas nettobidragets effekt på bytesbalansen bli drygt 8 miljarder kronor
medan den beräknas bli 10 miljarder kronor 1998.
TABELL 4.2 BYTESBALANSEN
MILJARDER KRONOR
1995

1996

1997

1998

Varuexport

564,4

562,7

619,6

677,1

Varuimport

458,8

441,5

486,3

525,6

Korrigeringspost

0,4

–3,7

Handelsbalans

106,0

117,5

133,3

151,5

10,1

11,0

12,4

13,3

Sjöfartsnetto
Övriga transporter

–0,8

–1,3

–0,5

–0,2

–14,1

–17,2

–21,0

–24,5

Övriga tjänster

1,3

2,9

1,1

1,1

Tjänstebalans

–3,4

–4,6

–8,1

–10,3

Löner

–1,2

–1,7

–1,7

–1,7

–45,0

–54,0

–50,2

–48,4

–64,3

–64,2

–61,7

–61,0

22,0

17,1

20,0

20,5

Resevaluta

Avkastning på kapital
därav
räntenetto
direktinvesteringar
portföljaktier

–2,7

–6,9

–8,5

–7,9

–21,0

–17,4

–19,2

–21,0

Bytesbalansen

35,3

39,7

54,1

70,1

Andel av BNP

2,1

2,4

3,1

3,8

Övriga transfereringar

Anm.: Bytesbalansen är enligt Riksbankens definition.
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksbanken och Finansdepartementet.
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5

Näringslivets produktion

5.1

Efter två år med en årlig produktionstillväxt på 5 %
dämpades tillväxttakten i näringslivet förra året till
knappt 2 %. Avmattningen i industrikonjunkturen
mot slutet av 1995 och under 1996 spred sig till de
industrirelaterade tjänstesektorerna, samtidigt som
expansionen i de hemmamarknadsinriktade delarna
av näringslivet var måttlig.

Industrikonjunkturen var dämpad under större delen
av förra året. Produktionen hölls tillbaka av ett markant lageromslag och en internationell konjunkturavmattning. Mot slutet av året skedde dock en återhämtning av industriproduktionen med en markerad
uppgång för skogsindustrin. För helåret 1996 ökade
industriproduktionen med 2,1 %. Uppgången förra
året var dock begränsad till främst elektroindustrin
där produktionen av teleprodukter steg kraftigt.
Industrikonjunkturen har gradvis stärkts under
första halvåret 1997. Förbättringen syns särskilt på
orderingången som har ökat med 18 % första halvåret jämfört med motsvarande period förra året.
Styrkan i återhämtningen understryks också av att
uppgången kommer på bred bas inom flertalet viktiga industrisektorer. Under prognosperioden förutses
en gradvis stigande efterfrågan på investeringsvaror i
Västeuropa tack vare ett `kat resursutnyttjande och
låga räntor. Detta gynnar den svenska verkstadsindustrin som i hög grad @r specialiserad på investeringsvaror. De kraftiga produktivitetsökningarna inom
branschen antas också leda till att företagen tar
marknadsandelar. Den fortsatt starka efterfrågeökningen för teleprodukter bidrar till att verkstadsindustrin växer betydligt snabbare @n förra året. Inom basindustrin har produktionen under ett drygt års tid
begränsats av för stora lager och en svag marknadstillväxt. Lageranpassningsprocessen förefaller nu vara
över samtidigt som tillväxten på den för basindustrin
viktiga västeuropeiska marknaden väntas tillta. Basindustrin har de senaste två åren byggt ut kapaciteten i hög takt. Därigenom är sektorn väl förberedd
på en konjunkturuppgång, vilket bör innebära att
produktionen kan växa kraftigt både i år och nästa
år utan att några flaskhalsar uppstår.
Tudelningen mellan en stark exportsektor och en
svag hemmamarknadsindustri förutses avta under
prognosperioden. Denna bild bekräftas också av
Konjunkturinstitutets barometer från juni som visserligen visar på en fortsatt kraftigt stigande orderingång på exportmarknaden men även på att orderflödet på hemmamarknaden har vänt uppåt. År 1998
väntas produktionen stiga snabbare i hemmamarknadsindustrin i samband med att den inhemska investeringskonjunkturen åter vänder uppåt. Däremot
avtar ökningstakten något i exportindustrin till följd
av att kronan gradvis stärks. Sammantaget beräknas
industriproduktionen stiga med 6 % i Dr och med
5,5 % nästa år.
Industrins faktiska kapacitetsutnyttjande sjönk
något under första kvartalet 1997 och uppgick därmed till 87,0 %. Detta var 3 procentenheter lägre @n
utnyttjandegraden vid förra konjunkturtoppen Dr
1994. Inga uppgifter föreligger ännu från andra kvartalet men enligt Konjunkturinstitutets barometer steg
kapacitetsutnyttjandet. De investeringsplaner som

TABELL 5.1 NÄRINGSLIVETS PRODUKTION
PROCENTUELL VOLYMFÖRÄNDRING
1995

1996

1997

1998

Jordbruk, fiske och skogsbruk

7,7

–3,7

2,0

1,7

Industri

9,8

2,1

6,0

5,5

El, gas, värme och vattenverk

1,9

0,2

3,0

1,0

–2,4

2,1

–1,5

4,5

Näringslivets tjänster

3,7

1,8

3,0

2,8

Summa näringsliv

5,0

1,7

3,5

3,6

Byggnadsindustri

Industrin

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Produktionen i den cykliska basindustrin steg kraftigt
första halvåret 1997. Den exportledda uppgången
inom basindustrin bedöms sprida sig till allt fler delar
av näringslivet i år. En gradvis förstärkning av det
europeiska konjunkturläget innebär att produktionsuppgången i övriga exportindustrin blir stark från
och med andra halvåret 1997. Svensk industri gynnas av den goda investeringskonjunkturen i Västeuropa och den fortsatt kraftiga efterfrågeökningen på
teleprodukter. Tudelningen mellan en expanderande
exportsektor och en dämpad hemmamarknadsektor
började avta mot slutet av förra året. Den utvecklingen förstärks successivt i år genom att uppgången i
den privata konsumtionen beräknas stimulera de
konsumtionsinriktade delarna av tjänstesektorn. Den
starkaste tillväxten inom tjänstesektorn väntas dock
komma i företag som huvudsakligen producerar
tjänster för industrin såsom uppdragsverksamhet,
dataverksamhet samt åkerier. Nästa år bedöms exportens bidrag till tillväxten minska medan den inhemska investeringskonjunkturen vänder uppåt. Detta tillsammans med en fortsatt stark efterfrågeökning
från hushållen medför att en större del av den förutsedda produktionstillväxten i stället kommer inom
den hemmamarknadsorienterade delen av industrin
samt i de konsumtionsorienterade delarna av tjänstesektorn. En stark återhämtning förutses också inom
byggnadsindustrin nästa år. Ett ökat bostadsbyggande och ett högre resursutnyttjande inom näringlivet
väntas leda till ett kraftigt uppsving för sektorn.
Sammantaget beräknas produktionen i näringslivet
öka med knappt 3,5 % Dr 1997 och med 3,6 % Dr
1998.
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föreligger innebär att kapitalstocken beräknas växa
med ungefär 10 % mellan 1996 och 1998. Mot bakgrund av den snabba produktionsökningen bedöms
dock utnyttjandegraden gradvis öka under hela perioden. Någon generell resursbrist torde dock inte
behöva uppstå. Produktivitetsökningarna antas förbli
mycket höga samtidigt som tillgången på kvalificerad
arbetskraft bedöms vara relativt god.

Produktiviteten beräknas öka med drygt 7 % enbart i år och med ca 4 % nästa år, vilket innebär att
den utvecklas betydligt mer fördelaktigt i Sverige än i
omvärlden. De snabba produktivitetsökningarna kan
förklaras av ett flertal olika faktorer. Den tilltagande
internationaliseringen till följd av bl. a. EU–inträdet
har medfört ett större konkurrenstryck som befrämjar kontinuerliga rationaliseringar. Den högre produktiviteten beror också på att en betydande del av
expansionen såväl i år som nästa år sker i de högproduktiva delarna av industrin såsom basindustrin
och elektroindustrin. Löneökningarna under perioden förutses fortsätta att vara högre än i omvärlden
men effekten på kostnadsläget motverkas av den
starka produktivitetsutvecklingen. Dessutom har
kronförsvagningen mellan 1996 och 1997 ytterligare
förbättrat industrins relativa kostnadsläge. Industrins
relativa enhetsarbetskostnad beräknas sammantaget
minska med drygt 7% jämfört med de viktigaste
konkurrentländerna från 1996 till 1998 och bedöms
vara fördelaktig ur ett internationellt perspektiv.
Industrins lönsamhet, mätt som driftsöverskottet
brutto som andel av förädlingsvärdet, sjönk från extremt höga 40 % år 1995 till 34 % år 1996. Lågkonjunkturen förra året gav upphov till en stark
priskonkurrens såväl i Sverige som utomlands samtidigt som kronans appreciering medförde prispress på
svenska exportvaror. Prisutvecklingen har hittills i år
(fram till juli månad) varit mycket återhållsam med
tanke på att kronan har fallit i värde. I takt med att
konjunkturen stärks antas dock prisökningarna tillta,
om än i långsammare takt jämfört med tidigare
konjunkturuppgångar. Insatsvarukostnaden `kar visserligen med knappt 2% under 1997, till följd av
krondeprecieringen som höjer importpriserna, och
arbetskraftskostnaden stiger med ca 5 % i Dr, men
ökningen av de rörliga kostnaderna begränsas ändå
till ca 1 % till följd av den mycket fördelaktiga produktivitetsutvecklingen.

TABELL 5.2 NYCKELTAL FÖR INDUSTRIN
PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1995

1996

1997

1998

Industriproduktion

9,8

2,1

6,0

5,5

Lönekostnad per timme

5,6

7,8

5,1

4,0

Produktivitet

5,1

2,2

7,3

3,9

Enhetsarbetskostnad, (ULC)

0,5

5,5

–2,0

0,1

14 OECD–länders ULC

0,3

0,7

0,1

0,9

14 OECD–länders ULC, SEK
Relativ ULC, SEK
Vinstmarginal, förändring
Bruttoöverskottsandel

1

1,9

–8,5

4,5

0,9

–1,4

15,3

–6,3

–0,8

1,3

–2,2

–0,2

0,0

40,1

34,3

34,7

35,1

1

Bruttoöverskottsandel avser andelen av förädlingsvärdet till faktorpris.
Anm: Konkurrentländernas ULC (Unit Labour Cost, dvs .arbetskostnad per
producerad enhet) är viktade med OECD:s konkurrensvikter, som tar hänsyn till konkurrensen med både export och hemmaproduktion på exportmarknaden. Konkurrensen gentemot länderna utanför OECD–området är
inte inkluderad.
Källor: OECD, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Svensk industris konkurrensläge beräknas bli fortsatt
gynnsamt fram till och med 1998. Förra årets höga
lönekostnadsökningar i kombination med apprecieringen av kronan innebar visserligen att industrins
relativa enhetsarbetskostnad steg med ca 15 % jämfört med Sveriges 14 viktigaste konkurrentländer,
men eftersom utgångsnivån år 1995 var exceptionellt
låg och det relativa kostnadsläget bedöms åter förbättras framöver, framstår konkurrensläget som fortsatt fördelaktigt.

DIAGRAM 5.2

DIAGRAM 5.1

Industrins bruttoöverskottsandel

Industrins arbetskostnad per producerad enhet i Sverige
relativt 14 OECD-länder
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Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och
Finansdepartementet.
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Källor: OECD, Statististiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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Prisprognosen förutsätter ett fortsatt återhållsamt
prisbeteende såväl hos exportföretagen som hos
hemmamarknadsföretagen. Detta stöds av Konjunkturinstitutets junibarometer där det framgår att företagen planerar för mycket måttliga prisökningar.
Produktpriserna beräknas sammanvägt öka med
knappt 1 % år 1997. Lönsamheten beräknas således
i stort bli oförändrad. Nästa år väntas den starkare
konjunkturen i omvärlden leda till en något högre
internationell prisökningstakt. Till följd av ett globalt
utbudsöverskott inom de flesta branscher antas dock
prisökningarna bli förhållandevis begränsade. Det
gäller också den cykliska basindustrin, även om
vinstmarginalerna där Dter förutses stiga. Kapacitetsutbyggnaden i svensk exportindustri samt en fortsatt
gynnsam produktivitetsutveckling bedöms leda till
att exportföretagen höjer priserna i samma utsträckning som konkurrenterna. Detta innebär oförändrade vinstmarginaler nästa år. En växande inhemsk efterfrågan beräknas innebära att de mer pressade
hemmamarknadsföretagen förbättrar sin vinstsituation något. För industrin som helhet beräknas därmed vinstandelen stiga till 35 % 1998 vilket @r en
lönsamhet på god europeisk nivå.

5.2

framöver. Tidigareläggningen innebär dock att bostadsvolymen i år blir mycket låg trots att de flesta
indikatorer tyder på att en stabil uppgångsfas @r nära
förestående. Räntorna har sjunkit, vakansgraden är
mycket låg i expansiva områden, och bostadspriserna
har stigit rejält. Inom storstadsområdena ligger
marknadsvärdet redan idag över nyproduktionskostnaden vilket gör det lönsamt att bygga nytt. Låga
räntor, stigande disponibelinkomster samt en sysselsättningsökning förutses öka efterfrågan på bostäder
nästa år.
Den relativt kraftiga konsumtionsökningen bör
med viss eftersläpning leda till en uppgång för byggandet av kommersiella lokaler. Den positiva sysselsättningutvecklingen bör likaså innebära att byggandet av kontorslokaler åter ökar, om än från låga
nivåer. Regeringen har beslutat om att avsätta ca 1,5
miljarder kronor per år från och med 1998 till ett
omställningsprogram inom energisektorn. Programmet förutses medföra en positiv effekt på bygginvesteringarna nästa år. Kapitalkvoten i energisektorn
har under ett antal Dr sjunkit vilket torde innebära att
det finns en potential för ökade energiinvesteringar.
Reparationerna i byggsektorn stiger innevarande och
nästa år bl.a. till följd av skattereduktionen för reparation och ombyggnad av bostäder. Byggandet beräknas sammantaget öka med 4,5 % 1998.
Det positiva scenario som tecknas @r dock avhängigt av att byggandet kan öka utan inflationstendenser. Visserligen var den totala byggarbetslösheten
så sent som i juni månad extremt hög (ca 25 %) men
tidigare erfarenheter visar att branschen @r mycket
känslig för svängningar i efterfrågeläget. Den höga
nivån på arbetslösheten verkar ha haft mycket liten
effekt på årets avtal inom branschen. Skulle byggarbetsmarknaden fungera dåligt riskerar uppgångsfasen att snabbt leda till stigande byggpriser som i sin
tur skulle bromsa uppgången.

Byggnadsverksamheten

Byggsektorns produktion vände upp förra året efter
att ha fallit med närmare 30 % mellan 1990 och
1995. Omfattande statliga stimulansåtgärder riktade
mot bostadssektorn men också kapacitetsutbyggnaden inom exportindustrin ledde till en produktionsökning på 2 %.
TABELL 5.3 BYGGNADSVERKSAMHET
MILJARDER KRONOR LÖPANDE PRISER
1996

Byggnadsinvesteringar
Näringslivet

ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1995
1996
1997
1998

114,9

–3,6

2,8

–5,6

7,0

58,9

13,1

3,7

1,9

5,8

Myndigheter

25,7

–1,5

–10,5

–4,2

4,4

Bostäder

30,3

–28,8

14,7

–21,2

12,8

81,0

–1,2

1,1

5,0

0,8

195,9

–2,7

2,1

–1,5

4,5

Reparationer och
underhåll
Totalt

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Byggvolymen beräknas falla tillbaka något i år för att
sedan stiga i betydande omfattning 1998. Svängningarna i bygginvesteringarna beror till stor del på variationer i bostadsbyggandet. De temporära investeringsbidragen till ny– och ombyggnation verkar ha
inneburit en tidigareläggning av bostadsproduktion
från årsskiftet 1996/97 till början av förra året. Det
mesta talar emellertid för att nedgången endast är
temporär och att bostadsproduktionen gradvis ökar
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6

Arbetsmarknad

1998 antas produktiviteten stiga med i genomsnitt
2,2 % per år, vilket är något lägre än under perioden
1992–1995 men betydligt högre än under 1980–
talet. Att produktiviteten fortsätter att stiga betydligt
snabbare än under 1980–talet kan tyda på en ökning
av den trendmässiga produktivitetstillväxten. Detta
skulle exempelvis kunna bero på den ökande internationaliseringen och därmed ökad konkurrens samt
snabba framsteg inom bl.a. informationsteknologin.
En annan delförklaring till den höga uppmätta produktivitetsökningen kan vara att det i det mycket
svaga arbetsmarknadsläget främst är personer med
relativt god kompetens som lyckats erhålla och bibehålla arbeten. De förhållandevis höga löneökningarna under 1996 och 1997 har också ökat rationaliseringstrycket.
Medelarbetstiden har, liksom produktiviteten, stigit kraftigt under hela 1990–talet. Även en ökning av
medelarbetstiden leder på kort sikt till en svagare sysselsättningsutveckling medan den på längre sikt förbättrar förutsättningen för hög produktion. Huvudorsaken till att medelarbetstiden har ökat, är att
sjukfrånvaron har minskat. Den lägre sjukfrånvaron
torde i sin tur bero på de regeländringar som genomförts i sjukförsäkringssystemet och det svaga arbetsmarknadsläget. Mätt som årsgenomsnitt faller medelarbetstiden i år. Orsaken är att antalet arbetsdagar
i år är färre än under förra året, vilket ger ett negativt
bidrag till utvecklingen av arbetade timmar. Korrigerar man för skillnaden i antalet arbetsdagar ökar i
stället medelarbetstiden något i år. Nästa år väntas
medelarbetstiden vara oförändrad.

Under 1996 och inledningen av 1997 försvagades
arbetsmarknadsläget markant. De senaste månaderna har dock läget förbättrats något. Den öppna arbetslösheten har slutat att öka och sysselsättningen
5
har stigit något . Flera tecken tyder på en successiv
förbättring av läget på arbetsmarknaden under det
andra halvåret i år. Mätt som årsgenomsnitt faller
dock sysselsättningen med 1,2 % mellan 1996 och
1997 och den öppna arbetslösheten beräknas öka
från 8,1 % till 8,4 % av arbetskraften. Under 1998
förbättras arbetsmarknadsläget ytterligare och arbetslösheten faller förhållandevis mycket, till 7,4 %.
Minskningen av antalet arbetslösa mellan 1996 och
1998 beror i stor utsträckning på satsningar inom
arbetsmarknadspolitiken och ett ökat antal reguljära
utbildningsplatser.
TABELL 6.1 ARBETSMARKNAD
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1995

1996

1997

1998

BNP, producentpris

4,2

1,1

2,2

3,1

Produktivitet

2,0

1,0

3,6

2,0

Antal arbetade timmar

2,0

0,1

–1,5

1,0

Medelarbetstid

0,5

0,7

–0,3

0,0

Antal sysselsatta

1,5

–0,6

–1,2

1,0

1,2

–0,2

–0,8

–0,2

7,7

8,1

8,4

7,4

4,4

4,5

4,3

4,7

Arbetskraft
Öppen arbetslöshet

1

Personer i konjunkturberoende
1
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
I

TABELL 6.2 SYSSELSÄTTNING I OLIKA
BRANSCHER

I procent av arbetskraften
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

TUSENTAL PERSONER

Produktiviteten ökade mycket snabbt under perioden
1991–1995 samtidigt som sysselsättningen föll med
ca 390 000 personer. En hög produktivitetstillväxt
leder på kort sikt till en svag sysselsättningsutveckling, medan det på lite längre sikt ökar förutsättningarna för god tillväxt. Under slutet av 1995 och inledningen av 1996 avtog dock produktivitetsuppgången.
Orsaken till detta var en tillfällig avmattning i ekonomin vilken ledde till en viss överkapacitet på både
maskiner och personal. Under slutet av 1996 och
första halvåret 1997 steg produktionen snabbare
igen utan att det ledde till ökad sysselsättning. Därmed har företagen klarat av produktionsökningen
med ledig kapacitet och genom ytterligare rationaliseringar. Avmattningen under inledningen av 1996
och den starka produktivitetsökningen i början av
1997 leder till en mycket hög produktivitetstillväxt i
år, mätt som årsgenomsnitt. Under perioden 1996–

5

FÖRÄNDRING FRÅN
FÖREGÅENDE ÅR
1996
1997
1998

NIVÅ
1996

1995

Jord– och skogsbruk

115

–11

–9

–4

–2

Industri

809

40

7

–7

12

Byggnadsverksamhet

225

6

–5

–6

5

Privata tjänster

1548

30

6

15

18

Kommunala myndigheter

1071

0

–24

–44

7

192

–4

0

–2

–1

Totalt

3963

59

–23

–48

39

Arbetskraft, totalt

4310

52

–9

–34

–8

Statliga myndigheter

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Efter uppgången under 1994 och 1995 minskade antalet sysselsatta igen under 1996 och inledningen av
1997. Sysselsättningsnivån låg i början av 1997 på
ungefär samma nivå som i början av 1994. Under de
senaste månaderna har dock sysselsättningen stigit
något. Det finns också tecken på en fortsatt ökning
under de närmaste månaderna. Produktionen antas

Utvecklingen avser säsongrensade data för både arbetslösheten och syssselsättning-

en.
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fortsätta stiga i snabb takt vilket torde leda till ökad
efterfrågan på arbetskraft under andra halvåret. Antalet nyanmälda lediga platser har också stigit något
under de senaste månaderna samtidigt som Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för såväl industrin som för tjänstesektorn indikerar att företagen
planerar att öka antalet anställda. Trots att sysselsättningen därmed väntas stiga under resterande del
av året beräknas sysselsättningen falla med 1,2 %
mellan 1996 och 1997, mätt som årsgenomsnitt, till
följd av den mycket svaga utvecklingen i början av
året. Under 1998 förutses den relativt starka produktionstillväxten leda till att antalet sysselsatta ökar.
Den genomsnittliga sysselsättningen 1998 kommer
ändå att vara lägre än år 1996, trots en relativt hög
tillväxt i ekonomin såväl 1997 som 1998.
Den största minskningen av sysselsättningen har
skett inom den offentliga sektorn, framför allt inom
kommunala myndigheter. Under andra halvåret antas dock minskningen bromsas upp till följd av ökade statsbidrag till kommunerna och satsningar på
utbildning m.m. Under 1998 förutses en viss ökning
av antalet sysselsatta. Mätt som årsgenomsnitt faller
dock sysselsättningen i den offentliga sektorn med
40 000 personer mellan 1996 och 1998.
Sysselsättningen i näringslivet minskade också under 1996 i alla branscher utom i tjänstesektorn. Inom
industrin har dock nedgången bromsats upp och en
stark produktionsökning såväl i år som nästa år förväntas leda till att sysselsättningen börjar stiga från
och med andra halvåret i år. År 1998 antas ökningen
uppgå till 12 000 personer, mätt som årsgenomsnitt.
I byggsektorn antas produktionen och därmed efterfrågan på arbetskraft förbli svag under 1997 för att
sedan stiga 1998 i samband med att bostadsinvesteringarna vänder uppåt. Sammantaget väntas sysselsättningen i näringslivet öka med drygt 30 000 personer mellan 1996 och 1998. Större delen av
ökningen sker i tjänstesektorn.
Huruvida arbetslösheten ökar eller minskar vid en
viss sysselsättningsutveckling beror på hur utbudet av
arbetskraft utvecklas. Under 1996 minskade arbetsutbudet samtidigt som sysselsättningen föll, vilket

begränsade ökningen av arbetslösheten. Utbudet påverkas också av förändringar i arbetsmarknads– och
utbildningspolitiken. I vårpropositionen tillkom flera
nya åtgärder inom dessa områden utöver de åtgärder
som var beslutade tidigare. Inom arbetsmarknadspolitikens område föreslogs bland annat resursarbete
och tillfällig avgångsersättning för äldre arbetslösa.
Resursarbete innebär att arbetsgivare inom offentlig
verksamhet ges möjlighet att ta emot en långtidsarbetslös som, med ersättning motsvarande a–kassa,
utför kvalitetshöjande arbete under en begränsad
tidsperiod. Dessa registreras som sysselsatta. På utbildningssidan föreslogs utökad kvalificerad yrkesutbildning, fler platser inom den högre utbildningen
och en utökning av vuxenutbildningen. Utöver åtgärderna i vårpropositionen tillkommer nu ytterligare förslag inom arbetsmarknadspolitikens område.
Bland annat föreslås generationsväxling och ökat ansvar för ungdomar inom kommunsektorn, vilket innebär att en kommun ges möjlighet att åta sig skyldighet att se till att arbetslösa ungdomar under 25 år
tillhandahålls praktik eller annan kompetenshöjande
verksamhet. Generationsväxling innebär att anställda
som har fyllt 63 år erbjuds möjligheten att lämna arbetsmarknaden före ordinarie pensionsålder om deras arbetsgivare lämnar sitt godkännande. Förutsättningen är att vakansen som uppstår tillsätts med en
långtidsarbetslös som fyllt 20 men inte 35 år. Alla
ovanstående åtgärder reducerar arbetskraftsutbudet
under prognosperioden. På grund av olika typer av
undanträngningseffekter kommer dock sannolikt inte
satsningarna att få fullt genomslag på den öppna arbetslösheten.
Förändringar i antalet konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder påverkar också utbudet. De minskar i år med ca 10 000 personer, vilket framgår av tabell 6.3. Det är främst antalet
platser inom arbetsmarknadsutbildning som har blivit färre. Nästa år antas åtgärdsvolymen öka igen
med knappt 15 000 personer vilket innebär att nivån
år 1998 blir något högre än år 1996. Samtidigt sker
det en viss omfördelning från åtgärder i arbetskraften
till åtgärder utanför arbetskraften, vilket innebär att
arbetskraftsutbudet sänks. Sammantaget beräknas
arbetskraftsutbudet 1997 inte falla i lika stor utsträckning som sysselsättningen, vilket innebär att
den öppna arbetslösheten stiger. Under 1998 fortsätter dock arbetskraftsutbudet att minska trots att sysselsättningen då stiger.
Satsningarna inom arbetsmarknads– och utbildningspolitiken bidrar därmed till att den öppna arbetslösheten minskar med drygt 30 000 personer
mellan 1996 och 1998, trots den förhållandevis svaga sysselsättningsutvecklingen under perioden. Eftersom antalet personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder samtidigt ökar något
minskar inte summan av öppet arbetslösa och antalet
personer i åtgärder i lika stor utsträckning.

DIAGRAM 6.1

Antal sysselsatta och personer i arbetskraften
Tusental personer
4600
4500

Arbetskraft

4400
4300
4200
4100

Sysselsatta

4000
3900
3800
3700
3600
3500
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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TABELL 6.3 KONJUNKTURBEROENDE ARBETSMARKNADSPOLITISKA ÅTGÄRDER
TUSENTAL PERSONER
1995

1996

1997

1998

28

37

157

162

185

199

I arbetskraften

59

41

Beredskapsarbete

14

8

Rekryteringsstöd

20

12

Utbildningsvikariat

11

10

Starta–eget–bidrag

10

10

4

0

Övrigt

1

Utanför arbetskraften

129

155

Arbetsmarknadsutbildning

55

46

Arbetslivsutveckling

41

52

Kommunavtal

20

13

Datortek

2

12

11

32

189

196

Arbetsplatsintroduktion
Totalt
1

I posten övrigt ingår ungdomsintroduktion och invandrarpraktik
Anm.: För åren 1997 och 1998 ingår även offentligt tillfälligt arbete, personer i resursarbete och kommunalt ansvar för ungdomar under 25 år i begreppet konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Offentligt
tillfälligt arbete och kommunalt ansvar räknas som utanför arbetskraften
och resursarbete som i arbetskraften.
Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet.

Prognosen över öppen arbetslöshet är osäker, framför allt beroende på att antalet åtgärder nu är mycket
omfattande både inom arbetsmarknadspolitiken och
utbildningspolitiken. Visar det sig svårt att genomföra vissa åtgärder eller få till stånd alla utbildningsplatser, till följd av t.ex. lärarbrist, finns det risk för
att den öppna arbetslösheten blir högre än vad som
antas i prognosen. Dessutom är det svårt att avgöra i
vilken utsträckning arbetsmarknadspolitiska åtgärder
tränger undan ordinarie sysselsättning.

DIAGRAM 6.2

Öppen arbetslöshet och konjunkturberoende
arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Procent av arbetskraften
14
12
Öppen arbetslöshet+åtgärder
10
8
6
4
2
Öppen arbetslöshet
0
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Källor: Statistiska centralbyrån, Arbetsmarknadsstyrelsen och
Finansdepartementet.
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7

Löner

inom byggnadssektorn. Avtalsförhandlingarna resulterade i ett 1–årigt avtal på ca 3 %, vilket måste betraktas som förhållandevis högt mot bakgrund av att
arbetslösheten inom branschen ligger på en extremt
7
hög nivå, ca 30 % .
Inom industrin steg lönerna med 7,4 % förra
året, varav löneglidningen beräknades till 3,7 %. En
del av den uppmätta löneglidningen kan dock sannolikt förklaras av att flera företag flyttat tidpunkten
för när avtalen skall börja gälla, från 1995 till 1996.
Det innebär att de avtal som registreras i beräkningarna är för höga 1995 och för låga 1996 medan det
omvända gäller för löneglidningen. Därmed har löneglidningen ett något jämnare förlopp än vad som
redovisas i tabell 7.1. Löneglidningstakten måste ändå betraktas som förhållandevis hög med tanke på
det svaga arbetsmarknadsläget och på att även de
avtalade löneökningarna var höga. De senaste årens
förbättring av vinstläget påverkade dock troligtvis
såväl avtal som löneglidning förra året. Under 1996
sjönk dock lönsamheten till följd av bland annat de
höga löneökningarna, kronförstärkningen och den
tillfälliga konjunkturavmattningen. Inflationsförväntningarna har dessutom fallit successivt. Därmed
torde löneglidningstakten inom denna sektor dämpas
under innevarande år.

Mellan 1994 och 1997 beräknas den genomsnittliga
timlönen i ekonomin stiga med 4,7 % årligen, varav
avtalen står för 3,4 %. Det är anmärkningsvärt
mycket mot bakgrund av dels det svaga arbetsmarknadsläget, dels löneutvecklingen i övriga Europa, där
timlönen i industrin antas öka med ca 3 % per år
under samma period. I början av 1998 inleds nya avtalsförhandlingar för i stort sett hela arbetsmarknaden. De avtalade löneökningarna torde då kunna bli
lägre än vad som blev fallet vid förra avtalsrörelsen.
För detta talar bl.a. lägre inflationsförväntningar och
en ökad medvetenhet bland arbetsmarknadens parter
om vikten av lönemoderation. Löneökningarna inklusive löneglidningen antas därmed avta till 3,5 %
nästa år.
Förra året steg den genomsnittliga timlönen i ekonomin med 6,1 % enligt Statistiska centralbyrån. Det
var en betydligt högre löneökning än under 1995.
Det är dock delvis en effekt av avtalens konstruktion.
De avtalade löneökningarna började gälla senare år
1995 än år 1996 vilket resulterade i en särskilt hög
6
ökning av genomsnittslönen år 1996 . Stigande löneglidningstakt inom bl.a. industrin bidrog emellertid
också till den höga löneökningen förra året. Inom
industrin ökade löneglidningstakten från knappt 1 %
1995 till knappt 4 % 1996. I år beräknas avtalen ge
löneökningar på i genomsnitt 3,8 % för hela ekonomin samtidigt som löneglidningstakten antas falla till
1 %.
Arbetsmarknadsläget verkar endast i begränsad
omfattning ha påverkat lönekraven vid förra avtalsrörelsen. Det är dock sannolikt att de höga avtalen
inom näringslivet till viss del kan förklaras av att
vinstläget var mycket gynnsamt inom denna sektor.
Lönsamheten i näringslivet, framför allt i exportindustrin, förbättrades markant mellan 1991 och 1995
till följd av bland annat deprecieringen av kronan
och en stark produktivitetstillväxt. Anmärkningsvärt
är att avtalen inom kommunala myndigheter blev
knappt 1 procentenhet högre än i näringslivet för
åren 1995–1997, trots ett finansiellt underskott och
en svag sysselsättningsutveckling inom kommunsektorn. Löneglidningen blev å andra sidan relativt svag
inom denna sektor 1995 och 1996 vilket sannolikt är
en effekt av de höga avtalen. Även inom statliga
myndigheter blev avtalen höga vid förra avtalsrörelsen, och därutöver steg även löneglidningstakten förra året.
Inom byggnadssektorn förefaller lönerna vara
känsliga för förändringar av arbetslösheten medan
däremot nivån på arbetslösheten verkar ha mindre
betydelse. I början av 1997 omförhandlades avtalen
6

TABELL 7.1 TIMLÖNER
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1995

1996

1997

Industri

4,7

7,4

5,1

Avtal

3,0

3,7

3,1

Löneglidning

1,7

3,7

2,0

Byggnadsindustri

4,3

3,5

4,3

Avtal

2,3

2,6

3,8

Löneglidning

2,0

0,9

0,5

Privata tjänster

3,7

5,6

4,6

Avtal

2,5

4,5

3,6

Löneglidning

1,2

1,1

1,0

2,5

7,3

4,0

Avtal

1,0

5,0

3,5

Löneglidning

1,5

2,3

0,5

Statliga myndigheter

Kommunala myndigheter

1,5

5,9

5,1

Avtal

0,9

5,3

4,7

Löneglidning

0,6

0,6

0,5

Totalt

3,3

6,1

4,8

Avtal

2,1

4,4

3,8

Löneglidning

1,2

1,7

1,0

1998

3,5

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och Finansdepartementet.

Förutom god lönsamhet i näringslivet påverkades
avtalen vid förra avtalsrörelsen sannolikt också av att

Det innebär att det vissa månader 1996 registrerades två avtalshöjningar vid jäm-

förelse av lönenivån motsvarande månad 1995, vilket drog upp den genomsnittliga
7

årstakten för helåret 1996.
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inflationsförväntningarna vid tidpunkten för förhandlingarna var förhållandevis höga, ca 3,5 % på
två års sikt. Inflationsförväntningarna visade sig senare vara en överskattning, vilket tyder på att lönebildningen inte fullt ut hade anpassats till en låginflationsekonomi. Resultatet blev att reallönerna, före
skatt, steg kraftigt 1996 för första gången under
1990–talet. Det var den största ökning som noterats
sedan början på 1960–talet. Reallöneökningarna
motsvarades inte av en lika stark produktivitetstillväxt vilket bidrog till att företagens lönsamhet försämrades. Försämrad lönsamhet kan motverkas via
höjda priser eller rationaliseringar. Numera anpassas
penningpolitiken för att uppnå inflationsmålet vilket
innebär att det är svårare att övervältra ökade kostnader på konsumenterna. I en låginflationsekonomi
blir prisförändringar dessutom mer tydliga för konsumenterna, vilket innebär att höjda priser kan resultera i minskad efterfrågan. Det får till följd att höga
löneökningar i första hand skapar press på företagen
att påskynda rationaliseringsprocessen, vilket dämpar sysselsättningsutvecklingen. Under innevarande
år beräknas produktiviteten stiga i ungefär samma
takt som reallönerna, vilket leder till oförändrade
vinstmarginaler. Produktivitetstillväxten har dock
varit mycket hög hittills under 1990–talet, sett i ett
historiskt perspektiv, och det är inte självklart att
produktiviteten kan fortsätta att öka i samma takt.
Klarar inte företagen att öka produktiviteten i samma takt som reallönerna framöver innebär det att
vinstmarginalerna faller, vilket leder till att tillväxten
i ekonomin hämmas och därmed dämpas sysselsättningen ytterligare.
Även i ett internationellt perspektiv är den svenska
löneutvecklingen mycket hög. Timlönerna inom industrin beräknas åren 1995–1997 stiga med ca 1,5
procentenhet mer per år än genomsnittet i Sveriges
14 viktigaste konkurrentländer (OECD 14).

Högre arbetskraftskostnader i Sverige kompenseras
inte fullt ut av en högre produktivitetstillväxt, vilket
innebär att konkurrenskraften försämras. Högre
produktionskostnader inom svensk industri kan leda
till höjda exportpriser och därmed minskad efterfrågan på svenska varor, vilket hämmar tillväxten i
ekonomin. Företagen har hittills kunnat anpassa
prisutvecklingen genom sänkta vinstmarginaler, men
som nämnts ovan är det inte en långsiktigt hållbar
utveckling.
I början av 1998 löper avtalen ut för i stort sett
hela ekonomin och nya förhandlingar kommer att
inledas. Det finns flera faktorer som talar för att förhandlingarna då kan ge ett ur sysselsättningsperspektiv bättre avtal än de som slöts 1995. Inflationsförväntningarna är betydligt lägre, arbetslösheten har
under flera år legat på en mycket hög nivå och lönsamheten i näringslivet har, som nämnts, försämrats
sedan 1995. Dessutom tyder debatten kring lönebildningen på att arbetsmarknadens parter är mer
medvetna om vikten av icke inflationsdrivande löneökningar. Inom industrisektorn har parterna tecknat
ett samarbetsavtal om en förhandlingsordning för de
framtida avtalsförhandlingarna. Andra faktorer talar
dock för att lönekraven kan komma att vara fortsatt
höga framöver. Trots höga nominella löneökningar
under 1996 och 1997 ökar inte hushållens köpkraft
nämnvärt, till följd av höjda skatter och sänkta transfereringar från den offentliga sektorn. Dessutom verkar förhandlingssystemet vara känsligt för de kortsiktiga makroekonomiska förutsättningarna som
råder vid de tidpunkter då avtalen sluts. Har sysselsättningen börjat öka och arbetslösheten falla när
avtalsförhandlingarna inleds skulle det kunna öka
lönetrycket. Sammantaget antas dock de faktorer
som talar för lägre avtal väga tyngst. Löneökningarna beräknas därmed falla till i genomsnitt 3,5 % nästa år, vilket innebär en reallöneökning före skatt på
1,8 %.

DIAGRAM 7.1

DIAGRAM 7.2

Timlöneutveckling i industrin i Sverige och OECD 14

Timlöneutveckling i hela ekonomin

Årlig procentuell förändring

Årlig procentuell förändring

12

10

10

8

Nominell timlön

6

8

4

6

2

4
0

2
-2
Real timlön före skatt

0
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88
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92

93

94

95

96

97

-4

98

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet, OECD och
Finansdepartementet.

Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet.
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8

Inflation

Sänkta inflationsförväntningar skapar därtill en ökad
prismedvetenhet som gör det svårare för handeln att
övervältra kostnadsökningar på konsumenterna,
med minskade handelsmarginaler som följd. Generellt har inflationsförväntningarna fallit det senaste
året. Enligt SCB:s undersökning beträffande hushållens inköpsplaner har hushållens inflationsförväntningar legat på och under 2 % det senaste året. Likaså är inflationsförväntningarna inom stora delar av
näringslivet måttliga. Det visar Konjunkturinstitutets
barometrar över industrin och tjänstebranscherna
samt Aragons och Prosperas inflationsenkäter för
varu– och penningmarknaden. Även om en viss uppgång i inflationsförväntningarna har registrerats i de
senaste mätningarna tror ändå flertalet av aktörerna
att prisökningarna med relativt god marginal kommer att ligga inom Riksbankens toleransintervall för
inflationen de närmaste fem åren.

Inflationen, mätt som förändringen av konsumentprisindex (KPI) under 12 månader, uppgick i juli i år
till 1,0 %. Under samma jämförelseperiod föll nettoprisindex (NPI), i vilket indirekta skatter och subventioner har exkluderats, med 1,6 %. Det låga utfallet
enligt såväl KPI som NPI visar att inflationstrycket
för närvarande är svagt i svensk ekonomi.
Den låga inflationstakten är emellertid också en
följd av fallande räntor. Sedan inledningen av 1996
fram till juli i år har de korta marknadsräntorna fallit
med närmare 4 procentenheter och den 5–åriga obligationsräntan med drygt 2 procentenheter. Räntenedgången har medfört väsentligt lägre bostadsräntor
och därigenom minskade kostnader för egnahem8
sägare. Trots att räntan har stigit något sedan årsskiftet förväntas kostnaderna för egnahem falla även
under resten av året. Medelräntan på hushållens bostadslån är fortfarande hög och de lån som successivt
förfaller läggs vanligen om till en väsentligt lägre ränta än tidigare. Denna kostnadsminskning avtar dock
under loppet av nästa år, delvis till följd av antaganden om en svag ränteuppgång. Sammantaget väntas
den totala bostadsposten bidra till att sänka inflationstakten i år och höja den något nästa år, bl.a. till
följd av stigande hyror.
Eftersom en betydande del av hushållens konsumtion utgörs av importerade varor har växelkurs– och
importprisförändringar i regel stor inverkan på konsumentpriserna. Från årsskiftet fram till juli i år har
importpriserna ökat med 1,7 %. Mot bakgrund av
att den importvägda växelkursen under samma period har försvagats med 2,0 % förefaller uppgången i
importpriserna måttlig, vilket tyder på att växelkursförändringen ännu inte har fått fullt genomslag på
importpriserna. En sådan fördröjningseffekt skulle
t.ex. kunna förklaras av terminsäkrade valutor.
Dessutom har sannolikt de höjda importpriserna ännu inte till fullo resulterat i höjda konsumentpriser,
bl.a. beroende på att minskade vinstmarginaler inom
handeln troligen har dämpat prisuppgången. Successivt väntas emellertid växelkursförändringarna slå
igenom och i år ger de stigande importpriserna ett
bidrag på närmare 1 procentenhet till den totala
uppgången i konsumentpriserna på drygt 2 % under
loppet av året. Nästa år beräknas importpriserna
höja KPI i betydligt mindre omfattning än i år på
grund av att kronan antas appreciera något.
Förväntningarna om den framtida prisutvecklingen påverkar inflationen bl.a. genom lönebildningen.
8

TABELL 8.1 KONSUMENTPRISUTVECKLING
ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1995

1996

1997

1998

KPI, årsgenomsnitt

2,8

0,8

1,1

1,7

KPI, dec–dec

2,4

0,1

2,1

1,5

Basbelopp

35 700

36 200

36 300

36 400

NPI, årsgenomsnitt

1,5

–0,2

–0,9

–0,3

NPI, dec–dec

0,9

–1,0

–0,2

0,1

IPI, privat konsumtion

2,4

1,2

2,2

2,1

–

0,8

2,0

2,2

–

0,5

2,9

1,7

2,4

2,2

2,1

2,2

1

HIKP , årsgenomsnitt
1

HIKP , dec–dec
KPI, OECD. årsgenomsnitt
1

Harmoniserat index för konsumentpriser inom EU.
Anm.: Vid beräkning av basbeloppen 1995–1997 har en avräkning gjorts på
40 % av uppräkningsfaktorn och 1998 har en avräkning gjorts på 20 %. Vid
framräkning av prisökningstalen har ett tillägg gjorts för skillnaden mellan
december månads långtids– och korttidsindex, i enlighet med Statistiska
centralbyråns principer för inflationsberäkning.
Källor: OECD, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Utvecklingen av lönekostnaderna och produktiviteten är också av stor betydelse för prisutvecklingen.
Förra året steg lönerna med 6 % i näringslivet. Lägre
inflationsförväntningar och ökad ambition från arbetsmarknadens parter att hålla ned löneökningarna
talar dock för att löneökningstakten kommer att
sänkas de närmaste åren. Om så inte blir fallet är risken överhängande att inflationstrycket tilltar. Hittills
i år har produktiviteten utvecklats mycket fördelaktigt ur inflationshänseende och sammantaget för
1997 och 1998 beräknas produktiviteten i näringslivet öka med ca 3 % per år. Det innebär att de prognostiserade löneökningarna i näringslivet, vilka
uppgår till drygt 4 % i genomsnitt för åren 1997 och
1998, till stor del kompenseras av en väntad effektivisering av produktionen.
Den höga produktivitetstillväxten är bl.a. resultatet av de omfattande investeringar som gjorts inom
industrin de senaste åren. Genom investeringstillväxten har dessutom kapaciteten byggt ut kraftigt. I år

Många hushåll med bundna lån har under det senaste året förtidsinlöst sina lån

och lagt om dem till en lägre ränta. Fram till och med mars i år överskattades räntenedgångens effekt på KPI eftersom hänsyn ej togs till den kostnad som ränteskillnadsersättning innebär vid förtida inlösen av lån. Från och med mätmånaden april
ändrades metoden för att korrigera detta. Statistiska centralbyrån (SCB) har beräknat att metodförändringen skulle ha inneburit en höjning av inflationstakten med
0,4 procentenheter för mars i år.
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beräknas investeringarna vara i det närmaste oförändrade, vilket innebär att dessa ligger kvar på en
rekordhög nivå. Mot bakgrund av den omfattande
kapacitetsutbyggnaden, tillsammans med produktivitetsökningen, torde inflationsdrivande flaskhalsar i
produktionen kunna undvikas trots förväntningar
om en betydande produktionsuppgång. Den höga
arbetslösheten innebär sannolikt att det på kort sikt
finns mycket ledig arbetskraft att tillgå. Inom vissa
sektorer råder emellertid redan i dag brist på kvalificerad arbetskraft och på längre sikt kan läget förvärras med vissa inflationsimpulser som följd. Den
sammantagna bedömningen är dock att det bekymmersamma läget på arbetsmarknaden generellt sett
innebär att det inte kommer att råda brist på arbetskraft de närmaste åren.
Utöver de inflationspåverkande faktorer som diskuterats ovan finns det ytterligare omständigheter
som sannolikt förklarar varför inflationsbenägenheten har sjunkit i svensk ekonomi. Den tilltagande internationaliseringen har medfört en skärpt konkurrens och därigenom ett ökat rationaliseringstryck
inom näringslivet. Vidare har den inhemska efterfrågan varit låg under ett flertal år vilket, tillsammans
med en ökad prismedvetenhet hos konsumenterna,
har satt press på producenter och handeln att dämpa
prisutvecklingen.
En indikator på att inflationstakten kan tillta är
att tillväxttakten i penningmängden, mätt som
mängden sedlar och mynt, har stigit från att ha varit
strax under noll i 12–månaderstal i början av 1996
till omkring 5 % under 1997. Uppgången kan ses
som ett tecken på en risk för ökande inflation inom 1
till 2 år eftersom penningmängdens tillväxt historiskt
visat sig vara en relativt god indikator för inflationsutvecklingen på lite längre sikt. Mängden sedlar och
mynt samvarierar också med den aktuella konsumtionsutvecklingen. Den stigande penningmängden
kan därför sättas i samband med den ökande privata
konsumtionen och man kan anta att den väntade
uppgången i hushållens efterfrågan skapar ett visst
utrymme för handeln att höja priserna.
Förändringen av indirekta skatter och subventio-

ner bedöms ge ett betydande bidrag till inflationen
under innevarande år. I januari höjdes tobaksskatten
samtidigt som investeringsbidraget till nybyggnation
av bostäder slopades. I juli höjdes energiskatter på el
och bränsle och i augusti väntas årets andra höjning
av tobaksskatten lyfta KPI något. Totalt för innevarande år beräknas förändringar av indirekta skatter
och subventioner ge ett bidrag till KPI på motsvarande närmare 1 procentenhet. I januari nästa år höjs
vissa indexerade punktskatter. Förändringarna av
indirekta skatter och subventioner beräknas ge ett
betydligt mindre bidrag till inflationen nästa år.
Sammanfattningsvis är det således mycket som
talar för ett lågt inhemskt inflationstryck de närmaste
åren. Lönekostnadsökningarna kompenseras i stor
utsträckning av en hög produktivitetstillväxt, inflationsförväntningarna är låga även om en viss uppgång kan skönjas, och räntefallet under det senaste
året sänker fortfarande kostnaderna för egnahemsägare. Inflationstakten beräknas ändå höjas något
under loppet av 1997, till följd av stigande importpriser och höjd tobaksskatt, och uppgå till 2,1 %.
Nästa år faller inflationstakten något – givet en löneökning på 3,5 % – då importpriserna bedöms ge ett
allt mindre inflationsbidrag och då effekten av energi– och tobaksskattehöjningarna försvinner. Inflationstakten under loppet av året beräknas bli 1,5 %.
Det harmoniserade indexet för konsumentpriser,
HIKP som används för prisjämförelser inom EU,
väntas stiga med närmare 3 % under loppet av innevarande år. Anledningen till att HIKP stiger snabbare än KPI i år är att egnahemsposten, som beräknas falla i år och därmed ge ett negativt bidrag till
KPI, inte ingår i HIKP. Allt eftersom kostnadsminskningen för egnahem successivt avtar under nästa år
minskar skillnaden mellan de båda måtten. I december nästa år beräknas sålunda 12–månaderstalet för
HIKP ha fallit till 1,7 % (1,5 % enligt KPI). Utöver
egnahemsposten exkluderas även större delen av hälso– och sjukvårdsposten i HIKP. Denna väntas
emellertid endast ha en mindre betydelse för skillnaden mellan de båda inflationsmåtten i år och nästa
år.

DIAGRAM 8.1
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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9

Hushållens ekonomi och privat
konsumtion

men i allt mindre utsträckning. Sammantaget beräknas de realt disponibla inkomsterna vara oförändrade 1997 och stiga med 1,8 % 1998. Det innebär att
inkomsterna för den samlade hushållssektorn kommer över 1992 års nivå. Räknat per capita kommer
dock inkomsterna att vara ca 1,5 % lägre än 1992.
Höjningen av löneinkomsterna 1997 kommer till
stånd genom en fortsatt stark real timlöneutveckling,
medan sysselsättningen faller. Nästa år väntas sysselsättningen dock ge ett positivt bidrag till inkomstökningen. Förbättringen av hushållens nettoinkomster av räntor och utdelningar @r en följd av det
fortsatt höga finansiella sparandet, vilket innebär att
hushållen ökar sina finansiella tillgångar och reducerar skulderna. Räntenedgångens effekt på inkomsterna är på längre sikt i stort sett neutral. PD kort sikt
kan emellertid en räntenedgång reducera hushållens
räntenetto genom att ränteinkomsterna på banktillgodohavanden anpassas snabbare @n ränteutgifterna
på bostadslån.
Transfereringarna från den offentliga sektorn stiger något under prognosperioden. Ersättningsnivån i
arbetslöshetsförsäkringen höjs den 1 oktober i Dr och
i övriga socialförsäkringar den 1 januari 1998. I Dr
stiger utbetalningar av arbetsmarknadsstöd också
genom ökad arbetslöshet och tillfällig avgångsersättning för äldre arbetslösa. Antalet personer som uppbär olika former av studiestöd ökar successivt under
perioden.

Den privata konsumtionen har ökat i år och uppgången förstärks nästa år. Därmed stiger konsumtionen snabbare än inkomsterna och de senaste årens
nedgång i sparkvoten fortsätter under prognosperioden.

9.1

Hushållens inkomster

Hushållens realinkomster har utvecklats svagt under
de senaste åren. Efter de kraftiga ökningar som registrerades i början av 1990–talet, huvudsakligen till
följd av att 1990/91 års skattereform var underfinansierad, har hushållssektorns samlade inkomster fallit.
Inkomstutvecklingen under de senaste åren har
emellertid varit splittrad. De reala löneinkomsterna
före skatt har utvecklats positivt, medan skattehöjningar och sänkta ersättningsnivåer i transfereringssystemen dragit ned hushållens inkomster. Förra året
låg de realt disponibla inkomsterna 1,5 % under
1992 års nivå.
Det är främst ökade löneinkomster och ett förbättrat räntenetto som ger positiva bidrag till inkomstutvecklingen under prognosperioden. Konsolideringen av de offentliga finanserna h@mmar emellertid
hushållens inkomstutveckling även 1997 och 1998,

TABELL 9.1 HUSHÅLLENS DISPONIBLA INKOMSTER, KONSUMTION OCH SPARANDE
MILJARDER KRONOR
LÖPANDE PRISER
1996

731,9

Lönesumma inkl. sjuklön
därav timlön före skatt
Sysselsättning

1995

PROCENTUELL UTVECKLING
1991 ÅRS PRISER
1996
1997
1998

PROCENTUELLT BIDRAG TILL REAL–
INKOMST UTVECKLINGEN
1995
1996
1997
1998

1,9

5,6

–0,2
2,2

2,8

2,6

1,4

4,2

2,2

2,1

5,4

3,7

1,6

–0,2

0,2

–0,9

1,0

1,6

4,1

2,9

1,3

0,2

–0,7

0,8

Transfereringar från offentlig
sektor

387,8

–2,1

–2,4

0,7

1,5

–0,9

–1,0

0,3

0,6

Pensioner

214,4

–0,4

1,0

–0,6

–0,2

–0,1

0,2

–0,1

0,0

Sjukförsäkring m.m.

36,3

–5,8

–16,9

–7,3

8,6

–0,3

–0,8

–0,3

0,3

Arbetslöshetsbidrag m.m.

53,5

–8,3

–2,4

6,2

–4,1

–0,5

–0,1

0,4

–0,3

83,7

0,1

–3,4

3,9

6,6

Övriga transfereringar

0,0

–0,3

0,4

0,6

0,9

0,2

0,7

0,5

0,5

–0,7

–0,7

0,0

–2,3

–2,8

–2,5

–1,4

–0,4

–0,1

0,0

1,8

0,8

1,5

2,3

2,5

Nettosparande

6,9

5,4

3,2

2,6

Finansiellt sparande

8,8

7,2

4,7

3,7

Räntor och utdelningar, netto

–10,7

Övriga inkomster, netto

199,9

2,6

–3,2

–3,4

–0,1

Direkta skatter

373,2

6,6

7,3

6,1

3,3

Disponibel inkomst

935,7

Privat konsumtion

885,3

Sparande, nivå i % av disponibel inkomst

Anm.: Lönesumma, inkomstöverföringar, räntenetto och skatter är deflaterade med konsumentprisindex (KPI). Disponibel inkomst är deflaterad med implicitprisindex för privat konsumtion (IPI). Skillnaden mellan KPI och IPI påverkar posten ”övriga inkomster, netto”.
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och FInansdepartementet.
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Inkomsterna från sjukförsäkringen varierar kraftigt
mellan åren. Det beror främst på att arbetsgivarperioden förlängts i år från 14 till 28 dagar för att sedan
återställlas till 14 dagar från 1 april nästa år. Variationer i inkomster från sjukförsäkringen till följd av
förändringar av arbetsgivarperioden kompenseras av
i stort sett lika stora variationer i sjuklönen och är
därmed neutral för hushållens inkomster.
Pensionerna, som svarar för över hälften av transfereringarna, sjunker något i reala termer, trots att
antalet pensionärer med hög ATP ökar. Det @r en
följd av den låga uppräkningen av basbeloppet, som
styr pensionerna. Uppräkningen av basbeloppet uppgick för åren 1995 t.o.m. 1997 till 60 % och uppgår
för 1998 till 80 % av prisökningen juni–juni föregående år. Nedgången i inflationen under 1996 medförde att det reala värdet av basbeloppet ändå steg
förra året. Det reala värdet av basbeloppet sjunker
1997 och 1998 i takt med att inflationen ökar. Bostadstillägget till pensionärer höjs från 1998 med
motsvarande 300 miljoner kronor.
Barnbidragen och flerbarnstilläggen höjs från
1998 med sammanlagt 2,9 miljarder kronor, vilket
drar upp hushållens disponibla inkomster med
0,3 %. Besparingar genomförs under 1997 och 1998
i bl.a. bostads– och underhållsbidragen.
De direkta skatterna stiger bl.a. genom att de allmänna egenavgifterna har höjts med 1 procentenhet i
Dr och höjs med ytterligare 1 procentenhet 1998. Den
statliga skatten för inkomster under brytpunkten
höjdes från 100 till 200 kronor 1997. Skatteuttaget
ökar också till följd av att skiktgränserna i skatteskalan räknas upp i betydligt lägre takt @n löneökningarna. Vidare finansieras den höjda ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen delvis genom ökade
egenavgifter.
I Dr stiger också skattebetalningarna tillfälligt genom fyllnadsinbetalningar till följd av att hushållen
realiserade kursvinster på aktier i ovanligt stor utsträckning under 1996. En bidragande orsak är förmodligen att beskattningen på allemansfonder höjdes
från 20 till 30 % till nyåret 1997. Värdeförändringar, såväl realiserade som orealiserade, på aktier och
fastigheter påverkar inte hushållens disponibla inkomster, som de definieras i nationalräkenskaperna.
Eftersom realisationsvinster utlöser en skattebelastning blir effekten att de reducerar den uppmätta disponibla inkomsten.
Skattesänkningar har skett från 1997 genom lättnad av ägarbeskattningen i mindre bolag och av bilförmånsbeskattningen. Nästa år sänks skatten för
småföretagare genom att en ökad andel av vinsten
beskattas som inkomst av kapital.

9.2

Privat konsumtion

Hushållens efterfrågan steg under 1996 trots den
svaga inkomstutvecklingen. Räknat som årsgenomsnitt var den privata konsumtionen förra året 1,5 %
högre än under 1995. Konsumtionen tilltog under
loppet av 1996 och uppgången har sedan fortsatt inledningsvis i år. Under första halvåret i år ökade den
privata konsumtionen med 2,0 % jämfört med motsvarande period 1996. Mycket talar för att uppgången kommer att tillta under prognosperioden med ett
fortsatt minskat sparande som följd.
Hushållens höga finansiella sparande sedan inledningen av 1990–talet har medfört en successivt förbättrad förmögenhetsställning. Därtill har räntenedgången under 1995 och 1996 inneburit lättnader för
tidigare skuldtyngda hushåll. Det höga finansiella
sparandet har också resulterat i ett ökat innehav av
aktier och fondandelar. Hushållen har därigenom
kunnat dra nytta av uppgången på Stockholm fondbörs under de senaste åren. Sammantaget har hushållens finansiella nettoförmögenhet i förhållande till
de disponibla inkomsterna mer än fördubblats från
1991 fram till 1996.
Medan den finansiella förmögenheten har växt
kraftigt har värdet av de reala tillgångarna endast
ökat svagt de senaste åren. Detta förklaras av att bostadsbyggandet har varit rekordlågt och att priserna
på småhus har legat relativt stilla fram till förra året.
Sammantaget uppgick hushållens totala förmögenhet, dvs. de finansiella och reala tillgångarna minus
skulder, till ca 250 % relativt de disponibla inkomsterna under förra året. Det är en av de högsta noteringarna under perioden 1970 – 1996 (se diagram
9.1). Under det senaste året har priserna och omsättningen på bostadsmarknaden börjat stiga och uppgången på Stockholm fondbörs har fortsatt. Således
har hushållens förmögenhetsställning stärkts ytterligare och därmed har man nu kompenserat sig för
den förmögenhetsförlust som raset i fastighetspriserna medförde under inledningen av 1990–talet. HusDIAGRAM 9.1
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hållens starka förmögenhetsutveckling innebär sannolikt att det finns ett utrymme för en tilltagande
konsumtion de närmaste åren. Det ska dock understrykas att bilden av sparandet och förmögenhetsutvecklingen är splittrad. Många hushåll som t.ex. har
drabbats av arbetslöshet har haft ett mycket begränsat utrymme för sparande. Hushåll med höga löneökningar har däremot haft goda förutsättningar för
konsumtion och sparande.
Stagnationen av den privata konsumtionen under
1990–talet har medfört att det sannolikt finns ett betydande uppdämt behov av att modernisera hushållens kapitalstock. En viss återhämtning av konsumtionsnivån har visserligen redan skett men inköpen
av kapitalvaror ligger fortfarande på en förhållandevis låg nivå. Den ökade omsättningen på bostadsmarknaden kan också innebära en ökad efterfrågan
på vissa kapitalvaror eftersom renovering av bostäder ofta sker i samband med ägarbyte. Dessutom
torde ränteutvecklingen under de två senaste åren
stimulera efterfrågan framöver. De förhållandevis
låga räntorna har medfört att räntekostnaderna relativt hushållens inkomster har minskat betydligt. De
lägre räntorna underlättar finansiering av t.ex. kapitalvaruinköp och bidrar också till högre priser på
småhus.
Hushållens förväntningar om sin egna framtida
ekonomiska situation styr i stor utsträckning konsumtionsutvecklingen.
Statistiska
centralbyråns
(SCB) undersökning avseende hushållens inköpsplaner indikerar att hushållens framtidstro har stärkts i
betydande omfattning under 1997. De mer positiva
förväntningarna gäller såväl den egna ekonomin som
landets ekonomiska utveckling, vilket sannolikt är en
konsekvens av hushållens förbättrade förmögenhetsställning och de allt mer positiva rapporterna om
svensk ekonomi, inte minst vad gäller de offentliga
finanserna. Läget på arbetsmarknaden är alltjämt
bekymmersamt men en viss förbättring har dock
skett de senaste månaderna. En allt större andel av
hushållen tror också att arbetslösheten kommer att
minska under det närmaste året.

Sammanfattningsvis är förutsättningarna för sparande och konsumtion i många avseenden de omvända jämfört med läget under inledningen av 1990–
talet. Hushållen har en stark förmögenhetsställning,
räntorna är förhållandevis låga, de offentliga finanserna bedöms vara i balans nästa år och uppvisa
överskott åren därefter, och såväl konjunkturen som
arbetsmarknadsläget väntas förbättras de närmaste
åren. Sammantaget innebär detta att konsumtionsuppgången förstärks under andra halvåret och för
helåret 1997 väntas konsumtionen stiga med 2,3 %
som årsgenomsnitt (se diagram 9.2). Nästa år stärks
uppgången av en ökad sysselsättning och konsumtionstillväxten är beräknad till 2,5 % i genomsnitt
för 1998. Samtidigt sjunker nettosparkvoten, dvs. det
totala sparandet som andel av disponibel inkomsten,
till 2,6 % nästa år.
Eftersom prognosen på en fortsatt konsumtionsuppgång till stor del bygger på hushållens stärkta
förmögenhetsställning utgör eventuella oväntade förändringar i värdet av hushållens tillgångar en risk i
prognosen. I takt med att aktie– och fondinnehavet
har vuxit som andel av den totala finansiella förmögenheten ökar sannolikt känsligheten för större kursförändringar på Stockholms fondbörs. I ljuset av detta framstår en något större ränteuppgång som en risk
i prognosen, inte minst genom att den prisuppgång
som vi i dag ser på småhus skulle kunna avbrytas och
aktiepriserna påverkas negativt. I de senaste prognoserna har nedgången i sparandet underskattats. Det
kan inte uteslutas att behovet av att uppgradera kapitalstocken är mer omfattande än vad som antas i
denna prognos, vilket i så fall medför en snabbare
nedgång i det finansiella sparandet.
Prognoserna över de disponibla inkomsterna och
den privata konsumtionen innebär att de senaste
årens nedgång i nettosparkvoten antas fortsätta (se
diagram 9.3). Den prognostiserade konsumtionsuppgången bygger dock på antaganden om ökade
inköp av kapitalvaror, vilka ur ekonomisk synvinkel
kan betraktas som investeringar, dvs. som en form av
sparande. Detta avspeglas ej i nationalräkenskaperDIAGRAM 9.3

DIAGRAM 9.2
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nas definition av sparkvoten. Sålunda utvecklas sparandet i ekonomisk mening starkare än vad nedgången i sparkvoten indikerar. Som framgår av diagram
9.3 är nästa års finansiella sparkvot förhållandevis
hög jämfört med läget under 1970– och 1980–talen.
Prognosen innebär att den redan höga finansiella nettoförmögenheten från 1996 byggs upp ytterligare av
det finansiella sparandet i år och 1998. Det reala sparandet väntas däremot liksom under de senaste åren
vara mycket lågt på grund av fortsatt lågt byggande
av egnahem, vilket resulterar i en förhållandevis låg
nettosparkvot.
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10

Investeringar

utnyttjande och en relativt sett låg kapitalavkastning.
Under prognosperioden väntas den höga lönsamheten och ett stigande resursutnyttjande medföra att de
exportberoende näringarna expanderar ytterligare.
En än mer markant uppgång förväntas i de hemmamarknadsberoende sektorerna. Den relativt sett
kraftiga uppgången i hushållens efterfrågan samt den
förutsedda sysselsättningsuppgången bedöms utgöra
en kraftig investeringsstimulans. Därtill beräknas
lönsamheten i dessa sektorer stärkas i takt med att
aktiviteten i ekonomin stiger. Sammantaget beräknas
näringslivets investeringar öka med 5 % i år och med
drygt 5 % under 1998.
Industrins investeringar beräknas bli oförändrade i
år och stiga något 1998. Därmed ligger industriinvesteringarna kvar på en historiskt hög nivå. Kapacitetsutnyttjandet inom industrin låg hela förra året
och under inledningen av 1997 på en relativt låg nivå. Enligt Konjunkturinstitutets barometer vände
dock utnyttjandegraden uppåt under andra kvartalet
då konjunkturen stärktes. Mot bakgrund av den förväntade produktionsuppgången beräknas behovet av
kapacitetsutbyggnad bli stort för hela perioden
1997–1998. Statistiska centralbyråns investeringsenkät från maj indikerar att investeringsnivån @ven i år
förblir hög. Förutsättningarna för att ytterligare bygga ut industrins kapacitet @r också mycket gynnsamma med en hög lönsamhet inom de flesta branscher samt låga räntor. Enbart i år beräknas
industrins driftsöverskott brutto uppgå till 126 miljarder kronor vilket kan jämföras med de totala investeringarna på 70 miljarder kronor. Innevarande Dr
beräknas därför industrins utbyggnad komma till
stånd i samma omfattning som investeringsplanerna
visar, dvs. oförändrade investeringsvolymer jämfört
med förra året, vilket innebär en ökning av kapitalstocken på ca 5 %.
Nästa år bedöms förstärkningen i industrikonjunkturen resultera i ett stigande kapacitetsutnyttjande och en viss vinstökning, vilket bör leda till högre
investeringar. Ett osäkerhetsmoment i prognosen utgör dock företagens investeringsplaner för 1998 som

Sammantaget beräknas de totala bruttoinvesteringarna bli oförändrade 1997 och stiga med 6 % 1998.
Den höga investeringsnivån i industrin innebär att
redan oförändrade volymer medför en betydande
kapacitetsutbyggnad. Bostadsbyggandet faller kraftigt i år då de temporära investeringsbidragen upphör. Däremot beräknas en starkare efterfrågan från
hemmamarknaden samt låga räntor innebära en stigande investeringsaktivitet inom övrigt näringsliv såväl i år som nästa år. Därtill gynnas de industrirelaterade tjänstesektorerna av den starka exportutvecklingen. Nästa år beräknas den positiva sysselsättningsutvecklingen och minskande vakanstal innebära en viss återhämtning av bostadsproduktionen. Investeringarna i energisektorn stiger
också kraftigt. Regeringen har beslutat om att avsätta ca 1,5 miljarder kronor per år från och med 1998
till ett omställningsprogram i energisektorn. Nästa år
stiger också myndigheternas väginvesteringar till
följd av byggnationen av storstadslederna. Lagercykeln väntas ge ett positivt bidrag till BNP–tillväxten
såväl i år som nästa år. Den starka produktionsutvecklingen i näringslivet väntas resultera i en svag
lageruppbyggnad både inom industrin och handeln.
TABELL 10.1 BRUTTOINVESTERINGAR EFTER
NÄRINGSGREN
ÅRLIG PROCENTUELL
VOLYMFÖRÄNDRING
1996
1997
1998

MILJARDER KRONOR
1996

1995

183,6

25,1

5,9

5,0

5,4

Näringslivet
Industri
Övrigt näringsliv
Bostäder

69,1

44,3

13,3

0,0

4,0

114,5

17,0

2,1

7,8

6,2

30,3

–28,0

14,7

–21,2

12,8

Nybyggnad

13,0

–31,0

14,7

–20,4

18,0

Ombyggnad

17,3

–25,0

14,8

–22,0

7,8

35,6

–0,5

–7,4

–3,5

3,2

249,5

10,9

4,7

0,4

5,8

Offentliga myndigheter
Totalt
Maskiner

134,6

29,2

6,4

5,9

4,9

Byggnader

114,9

–3,6

2,8

–5,6

7,0

DIAGRAM 10.1

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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Näringslivets investeringar ökade med närmare 60 %
under perioden 1994–1996. Därigenom har näringslivets investeringar som andel av bruttonationalprodukten närmat sig de nivåer som rådde på 1970– och
1980–talet. Uppgången har i viss mån varit koncentrerad till de exportberoende delarna av näringslivet,
medan investeringarna inom de hemmamarknadsberoende delarna, exempelvis varuhandel och fastighetsförvaltning, dämpats på grund av ett lågt resurs-
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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enligt investeringsenkäten från maj är relativt låga.
Ett exempel på detta är att investeringarna inom basindustrin förutses falla nästa år. Inom denna
bransch uppförs för närvarande en rad stora anläggningar som står klara i år. En viss överkapacitet förutses sedan kvarstå till och med 1998. Expansionen
väntas dock bli kraftig både inom den exportberoende investeringsvaruindustrin och inom konsumtionsvaruindustrin när den privata konsumtionen tilltar.
Sammantaget bedöms de totala industrinvesteringarna öka med 4 % år 1998.
Under åren 1997 och 1998 bedöms investeringarna i övrigt näringsliv åter öka kraftigt. Sammantaget
beräknas investeringarna växa med 8 % 1997 och
med 6 % 1998 efter att ha stigit med 2 % förra året.
Den positiva utvecklingen under innevarande år förklaras bl.a. av den starka industrikonjunkturen som
gradvis väntas leda till högre investeringar inom de
industrinära tjänstesektorerna samt den fortsatta utbyggnaden av telekommunikationsnätet. Den förväntade utvecklingen ligger i linje med företagens egna
planer enligt SCB:s investeringsenkät. Däremot planar volymerna i de stora avgiftsfinansierade infrastrukturprojekten ut.
Inom de hemmamarknadsberoende sektorerna
har kapacitetsutnyttjandet sedan lågkonjunkturen i
början på 1990–talet varit lågt, vilket inneburit relativt låga investeringsnivåer. Den relativt kraftiga konsumtionsökningen samt den prognostiserade sysselsättningsuppgången bör dock ge utrymme för
expansionsinvesteringar inom såväl varuhandel som
fastighetsförvaltning framöver. Stigande lönsamhet
och låga räntor stimulerar investeringarna. Tecken
på en vändning i de hemmamarknadsberoende sektorerna finns. Priserna på kommersiella fastigheter
steg med 9 % mellan 1995 och 1996 samtidigt som
vakanserna i centralt belägna områden sjönk. Mot
slutet av 1996 och början av 1997 sjönk dock priserna något i samband med att konjunkturen temporärt mattades av.
År 1998 beräknas också investeringarna i energisektorn stiga kraftigt. Regeringen har beslutat om
att avsätta i genomsnitt ca 1,5 miljarder kronor per
år under 1998–2002 till ett omställningsprogram i
energisektorn. Programmet innehåller bland annat
stöd till investeringar i mindre vattenkraftverk och
vindkraftverk. Potentialen för högre energinvesteringar är också stor. Kapitalkvoten i sektorn har under ett antal Dr sjunkit bl.a. som en följd av att elpriset varit lägre än den långsiktiga marginalkostnaden
som inkluderar investeringskostnaden.

TABELL 10.2 ÖVRIGA NÄRINGSLIVETS
INVESTERINGAR
MILJARDER
KRONOR
1996

1995

8,6

1,4

16,8

2,6

2,9

12,9

9,4

–1,2

6,4

8,5

Jordbruk och skogsbruk
Energi och vattenverk
Byggnadsindustri

ÅRLIG PROCENTUELL
VOLYMFÖRÄNDRING
1996
1997
1998

3,7

12,3

–2,6

2,5

2,0

16,8

13,4

–3,4

5,0

9,0

2,3

–15,3

2,4

2,5

4,5

verksamhet

13,8

49,8

2,9

8,0

6,0

Fastighetsverksamhet

10,7

–3,4

15,3

4,0

8,0

6,9

12,8

3,6

8,0

5,0

38,7

25,8

–1,0

12,6

4,3

114,3

17,0

2,1

7,8

6,2

Handel
Finansiell verksamhet
Företagstjänste-

Hushållsverksamhet
Övriga tjänstebranscher
Summa

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

10.2

Bostadsinvesteringar

Antalet påbörjade bostäder uppgick under första
halvåret till rekordlåga 3 800. Det temporära investeringsbidraget förefaller ha lett till en tidigareläggning av bostadsproduktion från årsskiftet 96/97, till
inledningen av förra året. Dessutom har sannolikt
osäkerheten om det framtida bostadsfinansieringssystemet bidragit till det låga byggandet. De flesta indikatorer talar emellertid för att nedgången endast är
temporär och att bostadsproduktionen gradvis kan
öka framöver.
Bostadsbyggandet steg också under det andra
kvartalet i år samtidigt som antalet ansökningar om
statliga räntebidrag, vilka fungerar som en tidig indikator för bostadsbyggandet, ökade. Osäkerheten om
bostadsbyggandet åren 1997 och 1998 är dock stor.
Trots att historiskt sett få bostäder färdigställts det
DIAGRAM 10.2
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Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

39

98

PROP. 1997/98: BILAGA 2

senaste året har vakansgraden i lägenhetsbeståndet
stigit från 3,2 % till 3,8 %. Något som sannolikt kan
förklaras av den negativa sysselsättningsutvecklingen.
I takt med att sysselsättningen åter ökar från och
med andra halvåret i år bör vakansgraden falla. Inom
vissa expansiva regioner är andelen lediga bostäder
redan idag mycket låg. En begränsade faktor för en
uppgång i bostadsproduktionen är dock de låga priserna på andrahandsmarknaden som i allmänhet understiger nyproduktionskostnaden. Priserna på egnahem har under det senaste året stigit med 6 %
samtidigt som produktionskostnaden ökat med ca
1 %. Inom vissa delar av de expansiva regionerna är
det emellertid redan idag lönsamt att bygga nytt.
Låga räntor, stigande disponibelinkomster och
ökande sysselsättning torde dock leda till fortsatt stigande priser på andrahandsmarknaden och därmed
öka volymen av nyproduktion. Sammantaget beräknas antalet påbörjade lägenheter uppgå till 10 000 i
år och till 15 000 under 1998. Det temporära investeringsbidraget till studentbostäder har under hela
perioden en viss uppdragande effekt på bostadsproduktionen.
Antalet påbörjade ombyggnader blev också lågt
första halvåret 1997. En starkt bidragande orsak till
detta var att det extra statliga bidraget till ombyggnation upphörde 1996. Den låga lönsamheten och svaga soliditeten inom bostadssektorn har sannolikt inneburit att en del ombyggnationer skjutits på
framtiden. De fundamentala faktorerna i form av en
förbättrad arbetsmarknad, låga räntor samt stigande
realinkomster, talar dock för att ombyggandet stiger
framöver. Antalet ansökningar om räntebidrag till
ombyggnationer steg också under andra kvartalet i
år. Enligt prognosen kommer ca 22 000 ombyggnationer att påbörjas 1997 och ca 25 000 nästa år.
Denna siffra skall ses mot bakgrund av att Boverket
räknar med att ca 30 000 lägenheter årligen behöver
byggas om med normal kapitalförslitning. Innevarande år beräknas bidragen till miljöförbättrande åtgärder stimulera ombyggnadsverksamheten. År 1998
avsätts totalt 800 miljoner kronor till lokala investeringsprogram. De bidrag som kommuner kan söka
inom ramen för detta projekt bedöms ha en viss stimulerande effekt på ombyggnadsvolymerna.

10.3

beräknas dock leda till att lagerhållningen åter ökar
från och med andra halvåret i år. I prognosen antas
att industrin fortsätter att minska lagrens andel av
produktionen vilket ändå leder till att industrins genomsnittliga lagerhållning kan öka också nästa år.
TABELL 10.3 LAGERFÖRÄNDRINGAR OCH
LAGERBIDRAG
MILJARDER KRONOR 1991 ÅRS PRISER

Jord och skogsbruk
Industri
El, gas och vatten

1995

1996

1997

1998

97

–31

–200

0

15269

1780

500

1200

–346

129

400

0

Handeln

–2005

–4341

–200

1000

Summa

13015

–2463

500

2200

0,5

–1,0

0,2

0,1

BNP–bidrag

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Varuhandelns lagerstockar har under flera år i följd
minskat. Det sammanhänger sannolikt med strukturförändringar inom handeln där antalet grossister har
minskat men också på den svaga efterfrågan på konsumtionsvaror. Lagren förutses minska även i år
men i betydligt mindre omfattning än tidigare. Det
beror på den betydande ökningen av hushållens efterfrågan på konsumtionsvaror men också på produktionsökningen inom industrin. Nästa år förutses
den ökande aktiviteten i ekonomin medföra en svag
lageruppbyggnad inom handeln. Sammanfattningsvis
ger lagercyklen ett svagt positivt bidrag till BNP–
tillväxten både i år och nästa år.

Lagerinvesteringar

Lageruppbyggnaden inom industrin kulminerade
under första halvåret 1996. Därefter påbörjades en
lagerreducering som dämpade industriproduktionen.
Lagerstockarna i förhållande till produktionen var
dock vid utgången av förra året fortfarande för höga
varvid lagerjusteringen inom industrin torde ha fortsatt under första halvåret innevarande år. Detta gäller framförallt färdigvarulagren. Den kraftiga produktionsökningen under loppet av 1997 och 1998
40

PROP. 1997/98: BILAGA 2

11

Den offentliga sektorn

Därmed bortfaller inkomster 1997 och 1998 på
6,3 respektive 4,7 miljarder kronor i det redovisade
finansiella sparandet, jämfört med vårpropositionen.
För det andra kommer AP–fondens direktägda fastigheter att under 1998 överföras till bolagsform.
Detta registreras i nationalräkenskaperna som en försäljning av fastigheter, vilket tillgodoräknas det finansiella sparandet eftersom aktier räknas som en
finansiell tillgång i motsats till fastigheter. Bolagiseringar av AP–fondens fastigheter leder till en uppjustering av det finansiella sparandet 1998 med 15 miljarder kronor, jämfört med vårpropositionen.
Det redovisade finansiella sparandet förbättras
således med ca 4 miljarder kronor 1997 och med
ca 10 miljarder kronor 1998 jämfört med vårpropositionen.
Nivån på den finansiella nettoskulden har reviderats ned. Detta är en följd av att värdeökningar på
aktier och obligationer m.m. för 1995 nu lagts in i
redovisningen efter att Statistiska centralbyrån redovisat finansräkenskaperna. Därtill kommer de värdeökningar som redovisas av AP–fonden för 1996.
Dessa korrigeringar medför att nettoskulden vid utgången av 1997 reviderats ned med 57 miljarder
kronor. För prognosåren görs inga kalkyler över värdeförändringar på den offentliga sektorns tillgångar.

De offentliga finanserna fortsätter att stärkas. Det
finansiella sparandeunderskottet har minskat kraftigt
sedan 1994 och för 1997 beräknas underskottet
uppgå till 1,9 % som andel av BNP. År 1998 beräknas den offentliga sektorns inkomster och utgifter
vara i balans. Denna utveckling medför att statsskulden som andel av BNP fortsätter att reduceras.

11.1

Den konsoliderade offentliga sektorn

J@mf`relse med tidigare prognoser
Den offentliga sektorns finansiella sparande för 1997
beräknas nu, med oförändrade beräkningsmetoder,
bli ca 10 miljarder kronor bättre än vad som redovisades i vårpropositionen. Denna förbättring är helt
hänförlig till den offentliga sektorns primära utgifter,
som reviderats ned med ca 12 miljarder kronor medan ränteutgifterna räknats upp med 2 miljarder
kronor. Nedjusteringen ligger huvudsakligen på statens utgifter, och berör såväl transfereringar som
konsumtion och investeringar.
Den underliggande bedömningen av 1998 har
också förändrats i positiv riktning. Den offentliga
sektorns finansiella sparande beräknat på samma sätt
som i vårpropositionen har justerats upp med ca
4 miljarder kronor, oaktat de åtgärder som föreslås i
budgetpropositionen för 1998. Denna förbättring
jämfört med vårpropositionen beror huvudsakligen
på att utgifterna exkl. räntor räknats ned.
Det redovisade finansiella sparandet ändras därtill
av två tekniska skäl. För det första har EU:s statistik–
organ Eurostat rekommenderat att utdelningar från
det statliga bolaget Securum ska redovisas som finansiella transaktioner och således inte inräknas i det finansiella sparandet.

Utvecklingen 1995 – 1998
Cr 1996 uppgick underskottet i den offentliga sektorns finansiella sparande enligt nationalr@kenskapernas redovisning till ca 42 miljarder kr
eller 2,5 % av BNP. Det var en förbättring med nära
90 miljarder kronor från 1995. Den synnerligen
starka förbättringen beror delvis på tillfälligt höga
skatteinkomster bl.a. till följd av en omläggning av
uppbörden av mervärdesskatt. Därför blir den ytterligare förbättringen av det finansiella sparandet under 1997 mindre och underskottet beräknas till 33
miljarder kronor eller 1,9 % av BNP. Nästa år förutses en relativt kraftig nedgång i de offentliga utgifterna leda till att underskottet elimineras. Inklusive effekten av bolagiseringar av AP–fondens fastigheter
och exklusive utdelningen från Securum redovisas ett
överskott på ca 10 miljarder kronor.

DIAGRAM 11.1
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Finansdepartementet.
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när skatten @r upplupen och inte vid betalning, som i
de svenska nationalräkenskapernas nuvarande redovisning.
Enligt Statistiska centralbyrån innebär en tillämpning av ENS–reglerna att det finansiella underskottet
1996 uppgick till 3,7 % av BNP. Med motsvarande
justeringar beräknas underskottet för 1997 till 1,6 %
av BNP. Som framgår av tabell 11.2 beror justeringarna huvudsakligen på annan periodisering av ränteutgifterna på statsskulden, inkomsterna av mervärdesskatt och särskild löneskatt samt utgifterna för
läkemedelssubventioner. I justeringen ingår också
AP–fondens fastighetsköp samt statens försäljning av
fastigheter 1996 till Akademiska hus AB, som förbisetts i nationalräkenskaperna.

TABELL 11.1 DEN OFFENTLIGA SEKTORNS
FINANSER
MILJARDER KRONOR, LÖPANDE PRISER

Inkomster

procent av BNP
Skatter och avgifter

1995

1996

1997

1998

985,5

1065,9

1091,6

1135,9

59,9

63,5

62,5

61,7

823,1

911,6

940,2

980,7

procent av BNP

50,0

54,3

53,8

53,2

Kapitalinkomster

96,0

87,3

82,6

83,0

Övriga inkomster

66,3

67,0

68,8

72,2

1114,9

1107,8

1124,6

1125,7

67,8

66,0

64,4

61,1

hushåll

394,7

387,8

394,4

407,1

Övriga transfereringar

129,9

125,4

124,2

116,5

Ränteutgifter

117,3

119,3

118,4

112,8

Konsumtion

424,9

434,3

446,4

460,7

Investeringar

48,1

41,0

41,2

28,5

–129,4

–41,9

–33,0

Utgifter

procent av BNP
Transfereringar till

Finansiellt sparande

procent av BNP
Primärt finansiellt

10,2

TABELL 11.2 JUSTERING AV DEN OFFENTLIGA
SEKTORNS FINANSIELLA SPARANDE TILL ENS–
DEFINITION
MILJARDER KRONOR, LÖPANDE PRISER

–7,9

–2,5

–1,9

0,6

–108,2

–9,8

2,8

40,0

–6,6

–0,6

0,2

2,2

395,0

401,8

463,8

459,0

24,0

23,9

26,5

24,9

1286,6

1305,7

1346,8

1361,4

78,2

77,8

77,1

73,9

Finansiellt sparande enligt NR

sparande

procent av BNP
Finansiell ställning
Nettoskuld

procent av BNP
Konsoliderad bruttoskuld

procent av BNP

1995

1996

1997

–129,4

–41,9

–33,0

1

procent av BNP

–7,9

–2,5

–1,9

Totala justeringar

12,8

–19,7

4,4

Begreppsjusteringar till ENS–def.

16,4

–20,6

6,4

Räntor

8,3

–2,8

5,0

Momsjusteringar

8,2

–12,9

0,0

Läkemedelssubventioner

0,0

–1,4

1,4

0,0

–3,9

0,0

–0,1

0,4

0,0

Särskild löneskatt
Övrigt

Beräkningsjusteringar

1

Inklusive utdelningen från Securum men exklusive effekten av bolagiseringen av AP–fondens fastigheter uppgår det finansiella sparandet 1998 till
–0,1 miljard kronor
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Köp och försäljning av fastigheter
Övrigt
Finansiellt sparande enl. ENS

procent av BNP

De svenska nationalräkenskaperna skiljer sig delvis
från bokföringsreglerna i det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS). ENS tillämpas inom EU vid
bedömningen av de offentliga finanserna i samband
med förfarandet vid alltför stora underskott, den s.k.
Excessive Deficit Procedure.
För närvarande redovisas ränteutgifterna på
statsskulden utgiftsmässigt i nationalräkenskaperna.
Därvid exkluderas kursvinster/förluster i samband
med förtida inlösen av obligationer. Enligt nyligen
antagna rekommendationer avseende redovisningen
till Excessive Deficit Procedure ska emellertid kursvinster/förluster i samband med inlösen av obligationer redovisas som ränta. Dessutom ska de kursvinster/förluster som uppstår vid emissioner av s.k.
benchmarklån
periodiseras.
Räntan
på
statsskuldsväxlar ska redovisas vid förfall och inte
som i dag vid emission. Dessa nya redovisningsprinciper avseende räntor leder till betydande justeringar
jämfört med de nuvarande nationalräkenskaperna.
Enligt ENS ska skatter och subventioner på varor
och tjänster samt på produktionsfaktorer bokföras

–3,6

0,9

–2,0

–3,5

1,7

–2,0

–0,1

–0,8

0,0

–116,6

–61,6

–28,6

–7,1

–3,7

–1,6

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Det finansiella sparandet visar den förändring av den
finansiella förmögenheten som sker genom transaktioner. Värdeförändringar påverkar således inte det
finansiella sparandet. Detsamma gäller försäljningar
av aktier och andra finansiella tillgångar, då de inte
förändrar den finansiella förmögenhetsställningen.
Den offentliga skuldsättningen påverkas däremot av
anskaffning och försäljningar av finansiella tillgångar, omdisponeringar på balansräkningen samt värdeförändringar på skulden i utländsk valuta. Den offentliga sektorns
konsoliderade
bruttoskuld,
definierad enligt de s.k. Maastrichtkriterierna, motsvarade 79,3 % av BNP vid utgången av 1994.
Skuldkvoten har sedan reducerats och uppgick till
77,8 % vid utgången av 1996 och väntas understiga
74 % i slutet av 1998. Drygt 2 procentenheter av
denna nedgång kan tillskrivas planerade försäljningar
av statliga tillgångar under 1997 och 1998.
Den offentliga sektorns finansiella nettoskuld, dvs.
skulder minus samtliga finansiella tillgångar @r vä42
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sentligt lägre @n den konsoliderade bruttoskulden,
vilket huvudsakligen beror på att AP–fonden har betydande finansiella tillgångar vid sidan av statsobligationer. Nettoskulden stiger relativt mycket som andel
av BNP mellan 1996 och 1997 trots att den konsoliderade bruttoskulden sjunker som andel av BNP. Det
beror på att den relativa förändringen av nettoskulden är betydligt större än för bruttoskulden – 15 %
jämfört med 3 %.
Förbättringen av de offentliga finanserna mellan
1995 och 1996 skedde främst genom kraftigt stigande skatteinkomster. Skattekvoten (skatteinkomsterna
i relation till BNP) ökade med 4 ¼ procentenheter till
54,3%. De stora skatteinkomsterna förra året beror
delvis på tillfälliga faktorer. Omläggningen av uppbörden av mervärdesskatt gav en tillfällig höjning av
skatteinkomsterna 1996 på nära 13 miljarder kronor. En annan tillfällig effekt år 1996 utgjordes av
engångsvisa inbetalningar av särskild löneskatt från
statliga f.d. affärsverk på ca 4 miljarder kronor. Av
skatteinkomsterna 1996 kan således ca 17 miljarder
kronor, motsvarande 1 % av BNP, beräknas vara
tillfälliga. Den sålunda korrigerade skattekvoten för
1996 kan därmed uppskattas till ca 53,3 %.

att den allmänna sjukförsäkringsavgiften tas bort och
ersätts med en motsvarande högre allmän pensionsavgift. En växling sker också mellan olika arbetsgivaravgifter. Det sammanlagda uttaget av arbetsgivaravgifter, inklusive allmän löneavgift, höjs
från 32,92 % till 33,03 %, för att ersätta staten för
att arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen förkortas.
Trots skattehöjningarna sjunker skattekvoten med
½ procentenhet 1998. Det beror till stor del på att
företagens skattebetalningar går ned i förhållande till
BNP, efter att ha legat på en historiskt hög nivå under 1996 och 1997. Skattekvoten reduceras också till
följd av att lönesumman, den viktigaste skattebasen,
ökar långsammare än BNP.
De offentliga utgifterna minskade förra året realt
med 2,3 % och utgiftskvoten (utgifterna som andel
av BNP) gick ned
TABELL 11.4 DEN OFFENTLIGA SEKTORNS
UTGIFTER
MILJARDER KRONOR
1996

PROCENTUELL FÖRÄNDRING I 1991 ÅRS
PRISER
1995
1996
1997
1998

Summa utgifter

1107,8

0,9

–2,3

–0,6

–0,9

exklusive räntor

998,5

0,1

–2,7

–0,5

–0,2

Transfereringar till
TABELL 11.3 DEN OFFENTLIGA SEKTORNS
SKATTER OCH AVGIFTER

hushåll

PROCENT AV BNP
1995

1996

1997

1998

Hushållens direkta skatter

20,6

21,8

22,5

22,3

Företagens direkta skatter

3,0

3,2

3,3

3,0

13,6

14,7

14,3

14,2

7,1

8,0

7,1

7,1

Arbetsgivaravgifter
Mervärdesskatt
Övriga indirekta skatter
Skatter och avgifter

387,8

–2,1

–2,4

0,7

1,5

214,4

–0,4

1,0

–0,6

–0,2

36,3

–5,8

–16,9

–7,3

8,6

bidrag m.m.

53,5

–8,3

–2,4

6,2

–4,1

Övrigt

83,7

0,1

–3,4

3,9

6,6

125,4

11,1

–4,1

–2,0

–7,7

Pensioner

5,8

6,5

6,5

6,5

50,0

54,3

53,8

53,2

Sjukförsäkring
m.m.
Arbetslöshets–

Övriga
transfereringar
Läkemedel och

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

När de tillfälliga inkomsterna under 1996 faller bort
sjunker skattekvoten 1997, trots tillkommande skattehöjningar. Den allmänna sjukförsäkringsavgiften
har höjts med 1 procentenhet och den statliga inkomstskatten för inkomster under brytpunkten har
höjts från 100 till 200 kr. Skatterna har under året
höjts i flera steg på energi och tobak. Arbetsgivaravgifterna har sänkts för den del av ett företags lönesumma som understiger 600 000 kronor samt för att
delvis kompensera företagen för den utökade arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen. Skatten på allemansfonder höjdes från 20 till 30 % vid årsskiftet.
Det medförde att hushållen i ovanligt stor utsträckning realiserade kursvinster på aktier under 1996.
Den skatt som därigenom utlöstes betalas till större
delen i år, vilket tillfälligt drar upp skatteinkomsterna
1997.
Nästa år höjs den allmänna egenavgiften med ytterligare 1 procentenhet. Samtidigt sker en växling så

privat vård

13,5

9,3

8,2

4,9

–2,5

Räntebidrag

27,8

–4,4

–13,8

–26,9

–42,1

Bidrag till EU

16,8

6,9

10,2

3,4

Bistånd

10,7

–9,0

–12,0

6,2

–5,9

Övrigt

56,6

–1,7

–2,7

3,5

–0,9

Räntor

119,3

9,0

1,0

–1,7

–6,3

Konsumtion

434,3

–1,0

–1,7

–0,5

0,1

41,0

0,8

–8,2

–5,8

2,0

Investeringar

1

1

Förändringstalen för investeringarna är beräknade exklusive köp och försäljning av fastigheter.
Anm.: Deflatering med implicitprisindex för offentlig konsumtion resp.
investeringar. Övriga delar deflaterade med KPI.
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Under 1997 fortsätter nedgången i utgiftskvoten och
realt sjunker utgifterna med 0,6 %. Transfereringarna till hushåll stiger till följd av ökad arbetslöshet,
höjd ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen, tillfällig avgångsersättning till äldre arbetslösa samt att
antalet personer som uppbär olika former av studiestöd ökar. Utbetalningarna från sjukförsäkringen
43
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minskar till följd av den förlängning av arbetsgivarperioden i sjukförsäkringen som infördes vid årsskiftet. Fortsatta besparingar sker bl.a. på bostadsbidragen.
Utgifterna för läkemedelssubventioner fortsätter
att öka trots vidtagna besparingar. Det beror på att
utbetalningarna av subventionerna påverkas av den
hamstring av läkemedel, som ägde rum i slutet av
förra året. Transfereringarna till utlandet stiger genom att avgiften till EU höjs samt av att utbetalningar av biståndsmedel ökar, efter att ha minskat förra
året. Den offentliga konsumtionen beräknas minska
med ½ % och investeringarna med nära 6 % i reala
termer.
För nästa år förutses en real minskning av utgifterna med ca 1 %. Exklusive sjunkande ränteutgifter
uppgår nedgången till 0,2 %. Ett kraftigt bidrag till
utgiftsminskningen kommer från räntebidragen till
bostäder, som nästan halveras mellan 1997 och 1998
till en nivå på drygt 12 miljarder kronor. Detta beror
på en kombination av lägre räntor, minskat bostadsbyggande och ändrade regler.
Transfereringarna till hushållen stiger med 1,5 %,
trots att arbetslösheten går ned. Det beror på att ersättningsnivåerna i socialförsäkringarna höjs samt av
att antalet personer i utbildning fortsätter att öka.
Utgifterna i sjukförsäkringen ökar kraftigt eftersom
arbetsgivarperioden förkortas från 28 till 14 dagar.
Barnbidragen och bostadstilläggen för pensionärer
höjs. Det reala värdet av pensioner och andra basbeloppsstyrda transfereringar reduceras eftersom inflationen stiger, jämfört med den mycket låga inflation från juni 1996 till juni 1997 som styr
basbeloppet för 1998.
Den offentliga konsumtionen beräknas öka marginellt medan en återhämtning sker av investeringarna efter nedgången under 1996 och 1997.

ränteutgifterna sjunker som andel av BNP med 0,5
procentenheter, trots att den offentliga sektorns konsoliderade skuld är ca 150 miljarder kronor större
1998 @n 1994. Dessa och övriga bidrag till förbättringen av de offentliga finanserna framgår av tabell
11.5.
TABELL 11.5 BIDRAG TILL FÖRBÄTTRINGEN AV
DEN OFFENTLIGA SEKTORNS FINANSIELLA SPARANDE FRÅN 1994 TILL 1998
PROCENT AV BNP

Total förbättring

10,3

Ökade inkomster

2,3

Konsolideringsprogrammet
Övrigt

3,8
–1,5

Minskade utgifter

8,0

Konsolideringsprogrammet

4,2

Kommunala utgifter

1,7

Ränteutgifter

0,7

Övrigt

1,4

Källa: Finansdepartementet.

Förändringen av den offentliga sektorns finansiella
sparande kan också delas upp på en cyklisk respektive en strukturell komponent. Den cyliska delen kan
grovt uppskattas som 75 % (elasticiteten) av skillnaden mellan faktisk och potentiell BNP. Den genomsnittliga tillväxten från 1994 till 1998 uppgår i prognosen till 2,5 % per år, medan den underliggande
tillväxten kan uppskattas till 2 %. Därmed uppgår
den sammanlagda konjunkturförbättringen under
perioden till 2 %. Den cykliskt betingade förbättringen av den offentliga sektorns finansiella sparande
kan således grovt uppskattas till 1,5 procentenheter
av BNP. Förbättringen av det offentliga sparandet
beror således huvudsakligen på icke–cykliska faktorer och, som framgår av tablån ovan, till största delen på konsolideringsprogrammet.

Förbättringen av de offentliga finanserna från 1994
till 1998
Den offentliga sektorns finansiella underskott reduceras enligt prognosen från 10,3 % av BNP 1994 till
0 % 1998, beräknat inklusive utdelningen från Securum men exklusive effekten av bolagiseringen av AP–
fondens fastigheter. Förbättringen fördelas mellan en
sänkning av utgiftskvoten med 8 procentenheter och
en höjning av inkomstkvoten med 2,3 procentenheter. Den beräknade förbättringen kan jämföras med
att konsolideringsprogrammet för att sanera de offentliga finanserna omfattar åtgärder motsvarande
8 % av BNP under perioden 1995–1998, varav 3,8
procentenheter består av skattehöjningar och 4,2
procentenheter består av besparingar. Därutöver tillkommer de besparingar som har skett inom den
kommunala sektorn, där utgifterna beräknas minska
med 1,7 procentenheter mätt som andel av BNP
(exklusive effekten av kommunaliseringen av läkemedelssubventionerna). Genom nedgången i ränteläget kan ökningen av ränteutgifterna begränsas och

11.2

Den statliga sektorn

Den statliga sektorn omfattar, förutom den del av
statens verksamhet som ingår i statsbudgeten, @ven
fonder m.m. utom budgeten, som t.ex. delpensions–
och lönegarantifonderna. Statliga affärsverk och bolag ingår däremot inte.
Statens (inkl. sjuk–och arbetslöshetsförsäkringarna) inkomster består till ca 90 % av skatter och avgifter. År 1996 bestod utgifterna enligt nationalräkenskapernas redovisning till 19 % av konsumtion,
3 % av investeringar, 62 % av transfereringar och
16 % av räntor. Det @r endast konsumtion och investeringar som utgör real resursförbrukning och ingår i
BNP.
Den statliga konsumtionen varierar relativt kraftigt mellan Dren och har visat sig vara svår att förut44
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säga. Genom systemet med anslagssparande kan
statliga myndigheter delvis förskjuta de budgeterade
utgifterna i tiden.

försäljningar av aktier drar visserligen ned lånebehovet men andra finansiella transaktioner, som t.ex.
återbetalningar av lån, blir av mindre omfattning @n
under 1996.
Statsskuldens utveckling bestäms, förutom av lånebehovet, @ven av hur skulderna i utländsk valuta
påverkas av valutakursförändringar. Kronans förstärkning under 1995 reducerade statsskulden med
nära 40 miljarder kronor. Utvecklingen av valutakursen under 1996 medförde ingen nämnvärd värdeförändring av statsskulden. Den förutsatta valutakursutvecklingen under 1997 leder till att statsskulden
skrivs upp med nära 30 miljarder kronor. För 1998
beräknas valutakursförändringar medföra en nedskrivning av skulden med 10 miljarder kronor.
Sammantaget fortsätter statsskulden mätt som andel
av BNP att gå ned från toppåret 1995.
Med anledning av den planerade ålderspensionsreformen avsätts sedan 1995 en del av inkomsterna
från ATP–avgiften, drygt 10 miljarder kr per Dr, till
ett räntebärande konto hos Riksgäldskontoret. Dessa
medel @r avsedda att motsvara den pensionsrätt som
tjänas in i ett framtida premiereservsystem. Avsättningen ingår i statens finansiella sparande och reducerar statens lånebehov, medan AP–fondens sparande reduceras med motsvarande belopp. Den framtida
premiereserven ska bokföras i den offentliga sektorn
enligt Eurostats rekommendation.

TABELL 11.6 STATENS FINANSER
MILJARDER KRONOR, LÖPANDE PRISER
1995

1996

1997

1998

Inkomster

545,2

596,4

621,7

656,4

Skatter och avgifter

481,5

533,2

558,9

590,6

Övriga inkomster
Utgifter

63,7

63,2

62,8

65,9

690,7

650,3

661,2

665,4

248,2

233,8

236,5

244,0

Transfereringar till
hushåll
Bidrag till kommuner

73,4

55,8

57,9

76,4

Övriga transfereringar

105,4

100,7

99,2

78,7

Ränteutgifter

107,7

110,0

111,3

104,5

Konsumtion

131,9

132,0

137,5

141,9

Investeringar
Finansiellt sparande

Procent av BNP

24,2

18,0

18,8

19,8

–145,5

–53,9

–39,5

–9,0

–8,8

–3,2

–2,3

–0,5

–67,6

30,5

45,0

67,4

Primärt finansiellt
sparande

Procent av BNP
Lånebehov

Procent av BNP
Statsskuld

Procent av BNP

–4,1

1,8

2,6

3,7

138,6

21,0

17,7

15,0

8,4

1,3

1,0

0,8

1386,2

1411,2

1458,0

1463,4

84,3

84,1

83,5

79,4

11.3

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Allmänna pensionsfonden

Pensionsutbetalningarna från AP–fonden `verstiger
avgiftsinkomsterna med ca 34 miljarder kronor
1997. En allt större del av pensionerna finansieras
med avkastningen på fondkapitalet. Sparandet @r
dock alltjämt positivt och därigenom kan fonden
fortsätta att växa. AP–fondens sparande har dock
minskat kontinuerligt sedan 1990 och minskningen
fortsätter under prognosperioden.
AP–fondens tillgångar till marknadsvärde uppgick
vid slutet av 1996 till 686 miljarder kronor. Därav
svarade obligationer och andra finansiella fordringar
för 87 %, aktier för 10 % samt fastigheter och aktier
i fastighetsbolag för 3 %. Innehavet av statspapper,
som avräknas från statsskulden vid redovisningen av
den s.k. Maastrichtskulden, hade ett nominellt värde
på 237 miljarder kronor. Fastighetsinnehavet bestod
till 15 miljarder kronor av direktägda fastigheter.
Under 1998 sker en bolagisering av detta fastighetsbestånd. Transaktionen innebär att fastigheter ersätts
med aktier i balansräkningen. Då aktier, men inte
fastigheter, utgör en finansiell tillgång enligt nationalräkenskaperna så leder transaktionen till ett högre
uppmätt finansiellt sparande, trots att den totala
förmögenheten inte ändrats.

Den statliga konsumtionen i fasta priser minskade
förra året med 3,7 %. Första halvåret 1997 sjönk
konsumtionen med drygt 4,5 %, jämfört med motsvarande period 1996. Nedgången beror till stor del
på att inköpen till försvaret minskade kraftigt på
grund av att beställningar senarelagts. Därför väntas
en återhämtning under andra halvåret så att den
statliga konsumtionen för helåret 1997 stiger med
½ %. En lika stor ökning beräknas för 1998 .
Statsbidragen till den kommunala sektorn dras
upp med ca 11 miljarder kronor 1998 till följd av att
landstingen övertar betalningsansvaret för läkemedelssubventionerna. Därigenom reduceras de statliga
transfereringarna i motsvarande grad.
Bakom förbättringen av det offentliga sparandet,
som beskrivs ovan, ligger en ännu kraftigare förstärkning av statens finanser. Underskottet i statens
finansiella sparande minskade från ca 145,5 miljarder kr 1995 till ca 54 miljarder kr 1996. Försäljning
av aktier och andra finansiella transaktioner, som
inte inräknas i det finansiella sparandet, bidrog till att
reducera lånebehovet 1996 till ca 21 miljarder kr.
För de kommande åren beräknas en fortsatt förbättring av statens finansiella sparande. Lånebehovet
minskar emellertid inte lika mycket. Tillkommande
45
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kylerna har den genomsnittliga kommunalskattesatsen antagits vara oförändrad mellan 1997 och 1998.
Jämfört med den ekonomiska vårpropositionen
har prognosen avseende konsumtions– och sysselsättningsutvecklingen i kommunsektorn för 1997
reviderats ned. Orsaken är en kraftigare sysselsättningsminskning än väntat under första halvåret
1997. Under andra halvåret väntas minskningen
bromsas upp, inte minst mot bakgrund av de ökade
statsbidragen. Antalet sysselsatta i kommunsektorn
beräknas minska med drygt 40 000 mellan 1996
och 1997.
Nedrevideringen av sysselsättningsprognosen innebär att den kommunala konsumtionen under 1997
beräknas minska med 1,7 % i fasta priser, jämfört
med en minskning med 0,9 % enligt bedömningen i
våras. Samtidigt beräknas dock förbrukningen (köp
av materiel och tjänster), som också ingår i konsumtionen, öka något. Prognosen för socialbidragsutgifterna har reviderats upp mot bakgrund av ny statistik från Socialstyrelsen.
Sammantaget beräknas det finansiella sparandet
1997 förbättras något jämfört med bedömningen i
vårpropositionen. År 1998 är förbättringen av det
finansiella sparandet mindre jämfört med vårpropositionen. Orsaken är att skatteinkomsterna utvecklas
något svagare. Konsumtionsutvecklingen påverkas
under 1998 av att de s.k. resursarbetarna
(”Kalmarmodellen”) räknas in i den kommunala lönesumman. Detta höjer tillfälligt nivån på den kommunala konsumtionen och sysselsättningen under
1998. Även utbildningssatsningarna inom den kommunala vuxenutbildningen höjer nivån på konsumtionen något under prognosperioden.
Den finansiella utvecklingen i kommunsektorn på
kort sikt innebär en fortsatt negativ resultatutveckling för sektorn som helhet åren 1997 och 1998.
Under åren 1992–1996 har den kommunala konsumtionen minskat med 4,3 . Samtidigt har antalet
sysselsatta i kommunsektorn enligt Statistiska centralbyråns statistik (AKU) reducerats med drygt
100 000 personer eller ca 10 %. Att enbart se till
konsumtions– och sysselsättningsutvecklingen ger
emellertid inte en fullständig bild av hur kommunsektorns resurser har utvecklats. Av tabell 11.9 framgår hur konsumtionen beräknas. Förädlingsvärdet
utgör kommunsektorns bidrag till BNP och beräknas
som summan av utbetald lön och arbetsgivaravgifter
m.m., samt kapitalförslitning. Lönesummans volymförändring motsvarar i princip förändringar i sysselsättningen, mätt som antalet arbetade timmar. Kapitalförslitningen utgör det beräknade slitaget
(”konsumtionen”) av anläggningstillgångar såsom
fastigheter och inventarier. Läggs förbrukningen till
förädlingsvärdet erhålls värdet av den kommunala
bruttoproduktionen. Förbrukningen utgörs av utgifter för köp av materiel och tjänster.

TABELL 11.7 ALLMÄNNA PENSIONSFONDEN
MILJARDER KRONOR, LÖPANDE PRISER

Inkomster

1995

1996

1997

1998

133,8

135,2

134,2

135,8

Avgifter

80,6

85,0

87,8

90,8

Övriga inkomster

53,2

50,2

46,4

45,0

Utgifter

114,1

118,6

122,4

126,2

ATP

113,2

117,9

121,5

125,3

0,9

0,8

0,9

0,9

19,7

16,6

11,8

24,5

Övriga utgifter
Försäljning av fastigheter
Finansiellt sparande

15,0

Exkl. försäljning av fastigheter

9,5

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och
Finansdepartementet.

11.4

Den kommunala sektorn

Den kommunala sektorn omfattar kommuner
(primärkommuner), landsting och kyrkokommuner
(församlingar). Kommunal affärsverksamhet, kommunalt ägda företag m.m. räknas i dessa sammanhang inte in i kommunsektorn.
Enligt det preliminära utfallet från nationalräkenskaperna för 1996 motsvarade den kommunala sektorns utgifter 23,8 % av BNP, varav kommunal konsumtion utgjorde 18 procentenheter. Resterande del
utgjordes av transfererings– och investeringsutgifter.
Inkomsterna motsvarade 23,6 % av BNP, varav
skatteinkomster och statsbidrag utgjorde 20,8 procentenheter.
I enlighet med regeringens förslag i den ekonomiska vårpropositionen har de allmänna statsbidragen
till kommuner och landsting höjts med 4 miljarder
kronor 1997. Tillskottet betalas ut under andra halvåret. Fr.o.m. 1998 föreslår regeringen att statsbidragen höjs med ytterligare ca 4 miljarder kronor. Därutöver föreslås också förstärkningar för åren 1999
och 2000. Statsbidragsnivån påverkas därtill av ekonomiska regleringar mellan staten och kommunsektorn, bl.a. på grund av landstingens övertagande av
betalningsansvaret av läkemedels-subventionerna,
vilket även påverkar transfereringsutgifterna nästa år.
Till detta kommer bl.a. satsningar på kommunala
utbildningsplatser och på s.k. resursarbetare enligt
”Kalmarmodellen”. För detta utgår specialdestinerade statsbidrag.
En viktig förutsättning är det ekonomiska balanskrav som börjar gälla år 2000 för kommuner och
landsting, vilket innebär att resultatet ska vara positivt.
Riksdagen har tidigare beslutat om åtgärder mot
kommunala skattehöjningar för 1997 och 1998. Om
en kommun eller ett landsting höjer skatten, sänks
statsbidraget med ett belopp motsvarande halva den
inkomstökning som följer av skattehöjningen. I kal46

PROP. 1997/98: BILAGA 2

TABELL 11.8 KOMMUNERNAS FINANSER1

All statistik bör tolkas med viss försiktighet. Bland
de slutsatser som ändå kan dras är att sysselsättningen i kommunsektorn under åren 1992–1996 har
minskat kraftigt, men till en del ersatts av köpta
tjänster, vilket gett sysselsättning i andra sektorer.
Sysselsättningen mätt i antal personer har minskat
något mer än antalet arbetade timmar, vilket förklaras av ökad närvaro och medelarbetstid. Att den
kommunala konsumtionen har minskat beror, förutom på rena besparingsåtgärder, även på att försäljningsinkomsterna ökat i betydelse som finansieringskälla för kommunsektorn.

MILJARDER KRONOR, LÖPANDE PRISER

Inkomster
Skatter

2

Statsbidrag

3

Övrigt
Utgifter
Transfereringar
Konsumtion

1995

1996

1997

1998

389,9

395,6

399,2

425,6

261,3

293,9

294,4

300,7

73,4

55,8

57,9

76,4

55,2

45,9

46,9

48,6

393,3

400,2

404,5

431,1

76,6

75,1

73,4

88,8

292,8

302,1

308,7

318,6

volymförändring %

0,0

–0,9

–1,7

0,6

23,9

23,0

22,4

23,7

–3,5

–4,6

–5,3

–5,5

kommuner

–1,6

–3,5

–3,7

–4,9

landsting

0,7

0,7

–0,1

0,8

–2,6

–1,8

–1,5

–1,3

Investeringar
Finansiellt
sparande

övriga

4

1

Inkomster och utgifter redovisas exklusive statligt utjämningsbidrag och
statlig utjämningsavgift.
2
Redovisas t.o.m. 1995 netto efter avdrag för ekonomiska regleringar.
3
Redovisas fr.o.m. 1996 netto efter avdrag för kommunernas och landstingens tillskott till det kommunala momsåterbetalningssystemet.
4
Församlingar och kommunalförbund
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Värdet av den kommunala bruttoproduktionen utgör ett mått på resursåtgången i den kommunala sektorn. Då konsumtionen beräknas dras försäljningsinkomsterna av från bruttoproduktionen. Försäljningsinkomsterna omfattar bl.a. avgifter som tas ut i
kommunal verksamhet. Kommunal konsumtion utgör således den del av produktionen/resurserna som
finansieras med skattemedel (kommunalskatt och
statsbidrag).

TABELL 11.9 KOMMUNAL KONSUMTION
MILJARDER KRONOR
1996

1992

PROCENTUELL VOLYMFÖRÄNDRING
1993
1994
1995
1996

Förädlingsvärde

251,4

–3,0

–2,9

–1,1

Löner m.m.

237,1

–3,2

–3,2

–1,4

0,2

–1,1

14,3

0,1

2,4

3,2

3,5

–0,6

Kapitalförslitning
Förbrukning

0,5

–1,0

87,7

11,3

2,2

2,6

–0,2

1,6

339,1

0,1

–1,6

–0,1

0,3

–0,3

./. Försäljning

37,0

11,7

0,4

8,8

2,7

4,7

Konsumtion

302,1

–0,8

–1,8

–1,0

0,0

–0,9

Bruttoproduktion

Källor: Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån.

Förädlingsvärdet har minskat med 7,4 % under åren
1992–1996, vilket förklaras av en minskad sysselsättning. Bruttoproduktionen har emellertid minskat
med endast 1,7 % under samma period. Orsaken är
att kommuner och landsting i ökad utsträckning köper materiel och tjänster. Att konsumtionen minskat
mer än bruttoproduktionen (–4,3 %) beror på att
försäljningsinkomsterna har ökat i volym.
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12

Medelfristig kalkyl

enligt med inflationsmålet, vid en väl fungerande lönebildning.

På motsvarande sätt som i vårpropositionen presenteras här, utöver kortsiktsprognosen, en kalkyl över
den ekonomiska utvecklingen t.o.m. år 2000. Kalkylen ska inte tolkas som en prognos i egentlig mening utan snarare som en beskrivning av en möjlig
utveckling givet vissa antaganden.
Liksom i vårpropositionen är de viktigaste antagandena att lönebildningen fungerar väl samt att de
omfattande satsningarna inom utbildning och arbetsmarknadspolitiken får avsedd effekt på arbetslösheten.
Med några få undantag bygger beräkningarna på
den ekonomiska politik och de regler som beslutats
av riksdagen samt de förslag till förändringar som
regeringen presenterar i föreliggande proposition.
Dessa undantag utgörs av antaganden inom områden
där beslut ännu inte finns. Antaganden om den vidare utvecklingen har gjorts, exempelvis avseende nivån
på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. För den
offentliga sektorns finanser förutsätts de i vårpropositionen de fastslagna målen om överskott motsvarande ½ procent av BNP år 1999 och 1½ procent av
BNP år 2000 vara styrande.
En ytterligare utgångspunkt för kalkylen är att inflationen antas utvecklas i linje med Riksbankens
mål. Med denna ansats fokuseras kalkylen på vilken
tillväxt som kan vara förenlig med en inflationstakt
på 2 %.

12.1

TABELL 12.1 FÖRUTSÄTTNINGAR
1997

1998

1999

2000

BNP OECD (16)

2,7

2,4

2,5

2,5

KPI OECD (16)

2,1

2,2

2,3

2,3

Marknadstillväxt OECD (14)

7,0

6,8

6,0

6,0

4,60

5,13

5,25

5,25

5,82

6,13

6,25

6,25

121,2

120,5

119,0

118,0

Tysk ränta 5–år
statsobligation 1
Svensk ränta 5–år
statsobligation
TCW–index

1

1

1

Årsgenomsnitt
Källor: OECD och Finansdepartementet

Den internationella bilden karakteriseras av en relativt gynnsam utveckling inom OECD–området, med
en tillväxt på i genomsnitt 2,5 % per år, samtidigt
som inflationen ligger kvar på drygt 2 %. Den balanserade inflationsutvecklingen bidrar till att det internationella ränteläget vid utgången av år 2000 antas
ligga endast marginellt högre än år 1998. Bakom
ränteutvecklingen ligger också ett antagande om att
den europeiska monetära unionen kommer till stånd
den 1 januari 1999, dock utan svenskt deltagande.
Mot bakgrund av de grundläggande antagandena
om en bättre fungerande arbetsmarknad och lönebildning antas löneökningarna under perioden 1998–
2000 begränsas till 3,5% årligen, en ökningstakt som
bedöms vara förenlig med en inflation på 2 %.

Den reala kalkylen

Den svenska ekonomins tillväxtförutsättningar på
medellång sikt bestäms i hög grad av arbetsmarknadens, och särskilt lönebildningens funktionssätt. Av
avgörande betydelse är i vilken utsträckning det föreligger lediga resurser vid utgången av år 1998, som
kan tas i anspråk utan att det uppkommer inflationsdrivande löneökningar. Mot bakgrund av de
grundläggande antagandena om en bättre fungerande arbetsmarknad och lönebildning, bedöms tillväxten år 1999 och 2000 kunna uppgå till 2,9 % respektive 2,8 % och sysselsättningen kunna öka med
1,6 % vardera år, vilket leder till att den öppna arbetslösheten faller till 4,5 % av arbetskraften.
Den antagna utvecklingen omfattar inte något
egentligt cykliskt förlopp utan beskriver i stället en
anpassning av faktisk BNP till potentiell BNP. Man
får dock utgå ifrån att cykliska rörelser i ekonomin
kommer att uppträda även framöver.
Kalkylen för år 1999 och 2000 baseras således
främst på en bedömning av vilken ökning av BNP
och sysselsättningen, respektive minskning av arbetslösheten, som kan ske på ett hållbart sätt, dvs.
utan att inflationen ökar på ett sätt som inte är för-

DIAGRAM 12.1

Bidrag till BNP-tillväxten från olika komponenter
Procentenheter
4
3,5
3

BNP
Privat konsumtion
Offentlig konsumtion

Bruttoinvesteringar
Nettoexport
Lagerinvesteringar

2,5
2
1,5
1
0,5
0
-0,5
1999
2000
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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Den stabila inflationstakten i kombination med en
successiv förbättring av de offentliga finanserna resulterar i ett ökat förtroende för den svenska ekonomin. Detta tar sig bl.a. uttryck i en viss förstärkning
av kronan.

TABELL 12.3 NYCKELTAL

TABELL 12.2 FÖRSÖRJNINGSBALANS

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

MILJARDER KRONOR
1996

1997

885,3

2,3

Privat konsumtion
Offentlig konsumtion

2,0

–1,1

0,5

0,4

0,8

Stat

132,2

0,5

0,5

0,5

0,5

Kommuner

302,1

–1,7

0,6

0,4

1,0

249,6

0,4

5,8

8,0

6,7

183,6

5,0

5,4

8,1

5,8

Bostäder

30,3 –21,2

12,8

15,0

15,0

Myndigheter

35,6

–3,5

3,2

2,7

5,3

Bruttoinvesteringar
Näringsliv ex. bost.

Lagerinvesteringar

1

–3,2

0,2

0,1

0,0

0,0

Export

670,4

9,6

7,2

5,2

5,1

Import

558,2

8,5

7,0

5,1

5,0

1678,1

2,3

3,1

2,9

2,8

BNP

1999

2000

1,5

2,0

2,0

4,8

3,5

3,5

3,5

8,4

7,4

6,0

4,5

4,3

4,7

4,5

4,4

–1,2

1,0

1,6

1,6

Real disponibel inkomst

0,0

1,8

2,6

3,6

Hushållens nettosparkvot

3,2

2,6

3,1

4,8

Öppen arbetslöshet

1

Antal sysselsatta

1,9

434,2

1998

2,1

Kostnadstimlön

PROCENTUELL FÖRÄNDRING
1998
1999
2000

2,5

1997

KPI, dec.–dec.

1

1

Andel av arbetskraften
Källa: Finansdepartementet

Ett nästan lika stort bidrag kommer från den privata
konsumtionen, som beräknas öka med ca 2 % per
år. I jämförelse med länder som Storbritannien, Norge och Finland, som också drabbades av den typ av
fall i tillgångspriserna som inträffade i Sverige i början av 1990–talet, innebär den kalkylerade ökningen
att konsumtionsutvecklingen blir relativt sett lugn.
Sparkvoten beräknas stiga i ett medelfristigt perspektiv och i slutet av perioden hamnar den på en nivå
som är högre är genomsnittet för den senaste 20–
årsperioden. Denna uppgång ska ses mot bakgrund
av att hushållen de närmaste åren förväntas dra ned
sparkvoten mer än vad som är långsiktigt önskvärt i
samband med att man ökar sina inköp av kapitalvaror, samt mot bakgrund av det tekniska antagandet
om en överföring från staten till hushållen år 1999
och 2000. Dessutom verkar hushållen se sin konsumtion i ett långsiktigt perspektiv där tillfälliga förändringar har en begränsad inverkan på beteendet. Det
kan dock inte uteslutas att konsumtionen ökar mer
än beräknat. Kalkylen över hushållens sparande innebär att hushållens förmögenhet, ställd i relation
till disponibel inkomst, stiger till en nivå som klart
överstiger tidigare perioder.
Primärkommunerna och landstingen antas klara
det aviserade balanskravet när detta träder i kraft år
2000. Tack vare de nu aviserade höjningarna av
statsbidragen, på 4 miljarder år 1999 och ytterligare
4 miljarder år 2000, kan konsumtionen öka i kommunsektorn. Utan det extra tillskottet skulle konsumtionen ha minskat till följd av att den arbetsmarknadspolitiska åtgärden ”resursarbete” upphör
år 1999.
Importen antas utvecklas enligt historiska samband, vilket innebär att importen ökar något snabbare än den importviktade efterfrågan. Det ökade importinnehållet i efterfrågan beror på den successivt
tilltagande internationaliseringen. Både exporten och
importen beräknas öka med drygt 5 % per år. Eftersom exporten är betydligt större än importen innebär
det att utrikeshandeln ger ett positivt bidrag till tillväxten på ca 0,5 procentenheter varje år. Bytesbalansöverskottet motsvarar då ca 4 % av BNP. Det
finns flera skäl till att överskottet bör vara relativt
stort under perioden. Befolkningsstrukturen innebär
t.ex. att det finns ett stort pensionsåtagande. Vidare

1

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

Jämfört med växelkursnivån vid tidpunkten för kronans fall 1992 innebär den antagna konkurrentvägda
växelkursen vid slutet av perioden en depreciering
med ca 15 %. I kombination med en historiskt sett
måttlig löneökningstakt inom industrin får detta till
följd att konkurrenskraften är god under hela perioden. Exportindustrins marknadsandelar beräknas
därmed försvagas endast marginellt under kalkylperioden. Exporten antas öka med ca 5 % såväl 1999
som 2000.
Den främsta motorn i ekonomin under år 1999
respektive 2000 utgörs av bruttoinvesteringarna som
beräknas växa med drygt 7 % i genomsnitt. Det mest
betydande bidraget kommer från näringslivets investeringar som gynnas av de relativt höga vinstnivåerna. De makroekonomiska förutsättningarna är gynnsamma med sunda statsfinanser och prisstabilitet.
Tillgången på arbetskraft bedöms vara god.
Även bostadsinvesteringarna kan förväntas stiga,
dock från en mycket låg nivå. Under åren 1999 och
2000 beräknas ökningen uppgå till 15 % årligen.
Nyproduktionen stiger då till 23 000 lägenheter år
2000, vilket fortfarande är en historiskt låg nivå.
Sammantaget ger bruttoinvesteringarna ett bidrag till
tillväxten på drygt 1 % såväl år 1999 som år 2000.
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betyder den låga nivån på bostadsinvesteringarna
under perioden att det reala sparandet kommer att
vara lågt, något som motiverar ett högt finansiellt
sparande. Dessutom är det önskvärt att på sikt amortera ned utlandsskulden.

DIAGRAM 12.2

Arbetslösa
Procent av arbetskraften
14
12

TABELL 12.4 SYSSELSÄTTNING I OLIKA
SEKTORER
TUSENTAL PERSONER

8

1996

FÖRÄNDRING
1996 – 1998

FÖRÄNDRING
1998 – 2000

1263

–40

18

192

–3

3

Kommun

1071

–37

15

Näringslivet

2700

31

111

Industrin

809

5

11

Offentlig sektor
Stat

Öppet arbetslösa och
personer i åtgärder

10

6
Öppet arbetslösa

4
2
0
80

Övrigt näringsliv

1

Totalt

1891

26

100

3963

–9

129

82

84

86

88

90

92

94

96

98

00

96

98

00

Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och
Finansdepartementet.

1

I denna post ingår restposter.
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Den öppna arbetslösheten antas i kalkylen falla till
4,5 % år 2000. De konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärderna omfattar då 4,4 % av arbetskraften. Bakom den sänkta arbetslösheten ligger
bl.a. en kraftig uppgång i antalet utbildningsplatser.
Sysselsättningen väntas emellertid också öka, framför
allt inom det privata näringslivet. Inom industrin stiger sysselsättningen något såväl år 1999 som 2000,
men det är framför allt i övrigt näringsliv som de nya
arbetstillfällena skapas. I den offentliga sektorn beräknas sysselsättningen öka med 18 000 personer
från år 1998 till år 2000. Från år 1996 till 2000 stiger sysselsättningen med totalt 120 000 personer i
hela ekonomin. Utbildningssatsningen antas ha en
kraftig effekt på arbetskraftsutbudet som minskar
med 36 000 personer, trots att befolkningen i åldersgruppen 16–64 år stiger med 57 000 personer. Antalet personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder antas minska något under perioden.

DIAGRAM 12.3

Befolkningen uppdelad på grupper
Procent av befolkningen
85
83
81
79
77
Utbildningssatsningar

75

Åtgärder utanför arbetskraften
73

Öppet arbetslösa

71

Åtgärder i arbetskraften

69

Reguljär sysselsättning

67
80

82

84

86

88

90

92

94

Källor: Statistiska centralbyrån (AKU), Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet.

TABELL 12.5 BEFOLKNINGEN I ÅLDERN 16–64 ÅR
TUSENTAL PERSONER

Utbud

varav s ysselsatta

1

varav öppet arbetslösa
Åtgärder utanför arbetskraften
Utbildningssatsningen
Övriga

2

3

Summa = befolkning

1996

FÖRÄNDRING
1996 – 1998

FÖRÄNDRING
1998 – 2000

4310

–42

6

3963

–9

129

4600

347

–33

–123

4500

155

7

–10

4400

49

63

29

4300

1019

–8

12

4200

5533

20

37

4100

DIAGRAM 12.4

Sysselsatta och arbetskraftsutbud
Tusental personer

Arbetskraftsutbud

Sysselsatta

1

I denna grupp ingår personer i reguljär sysselsättning och personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder som ligger i arbetskraften.
Antalet utbildningsplatser har multiplicerats med 0,75 för att ge ett årsgenomsnitt.
3
I denna grupp ingår bl.a. förtidspensionärer, övriga studerande, hemarbetande mm.
Källor: Statistiska centralbyrån, AMS och Finansdepartementet
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12.2

nor år 2000.
Med dessa förutsättningar beräknas hushållens finansiella sparande vid slutet av kalkylperioden uppgå
till samma nivå, mätt som andel av BNP, som i år.
Företagssektorns investeringar växer snabbare än företagens eget sparande, varför det finansiella företagssparandet minskar och blir negativt år 2000, dvs.
företagssektorn nettolånar till investeringar. Sett över
en längre period är företagssektorns finansiella sparande högt. Sammantaget medför detta en omfördelning från privat till offentligt finansiellt sparande under perioden, samtidigt som summan privat och
offentligt finansiellt sparande, dvs. bytesbalansen,
förstärks.

Den finansiella kalkylen

Det samlade sparandet i ekonomin beräknas öka
som andel av BNP fr.o.m. i år fram till sekelskiftet,
givet de realekonomiska antagandena. Bruttosparkvoten stiger från knappt 18 % i år till strax
över 20 % år 2000. Även bruttoinvesteringarna stiger som andel av BNP, men inte i samma omfattning
som sparandet, varför bytesbalansen, som visat överskott sedan 1994, förstärks som andel av BNP med
ytterligare en knapp procentenhet. Sverige fortsätter
därmed att amortera den finansiella nettoskulden till
utlandet. Vid slutet av kalkylperioden beräknas Sveriges finansiella nettoskuld vara helt eliminerad.
Regeringen lade i vårpropositionen fast mål för de
offentliga finanserna med innebörden att det i genomsnitt över en konjunkturcykel skall råda ett finansiellt överskott motsvarande 2 % av BNP, som
skall användas till att amortera den offentliga nettoskulden. Anpassningen till det målsatta överskottet
ska ske successivt via ett överskott på 0,5 % av BNP
år 1999 och 1,5 % år 2000, givet de tillväxttal som
redovisades i vårpropositionen. De antaganden som
nu görs om den medelfristiga utvecklingen överensstämmer i stort med vårpropositionens, varför målen
för de offentliga finanserna åren 1999 och 2000 ligger fast.
De finansiella kalkylerna visar att vid den antagna
tillväxten och med givna regler efter 1998 vad gäller
bl.a. skatter och transfereringar, kommer de offentliga finanserna att stärkas mer än vad som krävs för
att uppnå dessa mål. Regeringen föreslår nu att en
del av detta överskott skall överföras till kommunsektorn i form av ökade statsbidrag, vilka föreslås
höjas med 4 miljarder kronor 1999 och ytterligare 4
miljarder kronor år 2000.
Liksom i vårpropositionen antas de budgetpolitiska målen vara styrande. Därmed sker en överföring
av resterande överskott till hushållen som är exakt så
stor att budgetmålen uppnås. Beräkningarna resulterar i en överföring till hushållen på 2,6 miljarder
kronor år 1999 och ytterligare 17,6 miljarder kro-

Den offentliga sektorn
Den starka förbättringen inom den offentliga sektorn
uppstår i staten, främst till följd av minskade utgifter.
De offentliga utgifterna beräknas minska mätt som
andel av BNP med knappt 3 procentenheter mellan
1998 och år 2000. Vid slutet av perioden uppgår utgiftskvoten till 58,4 %. Kostnaderna för arbetslösheten minskar med motsvarande 1 procentenhet av
BNP eftersom den öppna arbetslösheten antas falla
med nära 3 procentenheter. Pensionsutbetalningarna
som är knutna till basbeloppet reduceras som andel
av BNP trots att basbeloppet skrivs upp med 100 %
av prisökningarna åren 1999 och 2000. Utgifterna
för sjukförsäkring och föräldraförsäkring ligger däremot på en oförändrad nivå i relation till BNP. Nedtrappningen av räntebidragen till bostäder är den
främsta förklaringen till att transfereringar till företag
minskar i förhållande till BNP. Den offentliga konsumtionen beräknas öka i volym men i långsammare
takt än BNP, vilket förklarar den minskade andelen
offentlig konsumtion i relation till BNP. Investeringar
som andel av BNP exkl. effekten av AP-fondens bolagisering år 1998, som bokförs som en negativ investering, är oförändrad under kalkylperioden.

DIAGRAM 12.5
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Sparkvot och investeringskvot

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter
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Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och
Finansdepartementet.
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Förbättringen av de offentliga finanserna medför
att statsskulden minskar i nominella termer under
perioden. Tillsammans med fallande räntor på
statsskulden, i takt med att lån läggs om till lägre
ränta, innebär detta att ränteutgifterna faller i relation till BNP. Skuldkvoten mätt enligt Maastrichtkriterierna fortsätter att reduceras. Enligt EU:s konvergenskriterier ska den konsoliderade bruttoskulden
inte överstiga 60 % av BNP alternativt närma sig den
nivån i tillfredsställande takt. Enligt kalkylen kommer den konsoliderade bruttoskulden att uppgå till
67 % av BNP vid utgången av år 2000. Skuldkvoten
kommer därmed ha minskat med drygt 12 procentenheter sedan 1994. Utförsäljningar motsvarande 15
miljarder kronor år 1999 ligger med i denna kalkyl.

TABELL 12.6 DEN OFFENTLIGA SEKTORNS
FINANSER
MILJARDER KRONOR, LÖPANDE PRISER
1998

1999

2000

Inkomster

1136

1174

1212

procent av BNP

61,7

60,8

59,9

Skatter och avgifter

981

1018

1050

procent av BNP

53,2

52,7

51,8

83

82

86

Kapitalinkomster

72

74

76

Utgifter

Övriga inkomster

1126

1164

1182

procent av BNP

61,1

60,3

58,4

Hushållstransfereringar

407

410

414

procent av BNP

22,1

21,3

20,4

Övriga transfereringar

117

120

118

procent av BNP

6,3

6,2

5,8

Ränteutgifter

113

111

106

procent av BNP

6,1

5,7

5,2

Konsumtion

461

477

495

procent av BNP

25,0

24,7

24,4

29

46

49

procent av BNP

1,5

2,4

2,4

Finansiellt sparande

10

10

30

0,5

1,5

3

23

Investeringar

procent av BNP

0,6

Staten

1

1

–9

AP–fonden

25

8

5

Kommunsektorn

–5

–2

2

Primärt sparande

2

40

38

51

procent av BNP

2,2

2,0

2,5

Statens lånebehov, netto

15

–1

–5

Allmänna pensionsfonden
Inom det samlade pensionssystemet sker gradvis en
förskjutning från folkpension, som finansieras över
statsbudgeten, till en ökad betydelse för ATP–
pensionerna, som finansieras över AP–fonden. Medan utgifterna för folkpension faller något i reala
termer, växer ATP–utgifterna med 5 % realt från
1998 till år 2000. År 1998 beräknas underskottet
mellan löpande avgiftsintäkter och utbetalningar av
ATP–pensioner uppgår till drygt 34 miljarder kronor.
I kalkylen beaktas inte den planerade ålderspensionsreformen som påtagligt kommer att förändra
AP–fondens finanser. Vid frånvaro av förändringar
skulle fondens underskott komma att växa och en
allt större del av pensionerna finansieras med AP–
fondens avkastning. Fonden har dock ett fortsatt positivt men fallande finansiellt sparande under perioden. Det minskar till 5 miljarder kronor eller 0,3 %
av BNP år 2000. AP-fondens bidrag till det samlade
sparandet har minskat sedan 1990, då fondens sparande uppgick till 3,4 % av BNP.

Finansiell ställning
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procent av BNP

73,9
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Den offentliga sektorn konsoliderade bruttoskuld och
nettoskuld

1

Inklusive utdelningen från Securum men exklusive effekten av bolagiseringen av AP–fondens fastigheter uppgår det finansiella sparandet 1998 till
–0,1 miljard kronor eller 0,0 % av BNP.
2
Finansiellt sparande exkl. kapitalinkomster och ränteutgifter. I denna uppställning har det förutsatts att personerna i utbildningssatsningen är heltidsstuderande. Därmed ingår de inte i någon annan grupp.
3
Konsoliderad bruttoskuld definierad enligt EU:s kriterier (Maastricht).
Källor: Konjunkturinstitutet, Riksgäldskontoret, Riksrevisionsverket och
Finansdepartementet.
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Ett beräkningstekniskt antagande om att överföringen till hushållen tar formen av skattesänkningar och
att den s.k. värnskatten enligt gällande regler inte tas
ut fr.o.m. 1999 beräknas medföra att skattekvoten
faller med 0,5 procentenheter 1999 och ytterligare
0,9 procentenheter år 2000 och uppgår då till knappt
52 % av BNP. Skattebaserna privat konsumtion och
lönesumma utvecklas i något långsammare takt än
BNP.

Nettoskuld
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Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och
Finansdepartementet.
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Den kommunala sektorn
I den medelfristiga kalkylen förutsätts att kommuner
och landsting uppfyller kravet på ekonomisk balans
senast vid sekelskiftet. Statsbidragen antas höjas med
ca 4 miljarder kronor 1999 och med ytterligare
4 miljarder kronor år 2000. Vidare antas att den genomsnittliga kommunalskattesatsen ligger kvar på en
i förhållande till 1997 oförändrad nivå.
Det finansiella sparandet beräknas successivt förbättras efter 1998 samtidigt som den kommunala
konsumtionen beräknas fortsätta att öka i volym,
vilket förklaras av ökade skatteinkomster och höjda
statsbidrag. Jämfört med vårpropositionen utvecklas
dock skatteinkomsterna något svagare.
Enligt prognosen för skatteinkomsterna kommer
kommuner och landsting att få betala tillbaka ca 3,7
miljarder kronor i samband med slutavräkningen i
januari 1999 avseende 1997 års preliminära skattemedel. Det är ca 1,4 miljarder mer än vad som beräknades i vårpropositionen. Hösten 1996 utlovade
regeringen att kommuner och landsting skulle erhålla
en kompensation på högst 2,6 miljarder kronor om
kommunerna och landstingen skulle bli skyldiga att
betala tillbaka en del av det förskott de erhållit 1997.
Därför har ett belopp på 2,6 miljarder kronor lagts
in i kalkylen i form av en tillfällig statsbidragshöjning
1999. I vårpropositionen beräknades kompensationen till 2,3 miljarder kronor, vilket då motsvarade
hela den beräknade återbetalningen.

nesumman. Åtgärden beräknas 1998 höja nivån på
den kommunala sysselsättningen och därmed konsumtionen. Då åtgärden upphör året efter hålls ökningen av den kommunala konsumtionen tillbaka
under 1999. Utbildningssatsningarna inom den
kommunala vuxenutbildningen beräknas innebära en
viss ytterligare nivåhöjning av den kommunala konsumtionen i den medelfristiga kalkylen. Ökningen av
statsbidragen åren 1999 och 2000 beräknas ge ett
tillskott på ca 20 000 sysselsatta i kommunsektorn.
Nivån på det finansiella sparandet år 2000 beräknas motsvara ett positivt resultat för sektorn som
helhet, vilket innebär att balanskravet uppfylls. Den
kalkylerade finansiella utvecklingen innebär att den
kommunala nettoskulden börjar minska i nominella
termer vid sekelskiftet. Att nivån på det finansiella
sparandet skiljer sig mellan kommuner och landsting
beror främst på att kommunerna jämfört med landstingen har högre investeringsutgifter i förhållande till
avskrivningarna.
Sett i längre tidsperspektiv har den kommunala
sektorn expanderat kraftigt. Ett trendbrott skedde
emellertid i början av 1990–talet. Även om expansionstakten bromsades upp under 1980–talet ökade
den kommunala konsumtionen i fasta priser med
25 % åren 1980–1991. Under åren 1992–1996 har
konsumtionen minskat med drygt 4 %. Enligt den
bedömning som redovisas ovan beräknas konsumtionen minska med ytterligare 1,7 % under 1997, för
att under åren 1998–2000 öka med sammanlagt
2 %. Den kommunala konsumtionsutvecklingen under dessa år skulle i stort sett vara oförändrad utan
kostnaderna för resursarbetare 1998 och de aviserade statsbidragshöjningarna 1999 och 2000. Som
framgår av avsnitt 11.4 går det inte att sätta likhetstecken mellan den kommunala konsumtionens utveckling och resursutvecklingen i kommunsektorn.
Dessutom påverkas konsumtionsutvecklingen t.ex.
av volymförändringar av arbetsmarknadspolitiska
åtgärder i kommunal regi samt av huvudmannaskapsförändringar.

TABELL 12.7 KOMMUNERNAS FINANSER1
MILJARDER KRONOR, LÖPANDE PRISER

Inkomster
Skatter
Statsbidrag

2

Övrigt
Utgifter
Transfereringar
Konsumtion
volymföränring %
Investeringar
Finansiellt sparade

1997

1998

1999

2000

399,2

425,6

447,2

467,9

294,4

300,7

312,2

329,3

57,9

76,4

84,6

86,3

46,9

48,6

50,4

52,2

404,5

431,1

449,2

465,9

73,4

88,8

94,6

96,4

308,7

318,6

330,0

343,8

–1,7

0,6

0,4

1,0

22,4

23,7

24,7

25,6
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Finansiellt sparande och
konsumtion
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–0,1

0,8

2,3
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Inkomster och utgifter redovisas exklusive statligt utjämningsbidrag och
statlig utjämningsavgift.
2
Redovisas fr.o.m. 1996 netto efter avdrag för kommunernas och landstingens tillskott till det kommunala momsåterbetalningssystemet.
3
Församlingar och kommunalförbund
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och
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De kommunala utgifterna beräknas år 2000 motsvara 22,9 % av BNP, varav kommunal konsumtion
utgör 17 procentenheter. Inkomsterna beräknas motsvara 23,1 % av BNP, varav skatteinkomster och
statsbidrag utgör 20,5 procentenheter.
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1

Sammanfattning

Förstärkningen av de offentliga finanserna har varit starkare än vad som beräknades i konvergensprogramet. Det konsolideringsprogram med
budgetförstärkande åtgärder på sammantaget 126
miljarder kronor som antogs 1995 skulle med den
bedömning som nu kan göras resultera i ett överskott
i de offenliga finanserna 1998. Det finns därför inom
ramen för målet om balans 1998 finansiellt utrymme
för de åtgärder i syfte att minska arbetslösheten som
föreslogs i den ekonomiska i vårpropositionen och de
ytterligare åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 1998.
Efter dessa åtgärder beräknas den offentliga sektorns inkomster och utgifter vara i balans 1998. Till
följd av vissa organisatoriska förändringar avseende
AP-fondens fastighetsinnehav kommer dock ett överskott att redovisas. Tillsammans med försäljningar av
statliga tillgångar medför detta att skuldkvoten reduceras med mer än 3 procentenheter.
Enligt den medelfristiga kalkylen fram till och med
år 2000 förstärks de offentliga finanserna ytterligare
efter 1998, vid den antagna tillväxten på knappt 3
procent per år. De beräknade överskotten överstiger
de budgetpolitiska mål som satts upp för åren 1999
och 2000 om överskott på ½ procent respektive 1½
procent av BNP, att användas till amortering av den
offentliga nettoskulden. Detta ger ett visst utrymme
för överföringar från offentlig till privat sektor. Riksdagen har ställt sig bakom regeringens mål att efter
år 2000 ha ett överskott i de offentliga finanserna
motsvarande 2 procent av BNP sett över en konjunkturcykel.

I denna bilaga lämnas den femte avstämningen av det
konvergensprogram för den ekonomiska politiken
som regeringen lade fram i juni 1995.
Avstämningen visar att den svenska ekonomin är
inne i en markant konjunkturuppgång och att tillväxten, förutom en god exporttillväxt, i tilltagande
utsträckning drivs av den inhemska efterfrågan. Ett
stärkt förtroende hos hushållen för den framtida
ekonomiska utvecklingen och ett uppdämt behov av
kapitalvaror väntas medföra att sparkvoten fortsätter
minska. Därmed kan den privata konsumtionen växa
trots att hushållens inkomster, bl.a. till följd av beslutade besparingar i statsbudgeten, stagnerar i år. BNPtillväxten, som hålls nere av det mycket låga byggandet, beräknas i år uppgå till 2,3 procent. Det finns
tecken på att de senaste årens nedgång i sysselsättningen nu har brutits och vänts till en uppgång. Inflationstakten tilltar något jämfört med de mycket låga
tal som uppmättes under 1996, men ligger väl i linje
med inflationsmålet på 2 procent. Efter en viss oro i
början av 1997 har räntor och växelkurs stabiliserats.
Konjunkturuppgången väntas bli ytterligare förstärkt under 1998. Det är främst en ökad investeringsaktivitet som bidrar till att dra upp tillväxttakten till över 3 procent.
De offentliga finanserna har fortsatt att förstärkas
efter den mycket kraftiga förbättring som ägde rum
1996. De offentliga utgifterna minskar i reala termer
med ca ½ procent, medan inkomsterna växer, om än
något långsammare än BNP. Underskottet i de offentliga finanserna beräknas i år uppgå till 1,9 procent av BNP. Mätt med de redovisningsprinciper
som tillämpas inom EU (ENS) motsvarar underskottet 1,6 procent av BNP. Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld minskar i förhållande till BNP
för tredje året i rad.

TABELL 1.1 NYCKELTAL FÖR 1995, 1996 OCH 1997
1995

1996

1997

KONVERGENSPROGRAMMET

AVSTÄMNING
SEPTEMBER
1997

KONVERGENSPROGRAMMET

AVSTÄMNING
SEPTEMBER
1997

KONVERGENSPROGRAMMET

AVSTÄMNING
SEPTEMBER
1997

BNP-tillväxt

2,5

3,6

2,9

1,1

2,6

2,3

KPI-förändring

2,9

2,8

2,7

0,8

2,7

1,1

Arbetslöshet, nivå
5-årig obligationsränta
ECU-index, nivå
Bytesbalans

1

Offentligt finansiellt sparande
enligt ENS-definition
Offentlig bruttoskuld

1

1

7,0

7,7

6,1

8,1

5,8

8,4

10,6

9,9

10,0

7,3

9,0

5,8

129,0

126,1

125,0

115,1

121,0

117,5

2,6

2,1

4,0

2,4

4,0

3,1

-9,0

-7,9

-5,2

-2,5

-3,5

-1,9

1

-7,1
84,3

-3,7

78,2

84,8

1. Procent av BNP
Källa: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

5

77,8

-1,6
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Det svenska konvergensprogrammet

skulle vara tillräckliga för att uppfylla de angivna
målen för de offentliga finanserna. I den ekonomiska
vårpropositionen samma år föreslogs därför ytterligare åtgärder som innebar en varaktig förstärkning
av de offentliga finanserna med ytterligare 8 miljarder kronor. Konsolideringsprogrammet omfattar
därmed åtgärder som till och med 1998 ger en förstärkning av de offentliga finanserna med sammanlagt 126 miljarder kronor, motsvarande 8 procent av
BNP.
Tidsmässigt fördelar sig konsolideringsprogrammets åtgärder på det sätt som framgår av tabell 2.1.

Regeringen presenterade i juni 1995 ett konvergensprogram för den ekonomiska politiken. Programmets syfte är bl.a. att Sverige skall uppfylla kraven (de s.k. konvergenskriterierna) för deltagande i
EU:s monetära union. I programmet anges att ett
slutligt ställningstagande till ett svenskt deltagande i
EMU skall göras i ljuset av den fortsatta utvecklingen
och i enlighet med bestämmelserna i fördraget. Konvergenskriterierna skall enligt programmet uppfyllas
oavsett om Sverige ansluter sig till EMU eller ej.
Konvergenskriterierna omfattar krav på att inflationstakt och räntor inte får avvika alltför mycket
från de medlemsländer som har lägst inflationstakt.
Vidare ställs krav på en stabil växelkurs. De offentliga finanserna får inte, om inte särskilda omständigheter föreligger, uppvisa underskott som är större än
motsvarande 3 procent av BNP. Den offentliga bruttoskulden skall inte överstiga 60 procent av BNP eller, om den gör det, minska i tillfredsställande takt.
För att delta i den monetära unionen fr.o.m. den
planerade starten 1999 krävs att dessa villkor uppfylls under 1997.
I det svenska konvergensprogrammet ställs därutöver upp mål för de offentliga finanserna med innebörden att statsskulden mätt som andel av BNP skall
stabiliseras senast 1996 och att balans i de offentliga
finanserna skall uppnås 1998.
I konvergensprogrammet anges att regeringen
varje halvår skall göra avstämningar av programmet.
Sådana avstämningar har redovisats vid följande tillfällen:

TABELL 2.1 TIDSFÖRDELNING AV
BUDGETFÖRSTÄRKNINGARNA
EFFEKT SOM ANDEL AV BNP
KONSOLIDERINGSPROGRAMMET

ÅTGÄRDER I VÅRPROPOSITIONEN 1996

SAMMANLAGD
EFFEKT

1995

3,5

3,5

1996

2,0

5,5

1997

1,0

0,4

6,9

1998

1,0

0,1

8,0

Källa: Finansdepartementet

Den angivna omfattningen på åtgärderna avser de
direkta effekterna i form av inkomstförstärkningar
eller utgiftsminskningar, beräknade netto med hänsyn till bl.a. att minskade transfereringar till hushållen leder till lägre skatteinkomster. Däremot har inte
indirekta effekter via ränteutveckling och arbetslöshet räknats in.
Åtgärderna fördelar sig ungefär lika mellan inkomstförstärkningar och utgiftsminskningar. Riksdagen fattade 1995 ett principbeslut om hela konsolideringsprogrammet och områden för besparingar
fastställdes. Därefter har preciseringar av besparingar
och inkomstförstärkningar beslutats av riksdagen.
Enligt konvergensprogrammet skall den ekonomiska politiken inriktas så att tillväxten sker i former
som inte medför en ökad förslitning på natur och
miljö och inte ökar miljöskulden. I en underbilaga till
denna avstämning lämnas en redogörelse för hur
miljösituationen utvecklats i några avseenden.

– November 1995 (regeringens proposition. En politik för arbete, trygghet och utveckling, prop.
1995/96:25, bilaga 2).
– April 1996 (1996 års ekonomiska vårproposition, prop. 1995/96:150, bilaga 2).
– September 1996 (1997 års budgetproposition,
prop. 1996/97:1, bilaga 3).
– April 1997 (1997 års ekonomiska vårproposition, prop. 1996/97:150, bilaga 2).
I föreliggande bilaga till 1998 års budgetproposition
(prop. 1997/98:1) lämnas en femte avstämning av
det svenska konvergensprogrammet.
Konvergensprogrammet baserades på den bedömning av den ekonomiska utvecklingen som gjordes i
den reviderade nationalbudgeten i april 1995. I konvergensprogrammet redovisades även ett konsolideringsprogram med åtgärder som sammantagna skulle
ge en förstärkning av de offentliga finanserna med
118 miljarder kronor mellan åren 1994 och 1998,
motsvarande 7,5 procent av BNP.
Vid avstämningen i april 1996 gjordes bedömningen att de planerade budgetförstärkningarna inte
7
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3

Den ekonomiska utvecklingen

3.1

Den svenska ekonomin 1995-1997

svenska exportindustrin lyckades dock hålla uppe
försäljningsvolymen, trots försvagad konkurrenskraft
på grund av stärkt krona och höga timlöneökningar.
En låg import bidrog till att utrikeshandelns bidrag
till tillväxten endast var något svagare jämfört med
1995. Näringslivets investeringar mattades av under
1996 samtidigt som de offentliga investeringarna
minskade kraftigt. Trots höga löneökningar förblev
hushållens disponibelinkomster i stort sett oförändrade jämfört med 1995, vilket förklaras av högre
skatter och minskade transfereringar. En minskning
av sparkvoten gav dock utrymme för ökad privat
konsumtion.
Näringslivets produktionstillväxt hölls främst tillbaka av ett omslag i lagercykeln i och med att efterfrågetillväxten till stor del kunde tillgodoses genom
en minskning av de lager som byggts upp året innan.
Enligt det preliminära utfallet ökade BNP under
1996 med 1,1 procent. Lageromslaget höll tillbaka
tillväxten med 1 procentenhet.
Den låga tillväxttakten medförde att antalet sysselsatta minskade med ca 30 000 personer under
loppet av 1996. Ökad medelarbetstid, delvis på
grund av lägre sjukfrånvaro, innebar dock att nedgången av antalet arbetade timmar var mer begränsad. Den öppna arbetslösheten vände åter uppåt, efter att under några år ha minskat, och uppgick i
genomsnitt till 8,1 procent.
För 1997 verkar återhämtningen i den svenska
ekonomin, efter en inledningsvis något splittrad bild,
nu ske på bred bas. Orderingången till svenska industrin utvecklas mycket starkt och framtidsförväntningarna har stärkts hos både hushåll och företag.
Det finns även tecken på att arbetsmarknadsläget,
som normalt släpar efter i konjunkturen, står inför
en förbättring. Enligt arbetskraftsundersökningarna
har arbetslösheten, rensat för säsongmässiga variationer, börjat minska samtidigt som sysselsättningen
ökar.
Såväl den korta som den långa räntan beräknas,
mätt som årsgenomsnitt, ligga på en lägre nivå jämfört med 1996.
Den internationella konjunkturen ser ut att utvecklas relativt gynnsamt, vilket ger den svenska exporten betydande draghjälp. Dessutom vinner svenska företag marknadsandelar, vilket ytterligare
förstärker exporten. Eftersom även importen stiger
tämligen snabbt blir utrikeshandelns bidrag till BNPtillväxten dock i stort sett oförändrat från föregående
år. Bytesbalansen fortsätter att förstärkas, främst på
grund av en fortsatt förbättring av handelsbalansen,
och beräknas för 1997 uppgå till ca 3 procent av
BNP.
Den inhemska efterfrågan blir sannolikt en allt
viktigare drivkraft för tillväxten. Det gäller framför
allt den privata konsumtionen, som beräknas öka
med 2,3 procent. Den offentliga konsumtionen väntas däremot fortsätta att bromsa tillväxten under
1997. Den kommunala konsumtionen beräknas

När konvergensprogrammet presenterades i juni
1995 präglades de finansiella marknaderna av oro
såväl i Sverige som utomlands. Räntenivån steg dock
mer i Sverige än i andra länder och kronan försvagades. Under andra halvåret 1995 stabiliserades läget
med fallande räntor som följd. Förtroendet för den
svenska ekonomin stärktes, vilket visade sig i en
krympande räntemarginal gentemot andra länder
och en förstärkning av kronan. Inflationstakten avtog markant under loppet av året.
DIAGRAM 3.1
Utfall
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Källor: Riksbanken och Finansdepartementet

Mot slutet av 1995 mattades den europeiska konjunkturen, vilket också dämpade efterfrågan i Sverige. Produktionen hölls dock till viss del uppe av en
kraftig lageruppbyggnad. BNP-tillväxten blev hela
3,6 procent. Avmattningen blev dock tydlig mot slutet av året och den uppgång i sysselsättningen som
påbörjades i början 1994 bröts.
Efterfrågan och produktion fortsatte att utvecklas
svagt under första halvåret 1996. De svenska räntorna fortsatte att sjunka, räntemarginalen mot omvärlden minskade ytterligare och kronan stärktes. Vid
slutet av året hade räntemarginalen gentemot Tyskland reducerats till ca 1 procentenhet. Tillsammans
med konjunkturavmattningen och en minskad inflationsbenägenhet bidrog detta till att inflationstakten
successivt avtog under året. Det fanns t.o.m. tendenser till prisfall, vilket dock i huvudsak kan tillskrivas
tillfälliga faktorer. Timlönerna steg 1996 med
6 procent, vilket innebar kraftigt stigande reala timlöner. Timlöneökningen 1996 drogs upp till följd av
löneavtalens tidmässiga förläggning av lönehöjningarna. Den genomsnittliga timlöneökningen under perioden 1994-1996 uppgick till 3,9 procent.
Den internationella konjunkturavmattningen under 1996 medförde en försvagad tillväxt i efterfrågan
på exportmarknaderna jämfört med året innan. Den
8
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TABELL 3.1 FÖRSÖRJNINGSBALANSEN
MILJARDER
KRONOR
1996

PROCENTUELL VOLYMFÖRÄNDRING
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1994-2000 2

DIIFFERENS
1994-2000 3

Privat konsumtion

885,3

0,8

1,5

2,3

2,5

2,0

1,9

1,8

0,3

Offentlig konsumtion

434,2

-1,0

-1,7

-1,1

0,5

-0,4

0,8

-0,4

0,1

Stat

132,2

-3,3

-3,7

0,5

0,5

0,5

0,5

-0,9

-0,4

Kommuner

302,1

0,0

-0,9

-1,7

0,6

0,4

1,0

-0,1

0,4

249,6

10,9

4,7

0,4

5,8

8,0

6,7

6,0

-1,1

Bruttoinvesteringar
Näringsliv, exkl. bostäder

183,6

25,1

5,9

5,0

5,4

8,1

5,8

9,0

-0,1

30,3

-28,0

14,7

-21,2

12,8

15,0

15,0

-0,5

-4,9

35,6

-0,5

-7,4

-3,5

3,2

2,7

5,3

-0,1

-2,1

Bostäder
Myndigheter
Lagerinvesteringar

1

-3,2

0,5

-1,0

0,2

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

Export

670,4

12,6

5,6

9,6

7,2

5,2

5,1

7,5

0,8

Import

558,2

10,3

3,5

8,5

7,0

5,1

5,0

6,5

-0,1

1 678,1

3,6

1,1

2,3

3,1

2,9

2,8

2,6

0,3

BNP

1. Förändring i procent av föregående års BNP
2. Genomsnitt under sexårsperioden 1994-2000
3. Differens i procentenheter mot konvergensprogrammet
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

minska medan den statliga konsumtionen ökar svagt.
Investeringarna beräknas öka endast marginellt. Det
är främst bostadsinvesteringarna som håller nere den
totala investeringsnivån. Lageranpassningen verkar
nu vara avklarad, varför en ökad efterfrågan i allt
högre grad måste tillgodoses genom löpande produktion. BNP väntas i år öka med 2,3 procent.
DIAGRAM 3.2

Den stigande aktiviteten i ekonomin kan förutses
sprida sig till arbetsmarknaden. Sysselsättningen beräknas öka framöver, vilket leder till en gradvis nedgång i arbetslösheten. På grund av den höga nivån
under första halvåret 1997 beräknas arbetslösheten
mätt som årsgenomsnitt ligga på 8,4 procent, vilket
överstiger 1996 års nivå. Summan av antalet öppet
arbetslösa och antalet personer i konjunkturberoende
åtgärder beräknas uppgå till närmare 13 procent av
arbetskraften.

Utfall
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Konvergensprogrammet
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I prognosen för 1998 väntas tillväxttakten tillta och
BNP öka med 3,1 procent. Även om tillväxten inom
OECD-området förutsätts bli något lägre 1998 jämfört med 1997, kommer världsmarknadstillväxten
även under nästa år ge betydande draghjälp till den
svenska exporten. Den svenska exportindustrin väntas därtill öka marknadsandelarna även 1998. De
senaste årens uppgång i industriinvesteringarna bör
ha medfört en utökad produktionskapacitet som
möjliggör en högre produktionsvolym, utan att det
mer allmänt uppstår problem med flaskhalsar. Överskottet i bytesbalansen väntas fortsätta att förstärkas
och beräknas för 1998 uppgå till knappt 4 procent
av BNP.
Räntenivån i Sverige antas följa de internationella
räntorna uppåt. Detta medför att den korta räntan
under loppet av nästa år förväntas stiga med 1/4 procentenhet. För den långa räntan väntas marginalen
gentemot Tyskland ligga kvar på ca 1 procentenhet.
Beträffande löneutvecklingen är bedömningen för
1998 osäker. Nya avtal skall förhandlas fram. Infla-
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Källor: Riksbanken och Finansdepartementet

Snabba produktivitetsförbättringar motverkar kostnadsgenomslaget av löneökningar som fortfarande
ligger högre än i omvärlden. Löneökningarna beräknas till knappt 5 procent år 1997, vilket är ca 1,5
procentenheter högre än i omvärlden. Inflationstakten tilltar något, efter de exceptionellt låga tal som
uppmättes 1996, men ligger fortfarande i linje med
Riksbankens mål om 2 procent. Under loppet av
1997 väntas konsumentpriserna stiga med drygt 2
procent. Till detta bidrar vissa punktskattehöjningar.

9
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tionsförväntningarna är emellertid lägre nu jämfört
med när de senaste avtalen slöts och arbetsmarknadsläget är fortfarande svagt. De svenska löneökningarna antas därför anpassas nedåt till 3,5 procent,
vilket motsvarar utvecklingen i de viktigaste konkurrentländerna.
DIAGRAM 3.3

KPI-utvecklingen i Sverige och EU
Årlig procentuell förändring
14

platser inom utbildningsväsendet att hålla tillbaka
arbetsutbudet. Under dessa förutsättningar kan den
öppna arbetslösheten minska. Mätt som årsgenomsnitt beräknas den öppna arbetslösheten 1998 uppgå
till 7,4 procent.
Utöver prognosen på kort sikt, som sträcker sig
fram t.o.m. 1998, har såväl reala som finansiella beräkningar gjorts för åren 1999 och 2000. I ett medelsiktigt perspektiv är det mycket svårt att förutsäga
konjunktursvängningar. Den reala kalkylen, som redovisas här, är i stället uppbyggd kring ett antagande
om att de lediga resurser som finns vid utgången av
1998 kan tas i anspråk utan att det uppstår ett inflationstryck i ekonomin.
I kalkylen antas vidare, i avsaknad av politiska beslut, att antalet personer i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder minskar något under perioden. En annan
viktig förutsättning är att den stora satsningen på
ökad reguljär utbildning för arbetslösa och övriga
föreslagna åtgärder i syfte att minska arbetslösheten
får avsedda effekter. Vidare görs ett antagande om en
överföring från den offentliga sektorn till hushållen,
enligt vad som redogörs för i avsnitt 4.2. Inflationen
förutsätts ligga i linje med Riksbankens mål på 2
procent.
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Källor: OECD, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

Konsumentpriserna beräknas under loppet av 1998
öka med 1,5 procent, även med beaktande av att den
starkare efterfrågan från hemmamarknaden sannolikt leder till en viss ökning av vinstmarginalerna i
näringslivet. Bakom den jämfört med 1997 lägre ökningstakten ligger dämpade lönekostnadsökningar
och svagare importprisutveckling till följd av en viss
kronförstärkning. Dessutom höjs de indirekta skatterna i mindre omfattning än i år.
Tillväxten kommer i högre grad att drivas av den
privata konsumtionen. En fortsatt återhållande faktor är dock den tämligen svaga utvecklingen av hushållens reala disponibelinkomster. Därmed krävs att
hushållens sparkvot fortsätter att minska för att konsumtionen skall ta fart. Mot bakgrund av att hushållens förmögenhetsställning stärkts markant under
de senaste åren och att det finns ett uppdämt behov
av kapitalvaror hos de svenska hushållen väntas den
privata konsumtionen stiga med 2,5 procent under
1998.
Den offentliga konsumtionen beräknas öka något
under nästa år. Detta avspeglar dock till stor del tillfälliga faktorer, bl.a. effekter av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Det finns goda förutsättningar för att investeringsaktiviteten stärks under 1998. Vinstläget förbättras inom näringslivet och kapacitetsutnyttjandet
beräknas öka. Bostadspriserna förväntas stiga och
bristsituationen bli allt tydligare i expansiva orter.
Prognosen är att bruttoinvesteringarna ökar med ca
6 procent.
Återhämtningen i ekonomin bör leda till att sysselsättningsökningen fortsätter under nästa år. Volymen på arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökar något. Vidare kommer en kraftig utbyggnad av antalet

DIAGRAM 3.4

Öppen arbetslöshet
Procent av arbetskraften
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1980

1985

1990

1995

2000

Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

Kalkylen baseras vidare på att lönebildningens funktionssätt förbättras. Utrymmet för tillväxt blir då
förhållandevis stort. BNP beräknas öka med
2,8 procent 1999 och 2,9 procent år 2000 och arbetslösheten reduceras till 4,5 procent år 2000.
Den ekonomiska utvecklingen i OECD-området
väntas bli förhållandevis god på medellång sikt. Den
faktiska tillväxten antas något överstiga den potentiella och beräknas uppgå till 2,5 procent per år under
åren 1999-2000. Förutsättningarna bedöms vara goda för en fortsatt god tillväxt även i resten i världen.
Inflationen i OECD-området bedöms ligga på 2,3
procent under perioden. I EU kan det bli något lägre.
Den fortsatt låga inflationen och de förbättrade
statsfinanserna medför att förtroendet för den svenska ekonomin bör vara fortsatt högt. Räntemarginalen mot den tyska 5-åriga statsobligationsräntan an10
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tas i kalkylen ligga kvar på 1 procentenhet under perioden och kronan apprecieras något under 1999.
Lönerna antas stiga med 3,5 procent per år, vilket
är förenligt med en inflation på 2 procent. Med en
väl fungerande lönebildning fortsätter konkurrenskraften att vara god under hela perioden. Såväl exporten som importen beräknas öka med ca 5 procent
per år, vilket innebär att utrikeshandeln ger ett positivt bidrag till tillväxten med ca 0,5 procentenheter
per år. Bytesbalansöverskottet uppgår då till ca
4 procent av BNP, vilket kan vara befogat med hänsyn till befolkningsstrukturen samt till att bostadsinvesteringarna varit mycket låga under 1990-talet och
antas vara fortsatt låga även vid slutet av decenniet.
Den privata konsumtionen beräknas öka med ca
2 procent per år. Hushållens sparkvot beräknas stiga
under åren 1999 och 2000 för att i slutet av perioden
ligga på en nivå som är något högre än genomsnittet
för de senaste 20 åren. Detta skall ses mot bakgrund
av att hushållen på kort sikt förväntas dra ner
sparkvoten mer än vad som är önskvärt på lång sikt,
på grund av ökade inköp av kapitalvaror och att det
i baskalkylen antas ske ökade överföringar från den
offentliga sektorn.
Den offentliga konsumtionen beräknas endast öka
svagt i den medelfristiga kalkylen. Kommunerna förutsätts klara det ekonomiska balanskrav som träder i
kraft år 2000 och enligt vilket kommunerna inte får
planera verksamheten så att underskott uppkommer.
Med det ekonomiska tillskott i form av höjda statsbidrag på 4 miljarder kronor vartdera åren 1999 och
2000 som aviseras i budgetpropositionen beräknas
kommunernas konsumtion kunna öka med sammanlagt ca 2 procent. Enligt nuvarande planer upphör det arbetsmarknadspolitiska programmet med
s.k. resurspersoner fr.o.m. 1999, vilket bromsar ökningen av den kommunala konsumtionen mellan
1998 och 1999.
Den i förhållande till tidigare år låga räntan i
kombination med relativt höga vinstnivåer utgör goda förutsättningar för att investeringarna skall utvecklas gynnsamt, vilket i sin tur är en förutsättning
för att kostnadsdrivande flaskhalsar skall undvikas.
Även bostadsbyggandet väntas stiga efter det tidigare
mycket låga bostadsbyggandet. Nyproduktionen beräknas år 2000 ändå ligga på en historiskt sett relativt låg nivå.
Sysselsättningen beräknas öka med totalt 120 000
personer mellan åren 1996 och 2000. Den ökade utbildningen antas ha en kraftig effekt på arbetskraftsutbudet som beräknas minska med 36 000 personer
under samma period.
Det positiva scenario som beskrivs ovan är dock
betingat av att lönerna inte ökar med mer än
3,5 procent, trots att arbetslösheten beräknas falla
snabbt. Att lönebildningens funktionssätt förbättras
är därför en grundläggande förutsättning.

3.3

Jämförelse med konvergensprogrammet

Sammantaget har BNP-tillväxten under 1995 och
1996 varit knappt 1 procent svagare än vad som beräknades i konvergensprogrammet, 2,3 procent per
år istället för 2,7 procent. Tillväxten 1995 blev starkare än vad som förväntades när konvergensprogrammet lades fram, men det motverkas av att avmattningen 1996 inte förutsågs. Tillväxten under
1997 ligger i nivå med konvergensprogrammets prognos.
Trots att den internationella avmattningen under
förra året inte förutsågs i konvergensprogrammet har
exporten under den gångna treårsperioden utvecklats
i takt med prognosen. Däremot har importbenägenheten stigit, varför utrikeshandelns bidrag till tillväxten blivit mindre än förväntat.
De svenska hushållens ekonomi har utvecklats
mer gynnsamt än vad som förutsågs för två år sedan.
Bl.a. har nettot av skatter och transfereringar gett ett
mindre negativt bidrag till hushållens disponibla inkomster än beräknat. Samtidigt har sparkvoten reducerats i den omfattning som förutsågs, vilket har
medfört att den privata konsumtionen ökat mer än
väntat.
I gengäld har den offentliga konsumtionen reducerats mer än väntat. Detta förklaras helt av att den
svårprognosticerade statliga konsumtionen sjönk
kraftigt. Den kommunala konsumtionen minskade
däremot mindre än beräknat.
Investeringarna har utvecklats betydligt svagare än
vad som beräknades, såväl vad gäller näringsliv, bostadsbyggande som offentliga myndigheters investeringar.
Den största skillnaden vid en jämförelse av utfall
mot konvergensprogrammets prognos gäller sysselsättningen. I stället för en beräknad sysselsättningsökning på totalt 170 000 personer under åren 1995
och 1996, blev ökningen endast 36 000 personer.
Den totala arbetslösheten beräknas i år ligga 2,3 procentenheter över konvergensprogrammets prognos.
Samtidigt nådde inte volymen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder upp till den planerade nivån, varför
nivån på den öppna arbetslösheten ligger 2,6 procentenheter högre.
Genom förra årets mycket måttliga prisökningar
har inflationstakten varit avsevärt lägre än vad som
antogs i konvergensprogrammet. Prisnivån mätt med
konsumentprisindex beräknas i år ligga 4,8 procent
över nivån 1994, medan den enligt konvergensprogrammet skulle ha stigit med 8,5 procent . Den låga
inflationen har bidragit till att räntenivån, liksom
räntedifferensen mot omvärlden, kommit ned betydligt mer än förväntat. I konvergensprogrammet beräknades räntedifferensen gentemot Tyskland, mätt
som årsgenomsnitt, uppgå till 1,7 procentenheter
1997, men beräknas till drygt 1 procentenhet. Räntenedgången har ägt rum samtidigt som kronan
11
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stärkts mer än vad som förutskickades i konvergensprogrammet.
TABELL 3.2 NYCKELTAL FÖR DEN SVENSKA EKONOMIN
1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

1994-2000

1

DIFFERENS
2
1994-2000

Årlig procentuell förändring
Timlön, kostnad

2,4

3,3

6,1

4,8

3,5

3,5

3,5

4,1

-0,2

KPI, årsgenomsnitt

2,4

2,8

0,8

1,1

1,7

2,0

2,0

1,7

-1,1

Real disponibel inkomst

1,4

-0,4

-0,1

0,0

1,8

2,6

3,6

1,2

0,4

14,0

9,8

2,1

6,0

5,5

3,6

3,3

5,0

Industriproduktion

0,5
DIFFERENS
2
ÅR 2000

Nivå i procent
Hushållens nettosparkvot

8,0

6,9

5,4

3,2

2,6

3,1

4,7

0,4

Öppen arbetslöshet, andel av arbetskraften

8,0

7,7

8,1

8,4

7,4

6,0

4,5

-1,1

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, andel av
arbetskraften

5,3

4,4

4,5

4,3

4,7

4,5

4,4

0,6

Bytesbalans, andel av BNP

0,4

2,1

2,4

3,1

3,8

3,9

4,0

0,8

Svensk 5-årig statsobligationsränta

9,0

9,9

7,3

5,8

6,1

6,3

6,3

-1,7

Tysk 5-årig statsobligationsränta

6,2

6,0

5,0

4,6

5,1

5,3

5,3

-1,5

123,8

126,1

115,1

117,5

115.5

114,5

114,0

0,0

ECU-index (1991=100), nivå

1. Genomsnitt under sexårsperioden 1994-2000.
2. Differens mot konvergensprogrammet.
Källor: Statistiska centralbyrån, Sveriges Riksbank, Konjunkturinstitutet, Arbetsmarknadsstyrelsen och Finansdepartementet.
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4

Den offentliga sektorns finanser

4.1

Utvecklingen under 1995-1997

trots vissa tillkommande skatte- och avgiftshöjningar. Sett över treårsperioden mellan 1994 och 1997
har skattekvoten stigit med 4 procentenheter. Offentliga sektorns övriga inkomster, bl.a. AP-fondens
avkastning, har till följd av räntenedgången minskat i
betydelse.
Offentliga sektorns utgifter har mätt i reala termer
minskat med 2,0 procent sedan 1994 och utgiftskvoten har därmed reducerats med 5,6 procentenheter.
Mer än hälften av denna nedgång faller på minskade
transfereringar till hushållen, som i år beräknas vara
ungefär lika stora i nominella termer som för tre år
sedan. Genom stabilisering av skuldkvoten och fallande räntenivå minskar de offentliga ränteutgifterna
i förhållande till BNP. Den offentliga konsumtionen
har sedan 1994 minskat med 3,8 procent i reala termer. Ett stigande relativpris på offentlig konsumtion
begränsar nedgången i förhållande till BNP mätt i
löpande priser, så att utgiftskvoten för konsumtion
reduceras med 1,6 procentenheter från 27,2 procent
till 25,6 procent.

Den offentliga sektorns finansiella sparande har kraftigt förbättrats sedan 1994. Detta var särskilt markant 1996 då underskottet i det finansiella sparandet
på ett år minskade med nära 90 miljarder kronor eller 5,5 procentenheter av BNP, ned till 42 miljarder
kronor, vilket motsvarade 2,5 procent av BNP. För
1997 väntas det finansiella sparandeunderskottet i
den offentliga sektorn minska ytterligare och beräknas uppgå till 1,9 procent av BNP eller 33 miljarder
kronor.
DIAGRAM 4.1

Den offentliga sektorns finansiella sparande
Procent av BNP
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Sedan 1994 har därmed det finansiella sparandeunderskottet i den offentliga sektorn på tre år minskat
med 8,4 procentenheter av BNP. Av denna minskning kan 2,8 procentenheter tillskrivas att inkomsterna vuxit snabbare än BNP, medan 5,6 procentenheter förklaras av att utgifterna fallit som andel av
BNP.
Något mindre än hälften av konsolideringsprogrammet utgörs av skattehöjningar. Skattekvoten
steg kraftigt mellan 1995 och 1996. Detta berodde
dock till stor del på att tillfälliga faktorer medförde
att skatteinbetalningarna blev extraordinärt höga
under 1996, medan motsatsen gällde under 1995. En
omläggning av uppbörden av mervärdesskatten och
en tidsmässig förskjutning i företagens skatteinbetalningar samt engångsvisa inbetalningar av särskild löneskatt bidrog till detta. Höjda taxeringsvärden medförde även högre intäkter från fastighetsskatten.
Dessutom utvecklades lönesumman, som är den viktigaste skattebasen, betydligt snabbare än nominell
BNP. Den egentliga skatte- och avgiftshöjningen,
t.ex. höjda socialavgifter som är en del av konsolideringsprogrammet, bidrog med endast 0,5 procentenheter till den höjda skattekvoten 1996. När de tillfälligt höga skatteinkomsterna från 1996 faller bort
1997 sjunker skattekvoten med 0,5 procentenheter,

45
40
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och
Finansdepartementet

Redovisningen enligt de svenska nationalräkenskaperna skiljer sig på vissa punkter från den redovisning som tillämpas inom EU vid bedömningen av
medlemsländernas budgetunderskott. Skillnaden beror huvudsakligen på att vissa skatter och ränteutgifter skall periodiseras på annat sätt enligt reglerna i
det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS).
För 1996 bidrar främst omperiodisering av skatter
till att den offentliga sektorns finansiella sparande
justeras ned från -2,5 procent till -3,7 procent av
BNP. För 1997 medför främst en justering av ränteutgifterna att det finansiella sparandet enligt ENS
uppgår till -1,6 procent av BNP, således en uppjustering med 0,3 procentenheter jämfört med de svenska
nationalräkenskaperna.
Det finansiella sparandet har i enlighet med en rekommendation från EU:s statistikorgan Eurostat inte
tillgodoräknats utdelningar från det statliga fastighetsföretaget Securum. Detta bolag bildades 1992
13
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och var en del av statens stöd till bankerna i samband med krisen i det finansiella systemet. Stödet till
bankerna belastade det finansiella sparandet och bidrog således till det finansiella underskottet. Utdelningen från Securum beräknas uppgå till 6,3 miljarder kronor 1997 eller 0,4 procent av BNP. I tidigare
bedömningar av offentliga finanserna 1997 har denna utdelning räknats in i finansiellt sparande, vilket
medför att förbättringen jämfört med föregående avstämning är starkare än vad de redovisade siffrorna
anger.

4.2

Under 1998 beräknas de offentliga finanserna komma i balans, så att inkomsterna blir lika stora som
utgifterna, i enlighet med det budgetpolitiska mål
som sattes upp i konvergensprogrammet. Den underliggande förstärkningen har vid de senaste avstämningarna bedömts vara starkare än vad tidigare
prognoser indikerat. Det har därför inom ramen för
målet om balans skapats ett finansiellt utrymme för
de förslag som lämnats i vårpropositionen om bl.a.
utökat antal utbildningsplatser och i budgetpropositionen för 1998 om bl.a. höjda barnbidrag.
Prognosen innebär att den offentliga sektorns finansiella sparande 1998 uppgår till 10 miljarder
kronor eller drygt ½ procent av BNP. Siffran påverkas emellertid av två redovisningstekniska faktorer.
Den första är att regeringen i en proposition till riksdagen föreslagit att Allmänna pensionsfonden inte
skall kunna äga fastigheter direkt, utan endast indirekt via fastighetsbolag. Skälet för detta är bl.a. att
uppnå konkurrensneutralitet mellan fonden och privata aktörer på fastighetsmarknaden. I nationalräkenskaperna kommer den bolagisering av fondens
fastigheter som blir nödvändig att bokföras som en
negativ investering som reducerar utgifterna och förbättrar det redovisade finansiella sparandet med ca
15 miljarder kronor. Den andra faktorn är, som
nämndes ovan, att utdelningar från Securum inte
räknas in i finansiellt sparande. Under 1998 beräknas
dessa utdelningar, som utgör en reell inkomst för staten, uppgå till 4,7 miljarder kronor. Justerat för dessa
båda faktorer uppvisar den offentliga sektorn balans.
Förbättringen i de offentliga finanserna 1998 jämfört med 1997 ligger främst på utgiftssidan. Utgifterna exklusive räntor minskar realt sett med 0,2 procent. Det främsta bidraget till utgiftsminskningen
kommer från räntebidragen till bostäder som nästan
halveras mellan 1997 och 1998. Detta beror på en
kombination av lägre räntor, minskat bostadsbyggande och förändrade regler. I enlighet med tidigare
beslut höjs ersättningsnivån i socialförsäkringen, vilket medför att transfereringarna till hushållen stiger
trots att arbetslösheten beräknas minska. De offentliga investeringarna förväntas återhämta sig efter nedgången 1996 och 1997.
Skattekvoten fortsätter att sjunka 1998, trots en
höjning av den allmänna egenavgiften med 1 procentenhet. Samtidigt sker en växling mellan den allmänna sjukförsäkringsavgiften och ATP-avgiften. En
växling sker också mellan olika arbetsgivaravgifter.
Den konsoliderade bruttoskulden beräknas till
73,9 procent av BNP vid utgången av 1998. Nedgången i skuldkvoten kan till viss del förklaras av
försäljningar av statliga tillgångar. Under 1997 och
1998 uppgår dessa till nära 2 procent av BNP.Under
den fyraårsperiod, 1994-1998, som konsolideringsprogrammets åtgärder omfattar beräknas den

DIAGRAM 4.3

Den offentliga sektorns konsoliderade brutto- och
nettoskuld
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Källor: Statistiska centralbyrån, Konjunkturinstitutet och
FInansdepartementet

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld,
definierad enligt Maastrichtkriterierna, uppgick vid
utgången av 1994 till 79,3 procent av BNP. Skuldkvoten har sedan dess reducerats och beräknas uppgå till 77,1 procent av BNP vid utgången av 1997.
Under 1997 medför växelkursutvecklingen att värdet
på den del av skulden som är fastställd i utländsk
valuta stiger. Detta kompenseras dock till viss del av
att intäkter från försäljningar av statliga tillgångar
används för att reducera skulden.
Den offentliga sektorns finansiella nettoskuld, dvs.
skulder minus finansiella tillgångar, är kraftigt nedreviderad för åren 1995 till 1997 jämfört med beräkningen vid föregående avstämning. Detta är en
följd av att värdeökningar på statens innehav av aktier och obligationer m.m. för 1995 nu lagts in i redovisningen. Därtill kommer värdeökningar på APfondens tillgångar för 1996. Nettoskulden sjunker
inte över åren i samma takt som bruttoskulden eftersom även offentliga sektorns finansiella tillgångar
minskar som andel av BNP. Nettoskulden beräknas
uppgå till 26,5 procent av BNP vid utgången av
1997, vilket är en ökning med 4,6 procentenheter
sedan 1994. Statsskulden stabiliserades redan 1995
och beräknas uppgå till 83,5 procent av BNP vid utgången av 1997.
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TABELL 4.1 OFFENTLIGA SEKTORNS FINANSER
LÖPANDE PRISER
MILJARDER
KRONOR
1996

Inkomster

PROCENT AV BNP
1994
1995

1996

1997

1998

1999

2000

1 066

59,7

59,9

63,5

62,5

61,7

60,8

59,9

Skatter och avgifter

912

49,8

50,0

54,3

53,8

53,2

52,7

51.8

Kapitalinkomster

87

6,0

5,8

5,2

4,7

4,5

4,3

4,3

Övriga inkomster

67

3,9

4,0

4,0

3,9

3,9

3,8

3,8

Utgifter

1 108

70,0

67,8

66,0

64,4

61,1

60,3

58,4

Hushållstransfereringar

388

25,6

24,0

23,1

22,6

22,1

21,3

20,4

Övriga transfereringar

125

7,4

7,9

7,5

7,1

6,3

6,2

5,8

Ränteutgifter

119

6,8

7,1

7,1

6,8

6,1

5,7

5,2

Konsumtion och investeringar

475

30,2

28,8

28,3

27,9

26,6

27,1

26,9

-42

-10,3

-7,9

-2,5

-1,9

0,6

0,5

1,5

-53

-11,7

-8,8

-3,2

-2,3

-0,5

0,2

1,1

Finansiellt sparande

1

Stat
Socialförsäkring

16

1,6

1,2

0,9

0,7

1,3

0,4

0,3

Kommun

-5

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,1

0,1

Primärt sparande

2

Nettoskuld
Konsoliderad bruttoskuld

3

Statsskuld

-10

-9,5

-6,6

-0,6

0,2

2,2

2,0

2,5

402

21,9

24,0

23,9

26,5

24,9

23,0

21,5

1 306

79,3

78,2

77,8

77,1

73,9

70,2

67,0

1 411

84,1

84,3

84,1

83,5

79,4

75,3

71,8

1 531

1 645

1 678

1 747

1 842

1 931

2 025

BNP, nivå (miljarder kronor)

1. Finansiella sparandet för 1998 uppgår till 0 procent av BNP inklusive utdelningen från Securum men exklusive effekter av bolagiseringen av AP-fondens
fastigheter.
2. Finansiellt sparande exklusive kapitalinkomer och ränteutgifter.
3. Enligt definitionen i Maastricht-villkoren.
Källor: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet

offentliga sektorns finansiella sparande, med justering för ovan nämnda tekniska faktorer, förstärkas
med sammantaget 10,3 procent av BNP. Detta kan
jämföras med att programmets åtgärder beräknats ha
budgetförstärkande effekter motsvarande 8 procent
av BNP. Eftersom den genomsnittliga BNP-tillväxten
under perioden bara har varit något högre än vad
som bedöms vara långsiktigt hållbart utan att driva
upp inflationstakten har den konjunkturmässigt betingade förbättringen av offentliga sektorns finanser
spelat en mindre roll. Den allra största delen av förstärkningen är således strukturell.
Medan konsolideringsprogrammets åtgärder fördelar sig med ungefär hälften på ökade inkomster
och hälften på reducerade utgifter har förstärkningen
av det finansiella sparandet en tonvikt på utgiftssidan. Av den totala uppgången i finansiellt sparande
på 10,3 procent av BNP svarar en minskad utgiftskvot för 8,0 procentenheter och ökade inkomster
för 2,3 procentenheter. Skillnaden gentemot konsolideringsprogrammet förklaras delvis av att åtgärder
som medför nedskärningar av beskattade transfereringar bidrar till att reducera skatteintäkterna och
därmed skattekvoten. Därtill har andra inkomster än

skatter minskat bl.a. till följd av lägre räntenivå. Vidare inkluderade konsolideringsprogrammet inte den
neddragning av kommunal konsumtion i förhållande
till BNP som ägt rum under perioden.
I den ekonomiska vårpropositionen (prop.
1996/97:150) preciserade regeringen mål för de offentliga finanserna efter 1998 som innebär att det
skall etableras ett långsiktigt överskott på 2 procent
av BNP sett över en konjunkturcykel. För åren 1999
och 2000 skall anpassningen ske successivt genom ett
överskott på 0,5 procent respektive 1,5 procent av
BNP givet den ekonomiska utveckling som förutsattes i vårpropositionen. De medelfristiga kalkylerna i
vårpropositionen visade att det med oförändrade
regler för skatter och transferingar skulle uppkomma
ett överskott i det offentliga sparandet som översteg
dessa mål med ca 15 miljarder kronor 1999 och 25
miljarder kronor år 2000.
De antaganden om den ekonomiska utvecklingen
under åren 1999 och 2000 som görs i föreliggande
kalkyl överensstämmer i stort sett med vad som antogs i vårpropositionen, varför de budgetpolitiska
målen kvarstår. Den underliggande förstärkningen av
de offentliga finanserna är något större. Med hänsyn
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tagen till de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 1998 samt den aviserade höjningen av
statsbidragen till kommunerna med 4 miljarder kronor år 1999 och ytterligare 4 miljarder kronor år
2000 beräknas överskottet i de offentliga finanserna
överstiga det målsatta med knappt 3 miljarder kronor år 1999 och ca 20 miljarder kronor år 2000. I
likhet med vårpropositionen antas att budgetmålen
är styrande så att detta utrymme överförs till den privata sektorn. Följaktligen uppgår offentliga sektorns
finansiella sparande till det målsatta.
Det finns alltid en osäkerhet i bedömningen av
den ekonomiska utvecklingen på medellång sikt.
Med hänsyn till att de offentliga finanserna är förhållandevis känsliga för variationer i tillväxttakt finns
motsvarande osäkerhet vad gäller offentliga sektorns
finansiella sparande. Om tillväxttakten skulle bli 1
procent lägre per år 1999-2000 kan det finansiella
sparandet beräknas bli ca 25-30 miljarder kronor
sämre år 2000. Målen för de offentliga finanserna är
betingade av konjunkturutvecklingen. Om däremot
utvecklingen blir svagare av strukturella skäl, t.ex. en
dåligt fungerande lönebildning, kvarstår målen om
överskott.

påverkat den del av skulden som är bestämd i utländsk valuta.
I konvergensprogrammet gjordes bedömningen att
målet om balans i de offentliga finanserna 1998 inte
skulle uppnås utan att ytterligare budgetförstärkande
åtgärder vidtogs. Prognosen innebar att ett underskott på motsvarande 1 procent av BNP skulle kvarstå detta år. Sådana åtgärder beslutades sedermera i
1996 års vårproposition. Den underliggande förbättringen av de offentliga finanserna har emellertid visat
sig vara starkare än beräknat, vilket har gett utrymme för de åtgärder mot arbetslöshet som föreslogs i
1997 års vårproposition och föreslås i budgetpropositionen för 1998. I jämförelse med konvergensprogrammet nås balans i de offentliga finanserna 1998
främst genom lägre utgifter. Mätt i förhållande till
BNP är det dock de lägre ränteutgifterna som förklarar denna skillnad. Utgifterna för transfereringar och
konsumtion beräknas nästa år motsvara en större
andel av BNP än vad som förutsågs i konvergensprogrammet.
TABELL 4.2 OFFENTLIGA FINANSER
DIFFERENSER MOT KONVERGENSPROGRAMMET
Procentenheter av BNP
1995

4.3

Jämförelse med konvergensprogrammet

1997

1998

1999

2000

Inkomster

-0,7

2,3

1,1

-0,3

-0,9

-1,8

Utgifter

-1,8

-0,4

-0,6

-1,8

-1,6

-2,6

1,2

2,7

1,7

1,5

0,7

0,8

Finansiellt sparande
Primärt sparande

Trots en svagare tillväxt än vad som förutsattes i
konvergensprogrammet har förbättringen i de offentliga finanserna skett snabbare än väntat. Målet
att stabilisera statsskulden i relation till BNP uppnåddes redan 1995. Det finansiella sparandet blir
1997 enligt vad som nu kan bedömas nästan 2 procentenheter bättre än vad som förutsattes i april
1995. Det är främst inkomsterna som utvecklats
starkare än planerat. Skattekvoten kommer i år att
vara nästan 2 ½ procentenhet högre än vad som angavs i konvergensprogrammet. Till viss del motverkas detta av att övriga inkomster, främst ränteintäkter, är lägre.
Men även de offentliga utgifterna har vuxit långsammare. Om utgiftsutvecklingen följt vad som antogs i konvergensprogrammet hade utgifterna exklusive räntor mätt i reala termer varit ca 15 miljarder
kronor högre i år. Därtill beräknas ränteutgifterna
hamna betydligt lägre, genom att räntenivån fallit
mer än vad som antogs 1995. Sammantaget innebär
detta att utgiftskvoten ligger ½ procentenhet under
prognosen i konvergensprogrammet, trots att BNPnivån är lägre.
Den offentliga bruttoskulden är påtagligt lägre än
förutsett. Skuldkvoten vid utgången av 1997 mätt
enligt Maastricht-villkoren är 6,9 procentenheter lägre. Detta är delvis en effekt av bättre sparande, men
även av att valutakursen har blivit starkare, vilket

1996

1

0,6

2,2

1,3

1,0

0,1

-0,2

Nettoskuld

-7,3

-10,5

-9,2

- 9,8

-10,3

-9,7

Konsoliderad brutto2
skuld

-6,1

-7,0

-6,9

-7,4

-8,5

-8,5

Statsskuld

-5,9

-7,2

-6,9

-8,2

-9,9

-10,5

1. Finansiellt sparande exklusive kapitalinkomster och ränteutgifter.
2. Enligt definitionen i Maastricht-villkoren.
Källa: Finansdepartementet.

I konvergensprogrammet förutsattes en förhållandevis kraftig ökning av skatteinkomsterna under 1998.
Senare beslut om en omläggning av uppbörden av
mervärdesskatt och andra betalningsförskjutningar
har emellertid medfört tillfälligtvis högre skatteinkomster 1996 och 1997. I stället för en ökning, faller
skattekvoten nästa år och hamnar då ca en procentenhet högre än i konvergensprogrammet. Denna
skillnad kan tillskrivas de tillkommande skattehöjningar som genomförts efter att konvergensprogrammet lades fram och som delvis används för att
finansiera bl.a. utbildningssatsningen.
Att den underliggande förstärkningen i de offentliga finanserna förefaller vara starkare än väntat visar
sig även i en jämförelse av kalkylerna för perioden
efter 1998. I konvergensprogrammet beräknades en
tillväxt på 1,7 procent per år medföra en förbättring
av offentliga sektorns finansiella sparande med 1,6
procentenheter av BNP mellan 1998 och år 2000.
Detta hade med de nuvarande målen för offentliga
16
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sparandet inte gett utrymme för några överföringar
till hushållen. Den nu aktuella kalkylen ger med hänsyn tagen till de åtgärder som föreslås i budgetpropositionen för 1998 och de inlagda överföringarna till
hushållen en förstärkning av offentliga sparandet
med 3,1 procent av BNP vid en tillväxt på 2,9 procent under samma period.
TABELL 4.3 FÖRÄNDRING I FINANSIELLT
SPARANDE 1994-1998
PROCENT
AV BNP
1996

Inkomster

63,5

Skatter
Kapitalinkomster
Utgifter
Hushållstransfereringar
Ränteutgifter
Konsumtion och
investeringar
Finansiellt sparande
Justerat

1

FÖRÄNDRING I PROCENTENHETER MELLAN 1994-1998
BUDGETPROKONVERGENSPOSITIONEN 98
PROGRAMMET

2,0

1,9

54,3

3,4

1,8

5,2

-1,5

-0,1

66,0

-8,9

-7,6

23,1

-3,5

-4,8

7,1

-0,7

-1,1

28,3

-3,6

-3,1

10,9

9,5

-2,5

10,3

1. Finansiellt sparande för 1998 uppgår till 0 procent av BNP inklusive utdelningen från Securum, men exklusive effekten av bolagiseringen av APfondens fastigheter.
Källa: Finansdepartementet
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Den ekonomiska politiken

svarande 4,7 procent av arbetskraften. Av denna totala ökning ligger 60 000 platser inom högskolan.
Utbildningssatsningen skall bl.a. ses mot bakgrund
av att andelen studerande tenderat att minska i Sverige och är lägre än i många andra länder.
En viktig faktor för att hålla tillbaka inflationstendenser är att upprätthålla ett starkt konkurrenstryck. Den ökade internationaliseringen i allmänhet
och den gemensamma marknaden inom EU i synnerhet har påtagligt reducerat utrymmet att passivt
övervältra inflationsimpulser till höjda marknadspriser. Därtill har konkurrenslagstiftningen skärpts i
viktiga avseenden, bl.a. genom att konkurrenshämmande samverkan mellan företag och missbruk av
dominerande ställning förbjudits.
En ökad flexibilitet på arbetsmarknaden kan undanröja hinder för en sysselsättningsexpansion. De
arbetsrättsliga reglerna har förändrats med syfte att
underlätta för mindre företag att anpassa sin arbetsstyrka till produktionens behov. Det innebär bl.a.
utökade möjligheter till visstidsanställningar. Sysselsättningsökning i de mindre företagen har också getts
stöd genom vissa förändringar i skattereglerna, bl.a.
nedsatta arbetsgivaravgifter för en del av lönesumman.
Arbetslöshetsförsäkringens utformning spelar en
viktig roll för arbetsmarknadens funktionssätt. Beslut
har nyligen fattats om reformerade regler för arbetslöshetsersättning med syftet att förtydliga dess funktion av omställningsförsäkring. Bl.a. har kvalifikationsvillkoren för rätt till ersättning stramats upp och
möjligheterna att uppbära ersättning under mycket
långa perioder begränsats.
Ett bibehållande av sunda offentliga finanser förutsätter en fast kontroll över de offentliga utgifterna.
Som ett led i konsolideringsprogrammet har genomförts en rad förändringar i de stora utgiftssystemen
som kommer att ha effekt även på längre sikt. Risken
för utgiftsdrift inom socialförsäkringen har reducerats genom de sänkta ersättningsnivåerna. Därtill har
villkoren för rätt till ersättning skärpts bl.a. inom
sjukförsäkring och förtidspension. Effekterna av dessa förändringar visar sig bl.a. i ett minskat inflöde i
förtidspension. En arbetsgivarperiod inom sjukförsäkringen har bidragit till att minska den korta sjukfrånvaron.
Från och med budgetåret 1997 gäller en ny ordning för den statliga budgetprocessen. Syftet med de
genomförda förändringarna är att skärpa utgiftskontrollen. I princip är alla budgetanslag s.k. ramanslag
som bara kan överskridas inom vissa begränsade ramar. Vidare styrs budgeten av treåriga nominella utgiftstak, dels för de samlade statliga utgifterna, dels
för 27 separata utgiftsområden.
En motsvarande kontroll över utgiftsutvecklingen
i den kommunala sektorn uppnås genom det
lagstadgade balanskrav som träder i kraft fr.o.m. år
2000. Detta innebär att kommuner och landsting inte kan planera finansiella underskott.

Den svenska ekonomin präglas av två grundläggande
balansproblem – underskottet i det offentliga sparandet och den höga arbetslösheten.
Som framgått av tidigare avsnitt är nu de offentliga finanserna under kontroll. Det finns goda förutsättningar att etablera ett överskott efter 1998 och
därmed börja reducera den offentliga nettoskulden.
Utvecklingen av arbetslösheten har varit mer negativ. Återhämtningen i sysselsättning efter krisåren
1991-93 bröts mot slutet av 1995 och antalet sysselsatta minskade. Först i år finns tecken på en vändning. Regeringen har satt upp målet att den öppna
arbetslösheten skall reduceras till 4 procent till år
2000. I den medelfristiga kalkylen beräknas arbetslösheten räknat som årsgenomsnitt uppgå till
4,5 procent under år 2000.
En förutsättning för att arbetslöshetsmålet skall
kunna uppnås är att finanspolitiken utformas på ett
sätt som innebär att de budgetpolitiska målen upprätthålls och att inflationstakt och inflationsförväntningar kan bibehållas på en låg nivå. I annat fall hotar en stigande ränta att bromsa upp den tillväxt som
krävs för att tillräcklig sysselsättning skall genereras.
I syfte att stärka förtroendet för prisstabilitetsmålet
föreslås att Riksbanken genom en lagändring ges en
mer självständig ställning i förhållande till regering
och riksdag.
En minskad arbetslöshet med bibehållen låg inflation ställer ökade krav på en väl fungerande lönebildning. Sett i ett längre perspektiv har den svenska
lönestegringstakten varit högre än vad som gällt i
konkurrentländerna. Under de senaste åren har detta
kunnat kompenseras av en mycket kraftig produktivitetsökning. I framtiden kan dock knappast löneökningstakten överstiga vad som gäller i andra länder.
Lönebildningen är av tradition i första hand en
fråga för parterna på arbetsmarknaden. Regeringen
har dock uppdragit åt en särskild utredningsman att,
i samråd med parternas representanter, pröva om
den offentliga regleringen av löneförhandlingarna,
bl.a. vad gäller regler för stridsåtgärder, förlikning
m.m., kan förändras i en riktning som underlättar
löneavtal på en lägre nivå.
Mot bakgrund av den låga inflationen och reducerade inflationsförväntning och parternas ökade insikt
om vikten av en icke-inflationsdrivande lönebildning
bedöms det finnas goda möjligheter att löneökningstakten i framtiden kan komma ned på en nivå som
möjliggör varaktigt lägre arbetslöshet.
Den huvudsakliga vägen att långsiktigt minska arbetslösheten är att höja arbetskraftens kompetens
och därmed bättre anpassa utbudet av arbetskraft till
den efterfrågan som råder vid gällande lönenivå och
lönestruktur. Det sker därför för närvarande en betydande utbyggnad av antalet studieplatser i utbildningsväsendet. Ambitionen är att fram till sekelskiftet
öka antalet studerande med 140 000 personer, mot18
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UNDERBILAGA

Miljöhänsyn i den ekonomiska politiken

Inledning

Ekonomisk politik och miljöpolitik

Den ekonomiska politiken syftar till tillväxt, sysselsättning och rättvisa. Tillväxten måste samtidigt ske i
former som inte medför en ökad förslitning av natur
och miljö och som inte ökar miljöskulden. Konvergensprogrammet från 1995 innehåller en redovisning
av de krav som ställs på en långsiktigt hållbar utveckling ur miljösynpunkt. Programmet anger att en
ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken och att producenter tar större miljöansvar
för varor och tjänster bidrar till att värna miljön och
en hållbar utveckling.
Vidare framhålls att miljöproblemen i hög grad är
internationella. Den svenska uppfattningen är att
ambitionsnivån inom det miljöpolitiska området bör
höjas inom det europeiska samarbetet.
I enlighet med programmet görs varje halvår en
avstämning vad avser den svenska ekonomins utveckling i förhållande till konvergenskriterierna. Utvecklingen på miljöområdet och miljöpolitikens inriktning redovisar regeringen löpande i samband med
propositioner och i skrivelser till riksdagen. I regeringens senaste miljöskrivelse till riksdagen (skr.
1996/97:50) gavs en redogörelse av det aktuella miljöarbetet inom olika samhällssektorer för att främja
en hållbar utveckling.
Miljöpolitiken verkar långsiktigt och miljökonsekvenserna av den ekonomiska politiken kan inte
avläsas löpande på samma sätt som utvecklingen vad
avser uppfyllandet av konvergenskriterierna. Konvergensprogrammet har emellertid sedan två år
angett inriktningen på den ekonomiska politiken och
det finns därför skäl att nu göra en allmän bedömning av hur miljöambitionerna i konvergensprogrammet har fullföljts.

Under en lång period dominerad av industrialiseringen, medförde tillväxten i produktionen ofta ökade
utsläpp av miljöfarliga ämnen och ökad användning
av energi och andra resurser. Under de senaste decennierna har förändringar i tillväxtmönstret, orsakad av bl.a. miljöpolitik och ökat miljömedvetande,
medverkat till att luckra upp sambandet mellan produktionstillväxt och negativa miljöeffekter. Det finns
emellertid ett fortsatt behov av förbättringar och
ökad resurseffektivitet.
Den ekonomiska politiken påverkar individer och
organisationer genom bl.a. lagstiftning, skatter, avgifter, offentligt finansierad verksamhet och transfereringar. Sådana åtgärder fastställer hushållens och företagens handlingsutrymme och påverkar deras
beteende genom förändrade priser och incitament.
Även om det inte är avsikten kan enskilda delar av
den ekonomiska politiken som en bieffekt medföra
ett överutnyttjande av miljön och naturresurserna.
Utformningen av den ekonomiska politiken har på så
sätt stor betydelse för förutsättningarna för hållbar
utveckling. Det är därför viktigt att på ett tidigt stadium analysera och i beslutsfattandet beakta miljökonsekvenser av de åtgärder som har tydlig anknytning till miljön.
Miljöpolitiken bör vara så effektiv som möjligt
och ta hänsyn till samhällsekonomiska vinster och
kostnader. Miljöpolitiken bör därför utformas så
kostnadseffektivt som möjligt, dvs. att given miljöeffekt uppnås till så låg kostnad som möjligt. Fler miljöinsatser blir då möjliga att genomföra och samhällsekonomiskt lönsamma.
En viktig del i den ekonomiska politiken är att via
skattepolitiken bidra till att hushåll och företag tar
hänsyn till miljön i sitt agerande. I många fall är skatter och avgifter det mest kostnadseffektiva sättet att
påverka mängden utsläpp. Sverige är sedan länge ett
föregångsland när det gäller att använda miljöskatter
och -avgifter och är t.ex. ett av de få länder som tilllämpar koldioxidskatter. Avgift på kväveoxidutsläpp
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samt skatter på svavelutsläpp och naturgrus är andra
exempel på ekonomiska styrmedel inom miljöområdet.

Miljösituationen i Sverige
Vad kan då sägas om miljökonsekvenserna av den
ekonomiska politiken sedan 1995 och effekterna av
den förda politiken? Som nämndes inledningsvis verkar miljöpolitiken långsiktigt och miljökonsekvenserna av den förda ekonomiska politiken kan inte
avläsas löpande. Miljöeffekter och miljötillståndet i
stort är komplexa variabler som ofta är svåra att mäta och värdera och förändringar i dem är resultatet
av ett komplicerat samspel mellan ekologiska och
ekonomiska faktorer om vilka vi ofta har begränsad
kunskap. Ibland görs ändå försök att sammanfatta
miljösituationen i mer åskådliga mått. Den s.k. miljöskulden är ett exempel.
I konvergensprogrammet framhålls att miljöskulden inte får öka. Det finns dock ingen entydig definition av hur ett lands miljöskuld bör beräknas. Hittills
har miljöskulden definierats som återställandekostnaden av miljöskador till någon lämplig nivå. Sedan
1995 har dock regeringen höjt sina ambitioner vad
gäller en hållbar utveckling. I 1997 års ekonomiska
vårproposition preciserade regeringen sin syn på vad
som krävs för en ekologiskt hållbar utveckling. Tre
övergripande mål formuleras; skydd av miljön, en
effektiv användning av energi och naturresurser samt
en hållbar försörjning, dvs. att ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga säkras. Med den breda ansats som regeringen har vad gäller en hållbar utveckling, är inte miljöskulden enligt ovanstående
definition tillräcklig. Flera delar av vad regeringen
avser med en hållbar utveckling inkluderas nämligen
inte i begreppet.
Samtidigt är det angeläget att kunna följa och
värdera om samhällsutvecklingen i stort är hållbar
och vilka framsteg som gjorts. Miljövårdsberedningen har uppdragits att i nära samarbete med Naturvårdsverket ta fram förslag till indikatorer för en
ekologiskt hållbar utveckling. Även Konjunkturinstitutets (KI) och Statistiska centralbyråns (SCB) arbete
med utveckling av monetära respektive fysiska miljöräkenskaper ska beaktas.
Eftersom indikatorer på en ekologiskt hållbar utveckling i Sverige ännu inte är färdigställda kommer
det att dröja innan en heltäckande uppföljning av
samhällsutvecklingen kan göras. Den statistik som i
dag produceras av bl.a. SCB ger dock en översiktlig
bild främst vad avser skyddet av miljön. För att ändå
få en viss grund för en bedömning av hur miljöambitionerna i konvergensprogrammet har fullföljts beskrivs nedan utvecklingen av några miljöindikatorer
relaterade till de tre delmålen för ekologisk hållbarhet.

Viktigare miljöåtgärder sedan 1995
Regeringen har sedan konvergensprogrammet presenterades 1995 vidtagit ett antal miljöåtgärder som
bidrar till att den ekonomiska utvecklingen kan ske i
miljömässigt acceptabla former.
Både energi- och koldioxidskatterna har höjts
kontinuerligt både före och efter 1995. Den senaste
höjningen av koldioxidskatten innebär en viss generell ökning av skattesatsen och en fördubbling av industrins koldioxidskatt samtidigt som nedsättningsreglerna för energiintensiv industri förändrades.
Förändringarna i beskattning av förmånsbilar (se
prop. 1996/97:19, bet. 1996/97:FiU1, skr.
1996/97:53) innebär att skatten har en starkare miljöprofil genom att bensin för privat användning skall
betalas av bilinnehavaren. En skatt på naturgrus infördes 1996 och en skatt på avfall som deponeras är
avsedd att införas 1998.
För att främja återvinning och återanvändning har
producentansvar införts för en rad material. År 1994
infördes producentansvar för förpackningar, returpapper och däck. Den 12 juni i år överlämnade regeringen en proposition om hantering av uttjänta varor
(prop. 1996/97:172) till riksdagen. Den innebär att
bl.a. deponering av organiskt avfall i framtiden inte
blir tillåtet. I propositionen finns också regeringens
riktlinjer för hur ett producentansvar för elektriska
och elektroniska produkter bör fungera. En förordning om producentansvar för bilar är tänkt att träda
i kraft tidigast 1 januari 1998.
Det förslag till miljöbalk som regeringen avser att
lägga fram hösten 1997 kommer att innehålla förslag
till förstärkta styrmedel för att åstadkomma en hållbar utveckling. Bland annat avser regeringen att föreslå ett nytt instrument i form av miljökvalitetsnormer,
att
ställa
starkare
krav
på
miljökonsekvensbeskrivningar och att miljöbrott
skall kunna beivras bättre.
På det internationella planet prioriterar Sverige
följande områden i miljöarbetet inom EU: försurning
och klimatpåverkan, kemikalier och bekämpningsmedel, kretsloppsanpassning samt biologisk mångfald och naturvård. Vad gäller t.ex. försurning har på
svenskt initiativ EU-kommissionen utarbetat ett förslag till EU-strategi för att bekämpa försurningen.
Beträffande klimatpåverkan är Sverige drivande i det
arbete som pågår med att ta fram en EU-position till
förhandlingarna om ett protokoll till FN:s klimatkonvention om utsläppsminskningar av växthusgaser.

Skydd av miljön
Försurningen av mark och vatten orsakas till stor del
av, förutom naturliga processer, nedfall av försurande svavel- och kväveföreningar. Mellan 1980 och
1995 minskade svavelutsläppen i Sverige med ca 80
20
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procent. Det är främst en följd av en övergång till
olja med lägre svavelhalter. Sedan början av 1990talet har de svenska utsläppen legat på en relativt
konstant låg nivå. Svavelproblemet är trots detta
långt ifrån löst då mer än 80 procent av svavelnedfallet kommer från utländska källor. Vägtrafik och
annan samfärdsel svarar för mer än 80 procent av
utsläppen av kväveoxider. Mellan 1980 och 1995
minskade utsläppen med knappt 20 procent, medan
målet var en minskning med 30 procent.
Koldioxid är en växthusgas som liksom metan,
dikväveoxid, ozon m.fl. antas förstärka växthuseffekten och därigenom påverka det globala klimatet. Sveriges utsläpp av koldioxid har minskat med ca 30
procent under 1980-talet. Under 1990-talet har dock
utsläppen följt en svagt ökande trend. På grundval av
normalårskorrigerade värden bedöms utsläppen av
koldioxid öka med 4 procent till år 2000. Styrmedel
införda mellan 1990 och 1996 bedöms resultera i att
utsläppen blir 17,5 miljoner ton (ca 23 procent) lägre
år 2000 än vad som skulle vara fallet utan införda
åtgärder. Denna dämpande effekt beräknas till över
90 procent orsakas av miljö- och energiskatter inklusive moms. Per capita räknat har Sverige mycket låga
utsläpp av koldioxid jämfört med de flesta andra industriländer. Mer än en tredjedel av de svenska utsläppen av växthusgaser kommer från vägtrafiken.
Övergödning av sjöar och hav kommer av höga
koncentrationer av bl.a. växtnäringsämnena kväve
och fosfor. Fram till mitten av 1980-talet ökade
övergödningen av Västerhavet och Östersjön. Sedan
dess finns en tendens till stabilisering av halterna av
kväve och fosfor, eller möjligen en minskning. Vattenburna utsläpp av kväve från Sverige till omgivande hav har minskat med omkring 20 procent och ungefär en lika stor minskning har skett för den totala
luftburna kvävebelastningen på Östersjön. Tydliga
förbättringar har skett i många sjöar även om var
sjätte sjö fortfarande beräknas vara alltför näringsrik.
Utsläppen av de flesta metaller har minskat kraftigt under de senaste 20-25 åren. Nuvarande nedfall
av metaller kommer till största delen från andra länder. Kvicksilverutsläppen till luft var t.ex. mycket
stora fram till början av 1970-talet, som mest 20-30
ton per år, men har sedan minskat kraftigt, till ca 1
ton per år.
De areela näringarna, i första hand jord- och
skogsbruk, är den verksamhet som haft den största
negativa påverkan på biologisk mångfald under de
senaste decennierna. Problemen handlar främst om
förstörelse och försämring av biotoper (livsmiljöer)
för växter och djur genom bl.a. avverkning, dikning,
igenplantering och gödsling av naturliga fodermarker. Det sker dock stora ansträngningar inom dessa
sektorer för att vända och anpassa utvecklingen för
att i stället bidra till att bevara biologisk mångfald.

Effektiv användning
Många miljöproblem globalt sett är kopplade till
energiproduktion och -användning främst genom utnyttjandet av fossila bränslen. Den totala energitillförseln i Sverige år 1995 är ungefär 32 procent högre
än 1970 (om kärnkraftens omvandlingsförluster inkluderas) samtidigt som bruttonationalprodukten
ökat med ca 48 procent i fasta priser under perioden.
Detta innebär att den svenska ekonomin blivit mindre energiintensiv under perioden 1970-1995. Samtidigt är svensk energiförbrukning relativt hög jämfört
med många andra industriländer, vilket kan förklaras
av bl.a. det kalla klimatet, den energiintensiva industrin och de långa transportsträckorna.
Hållbar försörjning
Hållbar försörjning har bl.a. att göra med att användningen av resurser inte långsiktigt kan överskrida den takt med vilken naturen skapar nya.
Sverige är i förhållande till många andra länder
rikt på vatten. Unikt är dessutom så låga bakteriehalter på många platser i landet att man kan ta dricksvatten ur sjöar och vattendrag utan avancerad rening.
Virkesförrådet i Sverige har ökat med 65 procent
sedan 1920-talet. Även tillväxten av virke har ökat.
Avverkningen är och har under lång tid varit lägre än
tillväxten och prognostiseras att så förbli under åtminstone ytterligare några decennier.
Uppskattningar av de naturliga fiskebestånden i
våra omgivande vatten har gjorts sedan 1974. Både
runt öst- och västkusten minskade fiskbestånden och
fångsterna generellt under 1970- och delar av 1980talen på grund av bl.a. ett alltför intensivt fiske. I Östersjön har även minskad salthalt och syrebrist till
följd av övergödning och dåligt vattenutbyte med
Nordsjön minskat beståndet av framför allt torsk.
Under 1990-talet har dock fiskebeståndet och fångsterna ökat igen. De relativt stora inflödena av syrerikt vatten som ägde rum under 1993/94 till Östersjön, i kombination med fiskerestriktioner har
medfört en ökning av torskbeståndet fr.o.m. 1995.
Att återvinna material i ett kretslopp är en del i att
uppnå en hållbar försörjning. Sedan 1994 har materialåtervinningen ökat med t.ex. 130 000 ton förpackningar, 10 000 ton returpapper och 10 000 ton
däck. Enligt en rapport från Naturvårdsverket klarade producenterna redan 1996 i stort sett uppsatta
återvinningsmål för 1997. Nya och i många fall högre återvinningsmål har nu satts upp som skall vara
uppfyllda år 2001.

Den ekonomiska politikens miljöpåverkan
De gångna 25 årens miljöarbete har inneburit att den
tidigare accelererande miljöförstöringen i vårt land
bromsats upp och i viktiga avseenden vänts. De
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svenska utsläppen av många miljöskadliga ämnen
har t.ex. minskat kraftigt. I diagram U.1 nedan återges utvecklingen för några viktiga ämnen sedan
1970. Sälar, uttrar och havsörnar har återhämtat sig.
Industriutsläppen minskar och avfallet nyttiggörs i
allt högre grad. Luft och vatten är i många avseenden
betydligt renare. Hushållningen med naturresurser
har förbättrats. Energianvändningen har sedan mitten på 1970-talet ökat långsammare än BNP. Samtidigt finns problem kvar med t.ex. försurning, övergödning, biologisk mångfald och globala frågor som
koncentrationen av växthusgaser i atmosfären. Miljökvaliteten har i många fall inte förbättrats i samma
takt som utsläppen minskar. Anledningen kan dels
vara fortsatta nedfall från långväga utsläppskällor
men också att det ofta tar tid innan minskade utsläpp leder till minskad koncentration av skadliga
ämnen i mark och vatten. Miljöpolitik verkar således
på lång sikt, vilket också innebär att effekterna av
den förda politiken ofta inte kan avläsas förrän längre fram i tiden. Den pågående utvecklingen av både
miljöräkenskaper och indikatorer för en ekologisk
hållbar utveckling kommer dock med tiden att förbättra informationen om sambandet mellan ekonomi
och miljö. Tillgänglig information idag tyder inte på
att den förda ekonomiska politiken skulle ha medfört
en försämrad utveckling av den svenska miljön.
DIAGRAM U.1

Utsläpp av några viktiga ämnen 1970-1995
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1

Inledning

min i slutet av förra decenniet skapade problem för
industrins internationella konkurrenskraft med produktionsminskningar som följd.

Den svenska ekonomin har under 1990-talet präglats
av två stora obalanser; betydande underskott i de
offentliga finanserna och en hög arbetslöshet. Regeringens politik har inriktats på att komma tillrätta
med dessa obalanser.
Saneringen av de offentliga finanserna har varit
framgångsrik, och målet om balans i de offentliga
finanserna kommer att uppnås 1998. För åren närmast därefter beräknas de offentliga finanserna att
visa överskott. Förstärkningen av de offentliga finanserna har skett genom en kombination av besparingar och skattehöjningar för att få en rimlig fördelningsprofil. Den förda politiken har medfört ett ökat
förtroende för den ekonomiska politiken och därigenom möjliggjort lägre räntor.
Att minska arbetslösheten är regeringens främsta
uppgift. I regeringsförklaringen i mars 1996 uttalade
regeringen att den satt som mål att Sverige år 2000
skall ha halverat den öppna arbetslösheten till 4
procent. Riksdagen ställde sig i juli 1996 bakom
detta mål.
I 1996 års reviderade finansplan utfäste sig regeringen att inför riksdagen varje halvår redovisa en
avstämning i förhållande till målet om en halverad
öppen arbetslöshet. I samband med 1997 års ekonomiska vårproposition presenterades den första av
dessa halvårsvisa avstämningar. I det följande redovisas den andra avstämningen, vilken innehåller en
redogörelse för utvecklingen på arbetsmarknaden
samt en redovisning av regeringens politik för en
halverad arbetslöshet.

2

2.1

Sysselsättningsutvecklingen

Kring årsskiftet 1993/1994 förbättrades arbetsmarknadsläget och sysselsättningen ökade. Den främsta
orsaken till denna förbättring var en depreciering av
den svenska kronan vilket medförde ett gynnsamt
kostnadsläge för den svenska industrin och därmed
en hög exporttillväxt. Totalt ökade sysselsättningen
med drygt 2,5 procent eller 100 000 personer från
början av 1994 till slutet av 1995, vilket historiskt
sett är en hög ökningstakt. Sysselsättningen mätt i
antalet arbetade timmar ökade med hela 5,5 procent
under denna period. Under andra halvåret 1995
försämrades den internationella konjunkturen vilket
drabbade den svenska exportindustrin negativt och
resulterade i en fallande sysselsättning under 1996.
Mellan fjärde kvartalet 1995 och fjärde kvartalet
1996 föll sysselsättningen med ca 35 000 personer.
Sysselsättningen fortsatte att falla under inledningen
av 1997, främst inom kommunerna och byggnadsindustrin. Den nedåtgående trenden i antalet sysselsatta bröts under det andra kvartalet och antalet
sysselsatta ökade. Mellan juli och augusti fortsatte
antalet sysselsatta att öka. Antalet sysselsatta var
dock färre i augusti i år än i augusti förra året.
Under lågkonjunkturens inledningsfas minskade
antalet arbetade timmar och antalet sysselsatta
personer i ungefär samma omfattning men när
konjunkturen vände uppåt under 1993 ökade antalet
arbetade timmar
mycket snabbare än sysselsättningen. Detta kan till stor del kan förklaras av en
minskad frånvaro. I likhet med antalet sysselsatta har
antalet
arbetade
timmar
minskat
under
inledningen av 1997.

Utvecklingen på arbetsmarknaden

Till följd av den djupa lågkonjunktur som svensk
ekonomi genomgick i början av 1990-talet försämrades arbetsmarknadsläget kraftigt. Andelen av
befolkningen i åldrarna 16-64 år som hade arbete
föll från 83 procent år 1990 till 71 procent år 1994.
Under samma period ökade den öppna arbetslösheten från 1,7 procent till ca 8 procent och antalet
personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder ökade från 1,2 procent till ca
5 procent av arbetskraften
Det försämrade arbetsmarknadsläget var resultatet av flera samverkande faktorer. Den viktigaste
anledningen till sysselsättningsfallet och den snabba
ökningen av den öppna arbetslösheten var ett mycket
kraftigt bortfall i den inhemska efterfrågan. Dessutom utvecklades världsekonomin svagt under
början av 1990-talet, efter 1980-talets långa högkonjunktur. Överhettningen av den svenska ekono-

DIAGRAM 2.1
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Utvecklingen inom olika branscher
Åren 1990 till 1994 försvann nära en fjärdedel av
jobben inom industrin, byggsektorn och jord- och
skogsbruk. Sysselsättningen inom jord- och skogsbruk har emellertid visat på en trendmässig nedgång
under flera decennier. Många jobb förlorades också
inom den privata tjänstesektorn, t. ex. inom handel
och kommunikationer. I kölvattnet av den exportledda uppgången i ekonomin under 1994-1995
ökade sysselsättningen främst inom industri och
privat tjänstesektor. Industriproduktionen nådde
mycket höga nivåer, men på grund av en kraftig
produktivitetsökning ökade inte sysselsättningen i
samma omfattning.
Antalet industrisysselsatta ökade med ca 70 000
personer mellan början av 1994 och början av 1996.
En viss återhämtning skedde således i den hårt decimerade industrisektorn. Sysselsättningen inom industrin började emellertid minska igen under 1996
och ungefär 15 000 industrijobb gick förlorade.
Byggnadsindustrins negativa utveckling bestod under
1996 medan sysselsättningen inom den privata
tjänstesektorn fortsatte öka. Sysselsättningen i den
privata tjänstesektorn ökade med sammanlagt ca
70 000 personer under perioden 1993 till 1996. En
svag ökning av tjänstesysselsättningen under 1996
följdes av en kraftig uppgång under första halvåret
1997.
Enskilda delar av tjänstesektorn har utvecklats
olika. Inom varuhandel, samfärdsel, post och tele har
sysselsättningen minskat kraftigt, medan sysselsättningen inom bank och försäkring, uppdragstjänster
samt personliga tjänster har ökat under hela 1990talet.

sysselsatta inom förvaltning som minskade, men
under senare år är det framför allt antalet sysselsatta
inom vård och omsorg som minskat. Under första
halvåret 1997 gjorde fortsatta neddragningar inom
främst den kommunala sektorn att sysselsättningen
inom den offentliga sektorn fortsatte att minska.

2.2

Arbetslöshetens utveckling

Efter konjunkturuppgången 1994/1995 skedde
successiv försämring av arbetsmarknadsläget under
1996. Arbetslösheten steg från 7,7 procent år 1995
till 8,1 procent år 1996. Dessutom befann sig ca
195 000 personer i konjunkturberoende arbetsmarknadsåtgärder. Sammantaget var 540 000 personer
eller 12,6 procent av arbetskraften antingen öppet
arbetslösa eller i konjunkturberoende åtgärder under
1996.
DIAGRAM 2.3

Personer i öppen arbetslöshet och i åtgärder, procent av
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Förändring av antal sysselsatta

Antalet arbetslösa fortsatte att öka i början av 1997.
Den negativa trenden bröts under det andra kvartalet
och arbetslösheten har minskat sedan dess. I augusti
var arbetslösheten för första gången lägre än motsvarande månad föregående år. Justerat för
säsongsvariationer föll den öppna arbetslösheten
med 0,5 procentenheter till 7,7 procent under
perioden augusti 1996 till augusti 1997. Under
samma period minskade även antalet personer i
konjunkturberoende arbetsmarknadsåtgärder med
7 000 personer. Nedgången i den öppna arbetslösheten beror till stor del på att ett stort antal personer,
främst kvinnor, påbörjat utbildningar inom ramen
för kunskapslyftet.
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Sysselsättningen inom den offentliga sektorn har
minskat kontinuerligt sedan 1992. Vid årsskiftet
1996/1997 var antalet offentligt sysselsatta ca
150 000 färre än vid årsskiftet 1991/1992, vilket
motsvarar en minskning med närmare 10 procent.
Under perioden 1992 till 1994 var det främst antalet

Män och äldre har de längsta arbetslöshetstiderna
En ökad arbetslöshet kan dels bero på att antalet
personer som blir arbetslösa överstiger antalet
personer som lämnar arbetslösheten, dels på att den
arbetslöses genomsnittliga tid i arbetslöshet ökar.
5
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Under 1990-talet har det skett en kraftig uppgång i
såväl inflöde som varaktighet, d.v.s fler personer blir
arbetslösa samtidigt som arbetslöshetsperioderna
förlängs. Mellan 1990 och 1994 steg arbetslöshetstiderna kraftigt för både män och kvinnor. Männens
arbetslöshetstider nästan fördubblades från i genomsnitt 15,3 veckor 1990 till 29,4 veckor 1994. Kvinnornas arbetslöshetstider ökade i något mindre
omfattning; från 14,2 veckor 1990 till 25,3 veckor
fyra år senare. Mellan 1994 och 1995 minskade
arbetslöshetstiderna något för båda könen till följd
av det förbättrade arbetsmarknadsläget, men under
1995 vände arbetslöshetstiderna uppåt igen. Den
genomsnittliga varaktigheten 1996 var ca 29 veckor
för män och ca 26 veckor för kvinnor.
DIAGRAM 2.4

Män

Genomsnittlig tid i arbetslöshet
för kvinnor och män, 1990-1996

Kvinnor

Antalet långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna
Även långtidsarbetslösheten har stigit under de
senaste åren. Ökningen av långtidsarbetslösheten var
speciellt kraftig under 1993 och har sedan dess fortsatt att öka med undantag för 1995 då arbetsmarknadsläget förbättrades. I Sverige brukar man med
långtidsarbetslösa avse arbetslöshet som varat längre
än sex månader medan man i internationella jämförelser oftast avser personer som varit arbetslösa
längre än ett år. Sett till antalet personer som varit
arbetslösa mer än ett halvår var andelen långtidsarbetslösa, av det totala antalet arbetslösa, 32 procent 1993. Året därpå hade siffran ökat till 38 procent. Under 1995 minskade andelen långtidsarbetslösa till 35 procent för att 1996 åter öka till 38 procent. Under första halvåret 1997 har långtidsarbetslösheten ökat ytterligare.
DIAGRAM 2.6
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Fördelat efter ålder har de äldre på arbetsmarknaden
(55-64 år) de längsta arbetslöshetstiderna. Dock har
denna grupp inte ökat sina arbetslöshetstider lika
mycket som andra grupper. År 1990 var den genomsnittliga varaktigheten i den äldsta gruppen 30,8
veckor jämfört med 37,4 veckor 1994. Detta skall
jämföras med den yngsta gruppen (16-24 år) vars
genomsnittliga varaktighet var ca 10 veckor 1990
mot över 21 veckor 1994. Även i åldrarna 25-54 år
har arbetslöshetstiderna ökat.
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Långtidsarbetslösheten har varit något högre bland
män än bland kvinnor. Denna skillnad har dock
tenderat att jämna ut sig de senaste åren. I åldrarna
16 till 64 år var ca 40 procent av männen och
36 procent av kvinnorna arbetslösa mer än sex
månader förra året. Långtidsarbetslösheten i de
yngsta åldersgrupperna (16-24 år) är lägst. År 1996
uppgick den till 26 procent för män och 23 procent
för kvinnor. I åldersgruppen 55-64 år var däremot
57 procent av männen och 52 procent av kvinnorna
långtidsarbetslösa. Långtidsarbetslösheten är emellertid stor även i åldersgruppen 25-34 år. I denna grupp
återfinns de ungdomsgrupper som trädde in på
arbetsmarknaden under lågkonjunkturens inledningsfas.
Trots att den svenska långtidsarbetslösheten ökat
kraftigt under 1990-talet, befinner den sig på en
internationellt sett låg nivå. År 1996 hade 17 procent
av det totala antalet arbetslösa i Sverige varit
arbetslösa i mer än ett år vilket skall jämföras med
41 procent för övriga Västeuropa. Den främsta förklaringen till de låga svenska siffrorna är arbetsmarknadspolitikens omfattning. Deltagande i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder betraktas som ett

DIAGRAM 2.5
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avbrott i arbetslösheten. I genomsnitt har arbetsmarknadsåtgärderna under de senaste fyra åren
omfattat mer än 200 000 åtgärdsplatser per år.
Många personer har dessutom genomgått mer än en
åtgärd och en betydande rundgång förekommer
mellan
åtgärder och öppen arbetslöshet. Detta faktum gör
att siffrorna över antalet långtidsarbetslösa underskattar antalet personer som står utanför reguljär
sysselsättning under en längre tid.
Ett mer rättvisande mått på långtidsarbetslöshetens omfattning ges av antalet långtidsinskrivna vid
landets arbetsförmedlingar. Första halvåret 1997
hade 124 000 personer varit inskrivna i mer än 2 år
och under denna period varit helt utan arbete. Av
dessa var 74 000 män och 50 000 kvinnor. I relation
till total arbetslöshet (antalet arbetslösa och i arbetsmarknadsåtgärder vid förmedlingarna) utgjorde
dessa personer 19 procent. Bland kvinnorna var de
långtidsinskrivnas andel 16 procent och bland
männen 21 procent. Även om situationen ser mycket
bekymmersam ut, ökade de långtidsinskrivnas möjligheter att få jobb mer än för övriga arbetslösa när
sysselsättningen ökade under 1994/1995. En möjlig
förklaring till detta är att de långtidsarbetslösas
anställningsbarhet har kunnat upprätthållas genom
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

2.3

Ett mått på hur väl arbetsmarknaden fungerar är
relationen mellan antalet arbetslösa och antalet
vakanser. Ju längre tid det tar att tillsätta en vakans
med en kompetent sökande vid samma nivå på
arbetslösheten, desto sämre fungerar arbetsmarknaden. Det mesta tyder på att förhållandet mellan
antalet arbetslösa och antalet vakanser varit stabilt
under 1980-talet och 1990-talets första del. Mellan
1993 och 1995 ökade emellertid antalet kvarstående lediga platser mycket kraftigt utan att antalet
arbetslösa minskade i samma omfattning, vilket kan
tolkas som en begynnande obalans på arbetsmarknaden.

2.4

Löneutvecklingen

Reallöneutvecklingen var svag under 1990-talets
första hälft, men 1996 ökade reallönerna kraftigt för
första gången under 1990-talet. Det kan delvis förklaras av att arbetsmarknadens parter inte justerat
ner sina inflationsförväntningar, vilket resulterade i
höga nominella löneökningar trots en låg inflationstakt.
Den s.k. Edin-gruppen föreslog 1995 en norm för
hur mycket lönerna kan öka på medellång sikt.
Normen innebär att lönerna inklusive löneglidning
och lönebikostnader i Sverige inte får öka mer än
arbetskraftskostnaderna i övriga västeuropeiska
länder. Edin-gruppen kom fram till att lönerna inte
borde öka mer än 3,5 procent per år för att Sverige
skall kunna behålla en konkurrenskraftig ekonomi
och öka sysselsättningen.

Utvecklingen av lediga platser

Antalet vakanser, d.v.s. antalet nyanmälda lediga
platser med en varkatighet på mer än 10 dagar, föll
med en tredjedel underperioden 1990 till 1993. Med
konjunkturuppgången under slutet av 1993 började
antalet lediga platser emellertid öka.Vid inledningen
av 1995 var antalet lediga platser ca 30 000 för att
sedan sjunka till drygt 20 000 under det fjärde kvartalet 1996. Den negativa trenden fortsatte under det
första kvartalet 1997 men bröts under det andra
kvartalet och antalet lediga platser började öka.

TABELL 2.1 LÖNEUTVECKLINGEN UNDER
PERIODEN 1993-1996
PROCENTUELL FÖRÄNDRING

DIAGRAM 2.7
Nyanmälda lediga platser med mer än 10 dagars
varaktighet sedan 1990, säsongsrensade kvartalsdata
Nyanmälda lediga platser

1993

1994

1995

1996

Tillverkningsindustri

3,4

3,1

4,7

7,4

Byggnadsindustri

2,5

0,1

4,3

3,5

Övrigt näringsliv

2,9

2,4

3,6

5,6

Stat

2,5

2,7

2,5

7,3

Kommuner

2,4

2,5

1,5

5,9

Totalt

2,9

2,4

3,3

6,1

Källa: Konjunkturinstitutet
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De genomsnittliga löneökningarna mellan 1995 och
1996 var 6,1 procent, varav 1,7 procent utgjordes av
löneglidning. Inom tillverkningsindustrin ökade
lönerna med 7,4 procent, varav hälften var löneglidning. De svenska löneökningarna skall jämföras med
genomsnittet för övriga Europa som var drygt 3
procent. Att löneökningstakten för helåret 1996 var
betydligt högre än under föregående år, då lönerna
steg med 3,3 procent, är delvis en effekt av avtalens
konstruktion. Till följd av att löneökningarna började gälla senare 1995 än 1996, blev löneökningstak-

60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
90

91

92

93

94

95

96

97

Källa: Arbetsmarknadsstyrelsen

7

PROP. 1997/98:1 BILAGA 4

1

ten mellan 1995 och 1996 särskilt hög. Trots dessa
tekniska faktorer måste ändå löneökningarna för
1996 betraktas som mycket höga mot bakgrund av
den historiskt sett låga inflationen och det svaga
arbetsmarknadsläget.

3

Regeringens politik för ökad
sysselsättning och minskad
arbetslöshet

3.1

Den hittills förda politiken

1996/97:107) och 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150). I det följande ges en kort
översikt över ett antal av de viktigare riksdagsbeslut
som dessa propositioner föranlett.
Utbildning och kompetensutveckling
I den ekonomiska vårpropositionen aviserade regeringen att den då redan beslutade särskilda vuxen
utbildningssatsning omfattande 100 000 studieplatser per år under fem år med start första juli 1997
skall utökas. I enlighet med förslag i tilläggsbudget
för 1997 har riksdagen beslutat att ytterligare 10 000
platser tillförs hösten 1997. I budgetpropositionen
för 1998 föreslår regeringen att ytterligare 10 000
platser skapas hösten 1998. Antalet platser byggs
därefter ut succesivt så att det sammanlagt blir ett
tillskott på 40 000 platser år 2000. Därmed har
140 000 platser inom vuxenutbildningen skapats år
2000. Ett särskilt utbildningsbidrag i nivå med
arbetslöshetsersättningen infördes från hösten 1997
för det första studieåret. Arbetslösa skall prioriteras i
satsningen där kommunerna skall ha frihet att organisera och genomföra utbildningen utifrån lokala
förutsättningar.
Beslut om att högskolan skall byggas ut med
30 000 reguljära platser fram till hösten 1999 har
fattats. Denna utbyggnad kommer främst att ske vid
de mindre och medelstora högskolorna. I budget
propositionen för 1998 föreslår regeringen ytterligare
utbyggnad av högskolan (se avsnitt 3.2).
En ny modern lärlingsutbildning skall införas i
gymnasieskolan. Vidare utökas försöksverksamheten
med kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning från
hösten 1997.
Då regeringen ser det angeläget att stimulera
kompetensutvecklingen i mindre företag har reglerna
för utbildningsvikariat förändrats. En övergång till
bidrag i stället för avdrag skall göra det möjligt även
för små företag att använda sig av utbildningsvikariaten. (se även avsnitt 3.2 om individuellt
anställningsstöd)

Regeringens politik har inriktats på att komma till
rätta med två stora obalanser i svensk ekonomi;
underskotten i de offentliga finanserna och den höga
arbetslösheten. Konsolideringsprogrammet för de
offentliga finanserna har medfört en markant förbättring på bara några år. För 1997 beräknas underskottet bli 1,9 procent av BNP och för 1998 kommer
målet om balans att uppnås. Regeringens mål för
åren därefter är att ha ett överskott i de offentliga
finanserna på 2 procent av BNP i genomsnitt över en
konjunkturcykel.
Konsolideringsprogrammet är en integrerad del av
regeringens politik för ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Utgångspunkten är att sunda
offentliga finanser och prisstabilitet ger en god samhällsekonomisk grund för en hållbar ekonomisk
tillväxt och hög sysselsättning. En sådan politik
skapar utrymme för låga räntor och medverkar till
att återupprätta förtroendet för den ekonomiska
politiken. Ett konkret uttryck för detta är de senaste
årens räntenedgång.
I den s.k. tillväxtpropositionen (prop. 1995/96:25)
hösten 1995 lade regeringen fram en dagordning för
sitt arbete att stärka tillväxten och sysselsättningen.
Dagordningen har fyra huvudbeståndsdelar. För det
första måste kunskaps- och kompetensnivån höjas.
För det andra måste arbetsmarknadens funktionssätt
förbättras. Sverige kan inte ha löneökningar som
avviker nämnvärt från viktiga konkurrentländer. För
det tredje krävs goda villkor för företag och företagande. För det fjärde måste kampen mot arbetslösheten även föras på den internationella nivån. EU och
dess medlemsländer måste prioritera kampen mot
arbetslösheten.
Regeringen har konkretiserat tillväxtpropositionens dagordning i bland annat den s.k. sysselsättningspropositionen (prop. 1996/96:222), budgetpropositionen för år 1996 (prop. 1996/97:1), den
arbetsrättsliga propositionen (prop. 1996/97:16),
propositionen om arbetslöshetsförsäkringen (prop.

Arbetsmarknaden
Lönebildningen är central för att målet om en halverad arbetslöshet skall kunna uppnås. Kommande
avtalsrörelser måste ge betydligt lägre nominella
löneökningar än tidigare. I samband med den ekonomiska vårpropositionen 1996 inbjöd regeringen
arbetsmarknadens parter att redovisa sin syn på
lönebildningen och möjligheterna att gemensamt
formulera nödvändiga förändringar av förhandlingsoch lönebildningssystemet. I flera av de svar som
parterna lämnade till regeringen i månadsskiftet
mars/april i år, framhölls att olika former av förstärkningar av förmedlingsfunktionen kan behöva
göras. Regeringen har därför tillsatt en utredning
som bland annat kommer att se över denna fråga.
Utredningen, som arbetar i nära samarbete med
arbetsmarknadens parter, har även i uppgift att ana-

1. Under 1996 registrerades två avtalshöjningar när lönenivån jämfördes med
motsvarande månad 1995, vilket drog upp den genomsnittliga löneökningstaktem
för helåret 1996.
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lysera vilken effekt på lönebildningen, och därmed på
den strukturella arbetslöshetsnivån, som övriga av
parterna föreslagna åtgärder kan ha. Ett slutbetänkande kommer att lämnas i november 1998 med
förslag till effektiva åtgärder i syfte att säkerställa att
den nödvändiga förbättringen av lönebildningen
kommer till stånd.
Regeringen har sedan sitt tillträde arbetat med att
reformera den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Konkreta och realistiska individuella handlingsplaner
skall upprättas i samarbete mellan den arbetssökande
och arbetsförmedlingen. Kommunerna har fått större
inflytande över de lokala arbetsförmedlingarna.
Under hösten 1996 infördes en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd, offentliga tillfälliga arbeten
för äldre arbetslösa. Äldre långtidsarbetslösa får
möjlighet till offentliga tillfälliga arbeten med en
ersättning som motsvarar arbetslöshetsersättningen
plus 45 kronor per dag. Från den 1 juli 1997 bedrivs
en försöksverksamhet baserad på den s.k. Kalmarmodellen, med resursarbeten i offentlig verksamhet.
Åtgärden är riktad mot långtidsinskrivna och en
anvisning till resursarbete varar normalt i sex
månader. Ersättningen motsvarar arbetslöshetsersättningen, men arbetsgivaren kan komplettera så
att den sammanlagda ersättningen uppgår till högst
90 procent av den dagpenninggrundande inkomsten,
dock till högst 620 kronor per dag till och med den
28 december, därefter till högst 638 kronor.
En tillfällig avgångsersättning för äldre arbetslösa
har införts. Arbetslösa som fyllt 60 år och varit
anmälda hos arbetsförmedlingen under minst 12
månader skall få rätten att uppbära ersättning motsvarande arbetslöshetsersättning utan aktivitetskrav.
Erbjudandet skall gälla under andra halvåret 1997.
För att förbättra möjligheterna att använda
arbetslöshetsersättningen på ett mer aktivt sätt infördes en försöksverksamhet den 1 juli 1997. Försöksverksamheten skall pågå fram till slutet av 1998
och får omfatta arbetslöshetsersättning till deltagarna
på högst 1 500 miljoner kronor. Avsikten med försöksverksamheten
är
att
regeringen
för
särskilda projekt skall medges möjlighet att tillåta att
undantag görs som innebär att arbetslöshetsersättning får lämnas till arbetslösa i projekt, trots att
dessa i och med sitt deltagande inte står till arbetsmarknadens förfogande enligt gängse praxis. Projekten får inte medföra konkurrenssnedvridningar.
Vissa regelförenklingar har genomförts inom
arbetsmarknadspolitiken. Bland annat har kraven vid
förlängning av en ALU-period ändrats och tiden i
arbetsplatsintroduktion skall kunna förlängas med
högst sex månader för arbetshandikappade och
utomnordiska medborgare.
För att öka andelen kvinnliga företagare infördes
1996 en möjlighet för kvinnor att få
starta-eget-bidrag i tolv månader. Från första juli
1997 har kravet på 24 månaders arbetslöshet för att
få detta förlängda starta-eget bidrag sänkts till sex

månaders arbetslöshet. Kompletterande insatser i
form av vägledning, utbildning och stödjande nätverk erbjuds också.
I våras beslutades om vissa förändringar i arbetslöshetsförsäkringen. Arbetsvillkoret för kvalificering
till arbetslöshetsersättning har ändrats. Nya samordningsregler för arbetslöshetsersättning i samband
med avgångsvederlag, studier, permittering och bisyssla införs under 1997. Egna företagare får möjlighet att erhålla arbetslöshetsersättning vid tillfälliga
uppehåll i den personliga verksamheten. Vidare höjs
ersättningsnivån till 80 procent från och med den 29
september 1997 och från och med den 29 december
1997 höjs den högsta och lägsta dagpenningen till
580 respektive 240 kronor. I enligthet med förslag
redan i tillväxtpropositionen beslutade riksdagen om
skärpta regler vid egen uppsägning och avvisande av
arbete eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
Arbetsrätten har förändrats för att göra det lättare
för företagen att anställa. En ny anställningsform,
överenskommen visstidsanställning, har införts från
och med den 1 januari 1997. Samtidigt har möjligheterna till långvariga vikariatsanställningar begränsats. Företrädesrätten till återanställning har kortats
från tolv till nio månader. Uppsägningstiden har
förändrats så att den nu sätts i relation till anställningstidens längd och inte till arbetstagarens ålder.
Deltidsanställda har genom förändringen i arbetsrätten fått företräde till anställning med högre sysselsättningsgrad.
Den offentliga sektorns verksamhet inom vård,
omsorg och skola
Enligt förslag i tilläggsbudget för år 1997 beslutade
riksdagen att statsbidragen till kommuner och landsting skall öka med 4 miljarder kronor under 1997. I
den ekonomiska vårpropositionen aviserades också
att statsbidragen till kommuner och landsting höjs
med 8 miljarder kronor från 1998 och framåt (se
vidare avsnitt 3.2). Denna satsning ligger väl i linje
med regeringens uttalade inriktning att den offentliga
sektorns verksamheter inom vård omsorg och skola
skall prioriteras.
Näringspolitiken
Flera åtgärder för att förbättra för företagen har
genomförts. Arbetsgivaravgifterna har sänkts på
lönesummor upp till 600 000 kronor. Från 1 januari
1998 gäller sänkningen på lönesummor upp till ca
850 000 kronor. Lättnader i dubbelbeskattningen för
aktier i onoterade bolag har införts liksom möjligheten att kvitta underskott i nystartad näringsverksamhet mot inkomst av tjänst. För att ytterligare
förbättra möjligheterna till egenfinansierade investeringar har ytterligare lättnader i ägarbeskattningen i
onoterade aktiebolag och för enskilda näringsidkare
beslutats. AP-fonden har fått rätt att köpa aktier för
ytterligare 10 miljarder kronor, även i onoterade
bolag. Reglerna för företag bör förenklas och en
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småföretagsdelegation har tillsatts för att ta fram
förenklingsförslag. Vidare har ett treårigt program
för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt
inrättats.

En väl fungerande inre marknad i EU spelar en
viktig roll för sysselsättningen i Europa. Vid EU:s
toppmöte i Amsterdam fastlades en av kommissionen initierad aktionsplan för arbetet med att fullborda den inre marknaden. Sverige kommer att ge
starkt stöd åt det fortsatta arbetet med att avveckla
återstående hinder för en väl fungerande inre marknad.

Omställningen till ett hållbart Sverige
I enlighet med förslag i vårpropositionen beslutade
riksdagen om huvuddragen i ett brett investeringsprogram i syfte att stimulera moderniseringen av
bebyggelse, infrastruktur och energisystem. Investeringsprogrammet har två huvudpunkter, dels ett
nationellt investeringsprogram, dels lokala investeringsprogram.
Till de nationella investeringsprogrammet hänför
sig bland annat programmen för energiomställning.
Riksdagen har ställt sig bakom ett program omfattande 9 miljarder kronor under en sjuårsperiod för
att effektivisera energianvändningen och öka
användningen av förnybara energikällor.
I det nationella investeringsprogrammet ingår
även satsningar på infrastrukturinvesteringar från
och med 1999 utöver de som ingår i den ordinarie
planeringsramen, men som anses kunna svara mot
kriterierna om att bidra till hållbar utveckling och
ökad sysselsättning. För att möjliggöra en tidigare
start av vissa vägprojekt angelägna ur såväl trafiksäkerhets- som sysselsättningssynpunkt, ges Vägverket möjlighet att låna erforderliga medel i Riksgäldskontoret.
De lokala investeringsprogrammen innebär att
kommuner eller grupper av kommuner ges möjlighet
att utforma förslag till lokala investeringsprogram
som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.
Programmen kommer att bedömas och ett antal
kommuner/områden kommer att väljas ut. Programmet skall omfatta sammanlagt 5,4 miljarder
kronor för perioden 1998 till år 2000.

3.2

Regeringens förslag i
budgetpropositionen för år 1998

Mycket tyder på att vi nu befinner oss i en period av
ökad tillväxt. Efter en svag tillväxt 1996 finns nu
tydliga tecken på att konjunkturen är på väg upp och
att tillväxten åter håller på att ta fart. Trots detta har
arbetsmarknaden under första halvåret 1997 utvecklats sämre än prognoserna i den ekonomiska
vårpropositionen. Den öppna arbetslösheten för
1997 beräknas bli 8,4 procent istället för 7,9 procent. Den främsta förklaringen är de neddragningar
som gjorts inom offentlig sektor. Dessutom bidrog
den svaga tillväxten av BNP under 1996 till personalminskningar i industrin som kom till stånd först
under de första månaderna 1997. Mycket tyder dock
på att läget på arbetsmarknaden har vänt och kan
förväntas förbättras ytterligare under hösten. Den
ekonomiska tillväxten kommer att medföra sysselsättningsökningar i det privata näringslivet. De
ökade statsbidragen till kommuner och landsting
som beslutats kommer att minska personalneddragningarna inom offentlig sektor.
Även om arbetsmarknadsläget kommer att förbättras under hösten innehåller budgetpropositionen
ett antal förslag från regeringen på åtgärder för att
stärka sysselsättningen och minska arbetslösheten.
Flera av budgetpropositionens åtgärder aviserades i
den ekonomiska vårpropositionen och får nu sin
konkreta utformning.

EU:s samarbete för tillväxt och sysselsättning
Sverige har en aktiv och pådrivande roll i det
europeiska samarbetet för ökad tillväxt och sysselsättning. EU:s regeringskonferens avslutades i Amsterdam i juni och stats- och regeringscheferna kunde
då enas om ett antal förändringar i fördraget. En ny
avdelning om sysselsättning som har stora likheter
med det svenska förslag som presenterades inom
ramen för konferensen, har förts in i fördraget.
Liksom tidigare ligger huvudansvaret för sysselsättnings- och arbetsmarknadspolitik på medlemsländerna. Fördragsförändringarna innebär dock ett
ökat erfarenhetsutbyte liksom jämförande av utvecklingen på arbetsmarknadsområdet i olika länder.
Samordnings- och övervakningsförfaranden kommer
att förstärkas och vidare skall rådet kunna lämna
rekommendationer till enskilda medlemsländer. En
särskild sysselsättningskommitté skall bildas. Ett
extra toppmöte om sysselsättnings- och arbetslöshetsfrågor skall äga rum under hösten 1997.

Den offentliga sektorns verksamhet inom
vård, omsorg och skola
Kommunsektorn har till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen under 1990-talet ställts
inför stora krav på anpassning av verksamheten. Det
ökade utgiftstrycket som bl. a. följt av den höga
arbetslösheten har inneburit effektiviseringar och
omprioriteringar i den kommunala verksamheten.
Neddragningarna har lett till betydande sysselsättningsminskningar vilket också riskerar att leda till
alltmer kännbara kvalitetsförsämringar inom de
kommunala kärnverksamheterna.
Riksdagen har beslutat om ett tillskott till
kommunerna på 4 miljarder kronor för 1997. I
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enlighet med vad som aviserades i den ekonomiska
vårpropositionen föreslår regeringen i budgetpropositionen ett resurstillskott till kommunerna på
sammanlagt 8 miljarder kronor för 1998. I den
ekonomiska vårpropositionen aviserades att detta
resurstillskott även gäller efter 1998. Regeringen
anser nu att det finns samhällsekonomiska förutsättningar att ytterligare förstärka detta resurstillskott. Tillskottet bör därför ökas med 4 miljarder
kronor 1999 och med ytterligare 4 miljarder kronor
år 2000, d.v.s. en nivåhöjning på 16 miljarder kronor
år 2000.
Det ökade tillskottet bör ge kommuner och landsting goda förutsättningar att förstärka kvaliteten i
vård, omsorg och skola. Vidare bör tillskottet ge
möjligheter för kommuner och landsting att behålla
sin personal och i många fall t.o.m. öka antalet
sysselsatta. Tillskottet bör även kunna underlätta för
kommunsektorn att möta de ökade behov av kommunal verksamhet, främst inom äldreomsorg och
skola, som följer av den demografiska utvecklingen.

som fyllt 20 men inte 35 år. För att ta del av åtgärden måste ansökan göras under perioden den 1 januari 1998 till och med den 31 augusti 1998.
Den äldre arbetstagaren som lämnar arbetsmarknaden får en ersättning från staten som motsvarar
80 procent av arbetstagarens sjukpenninggrundande
inkomst, dock högst 14 400 kronor per månad
under 1998. Den fastställda ersättningen till den
enskilde och det maximala beloppet skall knytas till
basbeloppet och räknas upp efter förändring av
detta. Som en delfinansiering av den statliga ersättningen skall arbetsgivaren betala ett finansieringsbidrag till staten som motsvarar 25 procent av den
ersättningen staten lämnar. Arbetsgivaren och
arbetstagaren kan dessutom sluta avtal om att
arbetsgivaren skall betala ersättning utöver finansieringsbidrag. Denna frivilliga ersättning betalas av
arbetsgivaren direkt till arbetstagaren och sociala
avgifter skall erläggas på den extra ersättningen.
En förutsättning för generationsväxling är att den
äldre haft sammanhängande anställning i minst två
år före generationsväxlingen. Det bör inte vara
tvunget att just den vakans som uppstår genom den
äldres avgång fylls med den unge långtidsarbetslöse
utan det bör vara möjligt att tillämpa s.k.
succesionskedjor. Dessa skall vara klart överskådliga
samt bör godkännas av länsarbetsnämnden. Den
arbetslöse anvisas av arbetsförmedlingen och skall
erbjudas en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren.
Det skall inte vara möjligt för arbetsgivaren att
erhålla arbetsmarknadspolitiska medel i samband
med anställningen av den yngre. I princip skall den
unge ersättaren få samma arbetstid som den äldre
hade. Det bör dock finnas möjlighet för den äldre att
lämna endast en del av tjänsten. Den yngre ges då
möjlighet att fylla ut tjänsten till den del den äldre
har lämnat den. Arbetsgivaren bör få lägga samman
lämnad tid från flera anställningar vid anställning av
ny arbetskraft.

Utbildning
Högskolan skall fortsätta att expandera. Utöver den
redan beslutade utbyggnaden med 15 000 permanenta platser vardera hösten 1997 och 1999 skall den
högre utbildningen byggas ut i hela landet med ytterligare 30 000 nya permanenta platser under perioden
fram till år 2000. Därutöver skall en tidigareläggning
göras av merparten av de nya permanenta platserna
hösten 1998 redan till våren 1998. Utbyggnadens
tyngdpunkt skall ligga inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna.

Arbetsmarknadspolitiken
Ungdomssatsning
Regeringen föreslår att kommunerna, från och med
den 1 januari 1998, i lag ges möjlighet att genom
överenskommelse med staten erbjuda ungdomar
mellan 20 och 24 år som står till arbetsmarknadens
förfogande, en aktiverande och utvecklande insats på
heltid. Ungdomarna skall i första hand söka arbete
på den reguljära arbetsmarknaden. Den unge skall
därför initialt prövas mot arbetsmarknaden av
arbetsförmedlingen. Detta innebär att på olika sätt
pröva ungdomens möjligheter att skaffa sig ett
reguljärt arbete. Det skall även prövas om någon av
de befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna kan
vara relevanta eller om en reguljär utbildning an vara
ett alternativ. De unga skall från första arbetslöshetsdagen aktivt söka arbete samt delta i de
åtgärder som arbetsförmedlingen och kommunen
anvisar. Ungdomar som på grund av missbruk eller
andra omständigheter inte står till arbetsmarknadens

Generationsväxling
Bland de sysselsatta finns många äldre som även i
hög ålder arbetar med fysiskt eller psykiskt slitsamma arbeten och som gärna skulle vilja sluta
arbeta före sin ordinarie pensionsavgång om det
fanns ekonomiska förutsättningar. Under de senaste
åren har medelåldern bland de sysselsatta ökat. Samtidigt är ungefär hälften av de arbetslösa under 35 år
och många av dem är långtidsarbetslösa med svag
förankring på arbetsmarknaden. För att underlätta
för yngre att komma in på arbetsmarknaden föreslår
därför regeringen en möjlighet till generationsväxling.
Förslaget innebär att anställda som fyllt 63 år,
efter att deras arbetsgivare lämnat sitt godkännande,
erbjuds möjlighet att före ordinarie pensionsålder
lämna arbetsmarknaden. Förutsättningen är att den
vakans som uppstår fylls med en långtidsarbetslös
11
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förfogande skall erbjudas rehabilitering via socialtjänsten. Senast inom 90 dagar skall den unge tillsammans med arbetsförmedlingen och kommunen
ha arbetat fram en individuell handlingsplan. Om
den unge fortfarande inte är aktiv i meningsfull
sysselsättning inom denna tid övergår ansvaret för
aktiveringen till kommunen. Kommunen som varit
delaktig i upprättandet av handlingsplanen har då
möjlighet att genom olika insatser minimera risken
för att den unge blir långtidsarbetslös. På detta sätt
skall den unges möjligheter att skaffa sig ett arbete på
den reguljära arbetsmarknaden öka. Arbetsförmedlingen har det yttersta ansvaret för att
handlingsplaner utarbetas och att individuellt anpassade utvecklingsinsatser sätts in senast efter 100
dagar. Kommunerna är ansvariga för att lämpliga
insatser erbjuds ungdomarna. Det lokala facket skall
i de fall den kommunala verksamheten är förlagd till
en arbetsplats ha rätt till samråd med kommunen
innan anvisning sker. Undanträngning av ordinarie
arbetstillfällen liksom inlåsningseffekter skall motverkas. Detsamma gäller snedvridningar av konkurrensförhållanden. Insatserna skall regelbundet följas
upp och de unga skall med jämna mellanrum delta i
jobbsökaraktiviteter som anordnas av arbetsförmedlingen. Utvecklingsinsatserna bör i normalfallet inte omfatta mer än tolv månader, genomsnittet bör kunna vara betydligt kortare. Insatserna kan
med fördel genomföras i samarbete med näringsliv
och skola, där praktik kan varvas med studier som
syftar till att förbereda den arbetslöse så att denne
kan genomföra eller fullfölja en gymnasieutbildning
inom det reguljära utbildningsväsendet. Även s.k.
samhällsinnovativa utbildningar skall kunna användas. Därefter skall individen pröva sina möjligheter
på den ordinarie arbetsmarknaden i tre månader med
den ersättning denne hade före utvecklingsperioden.
Ett alternativ kan även vara att individen efter utbildningsinsats påbörjar en reguljär utbildning med
reguljär studiefinansiering.
För ungdomar som deltar i sådan verksamhet som
kommunen har en skyldighet att tillhandahålla
lämnas ersättning. De ungdomar som inte har rätt till
socialbidrag får ett obeskattat bidrag på 1 967 kronor per månad. Staten ersätter kommunerna för
denna kostnad. För de socialbidragsberättigade
lämnas i stället en ersättning som motsvarar vad som
skulle utgått i socialbidrag. Ungdomar som har rätt
till ersättning från arbetslöshetskassa får utbildningsbidrag som motsvarar arbetslöshetsersättningen.
Utvecklingsinsatserna kvalificerar inte för ersättning
från arbetslöshetskassa. De ungdomar som vägrar att
delta i utvecklingsinsatser skall inte beviljas utvecklingsersättning och de ungdomar som avslutar aktivitet skall avstängas från utvecklingsersättning eller
utbildningsbidrag samt ersättning från arbetslöshetskassa. När det gäller den enskildes rätt till socialbidrag, i fall de unga vägrar delta i lämplig åtgärd,
torde i normalfallet den som utan sakliga skäl avstår

från att delta i den utvecklande verksamhet som
kommunen anordnar inte ha rätt till socialbidrag.
Den enskildes skall efter förmåga själv bidra till sin
egen försörjning, vari ingår bl.a. en skyldighet att
delta i verksamhet som anordnas inom ramen för
samhällets arbetsmarknadspolitik. En viktig princip
är dock att varje enskilt ärende förutsätter en individuell bedömning, som skall utgå från den enskildas
egna förutsättningar.
IT-satsning
Det råder i dag en stor brist på kompetent och
yrkesutbildad personal inom IT-området. Regeringen
har därför med Industriförbundet och företrädare för
IT-branschen kommit överens om ett nationellt
program för IT-utbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. Programmet skall starta den
1 december 1997 och pågå under 1998 och 1999
och skall omfatta totalt 10 000 personer. Målgruppen för satsningen är främst arbetslösa, men också
anställda som har behov av att förnya eller
byta arbetsuppgifter kan komma i fråga. Utbild
ningen förutsätter ingen formell förkunskap, det
viktiga är i stället fallenhet och intresse.
Ferieabeten
Det är angeläget att så många ungdomar som vill
också får ett feriearbete under sommaren 1998.
Regeringen vill därför stimulera arbetsgivarna att
anställa fler gymnasieungdomar under sommaren
1998. Regeringen har i kontakter med AMS erfarit
att styrelsen tidigt under år 1998 kommer att genomföra en informationssatsning som syftar till att
engagera och stimulera arbetsgivarna i frågan om
feriearbeten för unga gymnasiestuderande. Regeringen föreslår i budgetpropositionen att ersättning skall
lämnas till kommunerna för att dessa bl. a. skall
stimulera det lokala näringslivet att anordna feriearbete för gymnasieungdomar. Medlen skall även
kunna användas för insatser inom kommunen. Det
skall även inom ramen för denna åtgärd vara möjligt
att anordna kombinationer av utbildning och praktik
eller ren utbildning.
Individuellt anställningsstöd
Ett av de största problemen på arbetsmarknaden är
att ett stort antal personer har varit utan arbete
under en lång tid. Den ökade efterfrågan på arbetskraft inom den privata sektorn och kommunernas
förbättrade ekonomi bör göra det lättare för arbetslösa att med hjälp av ett anställningsstöd som är
individanpassat komma in på arbetsmarknaden.
Rekryteringsstöd är en av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som använts för att hjälpa långtidsarbetslösa personer att åter komma in på den
reguljära arbetsmarknaden. Åtgärderna annat beredskapsarbete och vikariatsstöd liknar i de flesta avseenden rekryteringsstödet. För att undvika onödigt
tung administration och som ett led i regeringens
12
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förenklingsarbete bör stödformerna rekryteringsstöd,
vikariatsstöd och annat beredskapsarbete slås
samman till ett stöd, individuellt anställningsstöd.
Regeringen föreslår därför i budgetpropositionen
att ett individuellt anställningsstöd införs. Detta
utbetalas via arbetsgivarna i syfte att stimulera
anställningar. Stödet bör införas från den 1 januari
1998. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande
tillämpas på anställning med rekryteringsstöd eller
vikariatsstöd samt annat beredskapsarbete om
anställningen påbörjats före ikraftträdandet.
Anställningsstödet är ett individstöd som skall underlätta för den enskilde arbetssökanden att åter
komma in på arbetsmarknaden. Stödet utgår som
kompensation för de extra kostnader som uppstår
när en person anställs som behöver fördjupad introduktion eller utbildning. För en person som har varit
utanför den reguljära arbetsmarknaden en längre tid
kan ett anställningsstöd vara den enda möjligheten
att få visa sina färdigheter och att få den kontakt
med arbetslivet som är nödvändig för att kunna få ett
reguljärt arbete.
Stödet bör lämnas med högst 350 kronor per dag,
dock högst 50 procent av lönekostnaden inklusive
sjuklön, semesterersättning och sociala avgifter i
högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får
dock tiden i anställningsstöd som medför investeringar förlängas till högst tolv månader. Vid deltidsarbete bör anställningsstödet reduceras i proportion
till arbetstiden.
Anställningsstöd bör kunna lämnas till personer
fr.o.m. det år som de fyller 20 år under förutsättning
att de varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i minst
tolv månader och är långtidsarbetslösa. Anställningarna kan ske såväl inom den privata som offentliga sektorn. I undantagsfall kan stöd även lämnas till
arbetslösa som under en kortare tid haft en anställning som inte inneburit att deras ställning på
arbetsmarknaden stärkts. Som ett komplement till
regeringens ungdomssatsning bör anställningsstödet
under 1998 även kunna ges till ungdomar under
förutsättning att de varit anmälda som arbetssökande på arbetsförmedlingen i minst 90 dagar.
Vidare kan anställningsstöd under 1998 ges till
ungdomar som genomgått gymnasieskolans tekniska
program och som behöver en form av lärlingstid för
att få ett yrkesbevis.
Som en förutsättning för anställningsstöd bör
gälla att arbetsgivaren under den tid som anställningsstöd lämnas ger arbetstagaren utbildning i form
av praktik eller teori. Stödet bör få lämnas både till
anställningar som gäller tills vidare och för viss tid.
Stöd bör dock inte få ges vid upprepade anställningar
hos en och samma arbetsgivare eller till en driftsenhet som sagt upp personal inom de senaste nio månaderna.
Stödet skall således användas för att stimulera
arbetsgivarna att tidigarelägga sina anställningar
samt även för att anställa arbetslösa för att ge redan

anställda möjlighet till vidareutbildning med utbildningsstöd.
Anställningsstödet bör endast få lämnas under
förutsättning att det i anställningen lämnas lön och
andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller
anställningsförmåner som är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal i branschen. Innan
arbetsförmedlingen fattar beslut om anställningsstöd
skall samråd ske med berörda arbetstagarorganisationer.

Förbättrade villkor för små och
medelstora företag
Tjänstledighet för att starta eget
För att stödja ny- och småföretagandet och för att
underlätta för personer att starta eget avser regeringen att i samband med budgetpropositionen
föreslå att det skall bli möjligt att ta tjänstledigt för
att starta eget företag. En arbetstagare skall ha rätt
till ledighet under högst sex månader för att bedriva
näringsverksamhet. Verksamheten får dock inte
konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig olägenhet för
arbetsgivarens verksamhet. För rätt till ledighet skall
arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren under
de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst
tolv månader under de senaste två åren.
Starta-eget bidrag och insatser för
invandrares företagande
Antalet egna företagare med utländsk bakgrund har
ökat i Sverige under senare år. Ökningen beror
framför allt på ett kraftigt försämrat arbetsmarknadsläge för invandrare. För att minska
arbetslösheten bland invandrare är det angeläget att
öka deras möjligheter till nyföretagande. Regeringen
avser därför att uppdra åt Arbetsmarknadsverket att
invandrare skall erbjudas en utökad satsning på
individuell vägledning och utbildning i nyföretagande. Detta kan ske inom ramen för arbetsmarknadsutbildning och ALU. Vidare föreslår regeringen att utbildningsbidrag skall kunna lämnas till
invandrare under längre tid än sex månader vid start
av egen verksamhet. Förlängningen får ske i de fall
där det anses nödvändigt för företagets överlevnad
och lönsamhet och där den påbörjade egna verksamheten bedöms vara den enda möjligheten till
försörjning. Ett villkor för en förlängning är dock att
en sådan inte snedvrider konkurrensen.
ROT-avdraget förlängs
Den 1 juli 1996 infördes en möjlighet till skattereduktion för vissa utgifter för reparationer m.m. på
bostadshus för sådana arbeten som utförts till och
med utgången av år 1997. Bakgrunden till skattereduktionen var den avmattning av byggverk13
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samheten, särskilt beträffande bostadsbyggande, som
kunde förutses för åren 1996 och 1997. Enligt de
bedömningar som nu kan göras kommer aktiviteten i
byggsektorn att vara fortsatt låg under en tid framåt.
Dock kan förutses en uppgång i slutet av 1998
förutses. Mot denna bakgrund finns det anledning
att förlänga perioden för skattereduktion till utgången av år 1998. Regeringen föreslår därför i
budgetpropositionen att byggnadsarbeten som utförs
under tiden den 1 januari 1998 till och med den 31
december 1998 kan ge rätt till skattereduktion. Det
maximala reduktionsbelopp som kan utnyttjas är
dock oförändrat, vilket innebär att de som redan
erhållit maximal reduktion inte kan erhålla någon
ytterligare lättnad.

inflationen hålls inom gränserna för inflationsmålet
på 2 procent. Vidare antas löneökningarna ligga i
linje med utvecklingen i övriga Europa, vilket under
perioden 1998 till 2000 förväntas ge löneökningar i
Sverige på ca 3,5 procent per år. Genom den låga
inflationen kommer därigenom hushållens disponibla
inkomster i reala termer att öka under denna period.
En ytterligare förutsättning är att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och utbildningssatsningen
får ett stort genomslag.

Förändring av sjuklöneperioden
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att sjuklöneperioden kortas från 28 till 14 dagar, vilket
innebär att arbetsgivarens lagstadgade ansvar för att
ge ersättning till en arbetstagare i form av sjuklön
ändras till att omfatta de första 14 dagarna av ett
sjukfall. De nya reglerna bör träda i kraft den 1 april
1998.

Den något splittrade bild över den svenska ekonomin som rådde under våren har nu blivit mer
entydig. Återhämtningen sker på bred basis och en
betydande upprevidering av BNP-tillväxten jämfört med vårpropositionen har gjorts för 1998.
Den internationella konjunkturen ser ut att utvecklas gynnsamt. Därigenom får exporten en
betydande draghjälp. Dessutom förefaller svenska
företag vinna marknadsandelar, vilket ger ytterligare
fart åt exporten. Den inhemska efterfrågan, och då
framför allt den privata konsumtionen kommer att
bli en allt viktigare drivkraft i uppgången. Investeringarna, som i år endast ökar marginellt, expanderar återigen under 1998. Lageranpassningen är nu
avklarad, varför en ökad efterfrågan på varor i allt
högre grad måste tillgodoses genom löpande produktion.
Det finns dock några faktorer som skulle kunna
påverka den ekonomiska utvecklingen negativt. En
internationell utveckling med stigande räntor kan
medföra stigande räntor i Sverige och ett ökat
inflationstryck. Om den internationella börsoron
förstärks kan den också komma att påverka utvecklingen i Sverige negativt. Vidare kan genomförandet
av EMU:s tredje etapp skapa osäkerhet på de
finansiella marknaderna.
Tillväxten de närmaste åren beräknas stiga något
jämfört med de 2,3 procent som förväntas bli utfallet
i år, och uppgå till 3,1 procent 1998, till 2,9 procent
1999 och 2,8 procent år 2000.

4.1

Program för regional näringspolitik
Regeringen har påbörjat ett arbete med att genomföra en ny regional näringspolitik. Under innevarande år har regeringen fortsatt att tillsammans
med ett stort antal regionala och centrala aktörer
utforma den nya regionala näringspolitiken. I en
regionalpolitisk proposition avser regeringen att
närmare utveckla sina förslag.
Under arbetet med den regionala näringspolitiken
har ett stort antal projekt identifierats som bedöms
kunna komma att skapa nya arbetstillfällen. Det
gäller dels projekt som förbättrar förutsättningarna
härför i hela landet, dels projekt som främst är inriktade mot de mest utsatta regionerna. Insatserna bör
kunna påbörjas redan under innevarande år.
Regeringen föreslår därför i tilläggsbudget för
1997 att riksdagen bemyndigar regeringen att disponera en ram av högst 500 miljoner kronor inom
ramen för anslaget regionalpolitiska åtgärder för att
genomföra ett program för regional näringspolitik
och särskilda regionalpolitiska åtgärder.

Bedömning av den ekonomiska
utvecklingen fram till år 2000

TABELL 4.1 NYCKELTAL, 1997-2000
PROCENTUELL FÖRÄNDRING

4

BNP

Bedömning av utvecklingen av
tillväxt, sysselsättning och
arbetslöshet fram till år 2000

Öppet arbetslösa

1

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Sysselsatta

Regeringen redovisar i budgetpropositionen kalkyler
för den ekonomiska utvecklingen fram till år 2000.
Nedan redogörs kortfattat för dessa kalkyler och då
särskilt utvecklingen på arbetsmarknaden fram till år
2000. En utgångspunkt för dessa kalkyler är att

1998

1999

2000

2,3

3,1

2,9

2,8

8,4

7,4

6,0

4,5

4,3

4,7

4,5

4,4

-1,2

1,0

1,6

1,6

KPI, dec.-dec.

2,1

1,5

2,0

2,0

Timlön

4,8

3,5

3,5

3,5

1. Andel av arbetskraften.
Källa: Finansdepartementet
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4.2

Bedömning av utvecklingen på
arbetsmarknaden fram till år 2000

En förutsättning för att arbetslöshetsmålet skall
kunna uppnås är att lönebildningen fungerar väl och
att lönerna från 1998 till år 2000 inte ökar mer än
3,5 procent per år. Enligt löneavtalen för 1997 blir
löneökningarna betydligt högre än i omvärlden.
Nästa år förutsätts en anpassning av löneökningarna
till europeisk nivå ske.
Sysselsättningen väntas bli något lägre 1997
jämfört med 1996. Produktiviteten väntas stiga kraftigt och medelarbetstiden öka något, vilket fördröjer
de positiva effekterna på sysselsättningen som uppstår genom ökad tillväxt. Den öppna arbetslösheten
väntas ändå inte öka i lika stor utsträckning som
sysselsättningen minskar, eftersom en allt större del
av arbetskraften kommer att delta i utbildning. Den
öppna arbetslösheten bedöms därför i år hamna på
8,4 procent som årsgenomsnitt.
Under 1998 väntas sysselsättningen åter stiga till
följd av högre BNP-tillväxt, stagnerande medelarbetstid samt ökade möjligheter för kommunerna
att behålla arbetskraft. Mot denna bakgrund beräknas den öppna arbetslösheten falla till 7,4 procent.
Givet att lönebildningen fungerar väl även vid ett
förbättrat arbetsmarknadsläge och att de vidtagna
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och utbildningssatsningarna får stort genomslag, kommer den öppna
arbetslösheten att fortsätta att falla även efter 1998
och uppgå till 4,5 procent år 2000.

15
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Årsredovisning för staten

statsbudgeten. De viktigaste förändringarna gjordes i
anslagsförordningen (1996:1189) och kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Utöver detta har
regeringen beslutat om en ny förordning avseende
överlåtelse av statens lösa egendom (1996:1191).

Inledning
I lag om statsbudgeten (SFS 1996:1059) klargörs regeringens skyldighet att inför riksdagen redovisa hur
statens medel använts, värdet av statens tillgångar
och skulder samt vilka förpliktelser staten har utöver
detta. Redovisningsskyldigheten genomförs genom
att regeringen avlämnar en årsredovisning för staten
till riksdagen. Ett underlag till årsredovisning för staten skall lämnas av Riksrevisionsverket till regeringen
senast den 15 juni.Vidare har riksdagen beslutat om
en ändring av den tidigare räkenskapsperioden som
sträckte sig från 1 juli till 30 juni. I denna årsredovisning redovisas därför två räkenskapsperioder omfattande arton respektive tolv månader. Redovisningen
1995/96 innehåller balans- och resultaträkning samt
finansieringsanalys. Dessutom ingår en sammanställning av den statliga sektorns nettoförmögenhet. Vidare presenteras även de statliga bolagen samt ett
sammandrag av statsbudgetens utfall. Årsredovisningen baseras på den information som myndigheterna samt affärsverken lämnar till riksredovisningen
samt presenterar i sina årsredovisningar. I de fall
denna information inte varit tillräcklig för att t.ex.
möjliggöra elimineringar mellan myndigheter har information inhämtats i särskild ordning.
För att årsredovisningen fullt ut skall tillgodose
kraven behövs ytterligare utvecklingsarbete med vissa
delar av årsredovisningen. Ett utvecklingsprojekt
med detta syfte bedrivs för närvarande inom RRV.
En väsentlig förändring av regelverket på myndighetsnivå är den nya förordningen om myndigheters
årsredovisning m.m. (1996:882) som slår fast att det
är regeringens informationsbehov som skall vara styrande för myndigheternas resultatredovisning. Vidare
permanentas kravet på delårsrapport. Detta innebär
att myndigheterna senast den 15 augusti varje år till
regeringen skall lämna en delårsrapport per den 30
juni. Delårsrapporten skall avse de första sex månaderna av den pågående redovisningsperioden. Det
ekonomiadministrativa regelverket har anpassats till
de förändringar som redovisades ovan i lagen om

Olika avgränsningar av staten
I den årsredovisning för staten, som regeringen lämnar till riksdagen, omfattar den juridiska enheten staten myndigheterna under riksdag och regering samt
affärsverken. Undantag görs dock för Riksbanken
som i rättspraxis betraktas som ett självständigt
rättssubjekt. Som myndigheter redovisas även försäkringskassorna och de s.k. fonder som redovisas av
myndighet. Exempel på en sådan fond är arbetsskadefonden. Försäkringskassorna är inte statliga myndigheter men betraktas som sådana i detta sammanhang då de ingår i den statliga redovisningsorganisationen. Den statliga redovisningsorganisationen
omfattar de statliga myndigheterna och de organisationer som har dispositionsrätt till statsbudgetens anslag samt tillgång till statsverkets checkräkning.
I nationalräkenskaperna definieras staten annorlunda. Nationalräkenskaperna (NR) är en statistisk
sammanställning i kontoform över den svenska ekonomin med uppdelning på olika sektorer och olika
slag av inkomster och utgifter. Begrepp, definitioner
och klassificeringar följer de rekommendationer som
Förenta Nationerna utfärdat. I NR beräknas bruttonationaprodukten (BNP), det vill säga värdet av den
totala produktionen av varor och tjänster i ett land. I
Statistiska centralbyråns nationalräkenskaper delas
den offentliga sektorn in i tre delsektorer; staten,
kommunerna och socialförsäkringssektorn. Till staten räknas departementen och till dem hörande
myndigheter och inrättningar, med undantag för försäkringskassorna som hänförs till socialförsäkringssektorn. Affärsverken hör, enligt nationalräkenskapernas definition av staten, till näringslivet.
Socialförsäkringssektorn omfattar allmän sjuk- och
föräldraförsäkring (försäkringskassorna), allmän
tilläggspension (inkl AP-fonden) samt erkända ar5
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bets-löshetskassor. I konvergensprogrammet för Sverige är den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld ett av konvergenskriterierna. Bruttoskulden
utgörs av den samlade skulden i staten, kommunerna
och AP-fonden minskad med de fordringar som respektive delsektor har på varandra.
På statsbudgeten har hittills inkomst- såväl som
utgiftssidan till stor del nettoredovisats. Från och
med den 1 juli 1995 bruttoredovisas dock föräldraförsäkring, sjukpenning och rehabilitering samt sjukvårdsförmåner på statsbudgeten. Samtidigt med detta
beslutades även att lönegarantimedel samt arbetsmarknadsersättningar skulle redovisas över statsbudgeten. Fortfarande är dock nettoredovisning tillåten
bl.a. för avgiftsinkomster av verksamhet, som i övrigt
är anslagsfinansierad. Dessutom redovisas avgiftsfinansierad verksamhet med full kostnadstäckning helt
utanför statsbudgeten. I RRV:s publikation ”Statens
totala inkomster och utgifter – realekonomisk fördelning” (Totala verksamheten) brutto-redovisas statens samtliga inkomster och utgifter. Statistiken är
konsoliderad och eliminerad för transaktioner inom
och mellan myndigheter och följer i princip NR:s definition av den statliga sektorn. Detta innebär i praktiken att affärsverken inte ingår utan hänförs till näringslivet. I Totala verksamheten redovisas statens
verksamhet dels i realekonomiska termer, det vill säga uppdelat på konsumtion, transfereringar, investeringar osv., dels efter ändamål som delvis sammanfaller med de olika utgiftsområdena i statsbudgeten.
Till skillnad från statsbudgeten och Totala verksamheten redovisas i statens resultaträkning intäkter
och kostnader, vilket bl.a. innebär att utgifterna för
en investering, via avskrivningar, fördelas över investeringens hela livslängd. Resultaträkningen omfattar
myndigheternas alla verksamheter oavsett finansiering. Den är eliminerad för inomstatliga transaktioner och för transaktioner som för staten är varken
intäkt eller kostnad, t.ex. statens egna arbetsgivaravgifter.

85,5 miljarder kronor. Upplåningen på hushållsmarknaden minskade med 8,5 miljarder kronor.
Valutaskulden som är statens upplåning i utländsk
valuta minskade med 27,9 miljarder under redovisningsperioden.
TABELL 5.1 STATSSKULDENS
SAMMANSÄTTNING,
MILJARDER KRONOR
UTGÅNEDE
SKULD
1996-12-31

UTGÅENDE
SKULD
1995-06-30

Statsskulden

1 407,7

1 368,6

Lån i svenska kronor

1 009,3

942,3

Penning- och valutamarknaden

893,4

807,9

Statsobligationer,
nominella

634,7

582,2

73,9

11,6

179,9

213,1

4,9

1,0

115,9

124,4

Statsobligationer, reala
Statsskuldväxlar
Kontokrediter/dagslån
Hushållsmarknaden
Premieobligationer

60,1

62,9

Allemansspar

43,9

49,9

Riksgäldskonto

11,9

11,6

Lån i utländsk valuta

398,4

426,3

Tyska mark

102,0

112,1

Franska franc

65,7

71,2

US-dollar

45,8

46,5

Pund sterling

38,6

32,0

Belgiska franc

28,7

35,4

Nederländska gulden

27,9

27,7

Italienska lire

25,5

21,3

Japanska yen

21,9

29,0

Övriga valutor

42,2

51,2

Försäkringsbolagens och utlandets köp av krondenominerade statspapper finansierade merparten av
statsskuldens ökning under budgetåret, se tabell
statsskuldens placering.

Statsskulden
Den specifikation som redovisas nedan bygger i huvudsak på Riksgäldskontorets redovisning. Elimineringar har dock gjorts för Riksförsäkringsverkets och
Riksgäldskontorets innehav av obligationer. Det
medför att den redovisade upplåningen som Riksgäldskontoret redovisar är 3 miljarder kronor högre
än vad som redovisas i årsredovisningen för staten.
Statsskulden – som kan delas upp i en kronskuld
och en valutaskuld - ökade under redovisningsperioden med 39,1 miljarder kronor till 1 407,7 miljarder
kronor, se tabell nedan om statsskuldens sammansättning. På den svenska marknaden ökade upplåningen på penning- och obligationsmarknaden med
6
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tionsupplåningen - framförallt genom realränteobligationer – har blivit allt mer långfristig till sin karaktär.

TABELL 5.2 STATSSKULDENS PLACERING
MILJARDER KRONOR
UTGÅENDE SKULD
1996-12-31

FÖRÄNDRING UNDER
RÄKENSKAPSÅRET

Riksbanken

46,2

-23,8

Banker

90,9

-7,6

Försäkringsbolag

459,6

54,5

Icke-finansiella bolag

143,7

7,0

Hushåll

115,1

-9,3

Utlandet i kronor

163,3

37,1

-9,5

9,1

1 009,3

67,0

Skuld i utländska valutor

398,4

-27,9

Summa statsskulden

1 407,7

39,1

LÅNGIVARE/SKULD UNDER

Övrigt i kronor
Summa statsskuld i svenska
kronor

Valutaskulden
När valutalånenormen avskaffades under hösten
1992 etablerades nya riktlinjer för statens valutaupplåning. En del av underskottet i budgeten kan
numera finansieras med utländsk valuta. Regeringen
bestämmer tillsammans efter överläggningar med
Riksbanken och Riksgäldskontoret hur stor del av
upplåningen som får lånas i utländsk valuta.
Förstärkning av den svenska kronan under redovisningsperioden har medfört att den del av
statsskulden som är denominerad har minskat kraftigt i värde.
Målet för staten är att skapa en förfalloprofil på
valutaskulden som medför att refinansieringsrisken
är låg. Under redovisningsperioden har den genomsnittliga löptiden på den totala valutaupplåning förlängts till 6 år. För att hantera oönskade valuta- och
ränteriskexponeringar används derivatinstrument.

Statskuldens förändring styrs till övervägande del av
statens lånebehov, det vill säga nettoflödet av in- och
utbetalningar till staten. Lånebehovet kan indelas i
tre huvudkomponenter:
– det primära saldot (nettot på statsverkets checkräkning i Riksbanken med undantag av räntor på
statsskulden)

Redovisningsprinciper

– Riksgäldskontorets in- och utbetalningar till
myndigheter och statliga bolag

Redovisningsperiod
I denna årsredovisning redovisas två räkenskapsperioder omfattande tolv respektive arton månader.
Anledningen till detta är det byte av räkenskapsperiod från den tidigare räkenskapsperioden som sträckte sig från 1 juli till 30 juni. Den nya räkenskapsperioden omfattar kalenderår, det vill säga 1 januari till
31 december.

– räntor på statskulden
Statens lånebehov har minskat kraftigt de senaste två
redovisningsperioderna. Från 233,5 miljarder kronor
budgetåret 1993/94 minskade lånebehovet till 189
miljarder kronor budgetåret 1994/95. För redovisningsperioden 1995/96, som är 18 månader, var lånebehovet 89 miljarder kronor.

Avgränsning av redovisningsenheten
Balans- och resultaträkningen samt finansieringsanalysen omfattar den juridiska enheten staten. Detta
innebär att balans- och resultaträkningen samt finansieringsanalysen omfattar myndigheterna under riksdag och regering, med undantag för Riksbanken som
i rättspraxis betraktas som ett självständigt rättssubjekt. Riksbanken ingår dock med grundfonden på
en miljard kronor. Som myndigheter redovisas även
försäkringskassorna och de så kallade fonder som
redovisas av myndighet. Exempel på fonder är arbetsskadefonden. Försäkringskassorna är inte statliga
myndigheter men betraktas som sådana i detta sammanhang bland annat därför att de ingår i den statliga redovisningsorganisationen. Den statliga redovisningsorganisationen
omfattar
de
statliga
myndigheterna och de organisationer som har dispositionsrätt till statsbudgetens anslag och tillgång till
statsverkets checkräkning. En fullständig förteckning
över samtliga ingående organisationer framgår av
underbilaga 2.

Kronskulden
För att hålla nere bruttolånebehovet och minska refinansieringsrisken har en konsolidering av statsskulden skett genom att den genomsnittliga löptiden på
statsskulden har ökat. Detta har till stor del skett genom att emissionsvolymerna av statsskuldsväxlar har
minskat.
Under redovisningsperioden har stocken av realränteobligationer ökat från 11,6 miljarder kronor till
73,9 miljarder kronor. Upplåning i realränteobligationernerna har bidragit till en förlängning av löptiden på statsskulden och har därmed minskat refinansieringsrisken. Realränteupplåningen har även
minskat statsskuldens känslighet för förändringar av
den faktiska och förväntade inflationen.
Löptiden på den inhemska skulden har ökat från
4,4 till 5,6 år under redovisningsperioden. I ett längre
perspektiv är förlängningen mer markant. Sedan utgången av 1992 har den genomsnittliga löptiden ökat
från 3 till 5,6 år. Detta har skett genom att andelen
statskuldsväxlar har minskat samtidigt som obliga7
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Myndigheternas redovisningsprinciper
Myndigheterna upprättar sina resultat- och balansräkningar enligt Bokföringsförordningen (1979:
1212) samt finansieringsanalys enligt Förordning om
myndigheters årsredovisning och anslagsframställning (1996:882). För redovisningsperioden 1995/96
gäller dock 9-13§§ i förordningen (1993:134) med
tillhörande verkställighetsföreskrifter.
Varje myndighet beslutar om brytdagen för den
löpande redovisningen, men enligt förordningen ska
den infalla senast en månad efter redovisningsperiodens utgång. I de fall myndigheterna väsentligen avviker från de redovisningsprinciper eller från de
scheman som presenteras i ovan nämnda förordning
kommenteras detta i fotnot. Några förändringar av
redovisningsprinciper i statens redovisning från föregående räkenskapsår har inte gjorts.

givits av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR
nr 12). Ytterligare en förändring, jämfört med föregående år, är att värdet på aktier och andelar, som
tidigare presenterats i kolumnen för Omräknade
värden, nu presenteras i kolumnen för Bokförda värden i balans- och resultaträkningen. I underbilaga 1
redovisas kapitalandelsvärdet för varje bolag för sig. I
de fall staten innehar aktier i börsnoterade företag
presenteras även marknadsvärdet för aktierna i denna bilaga. De omräknade värden som presenteras för
räkenskapsperioden 1994/95 är justerade med hänsyn till de förändringar i värderingsprinciper som genomförts under året. Effekterna av förändringen
kommenteras utförligt under avsnittet ”Aktier och
andelar i statliga bolag”.
Konsolideringsprinciper
Med konsolidering avses åtgärderna att efter eliminering av interna transaktioner redovisa samtliga myndigheter som om de vore en enhet. Konsolidering av
staten sker genom sammanläggning av myndigheternas årsredovisningar efter det att interna mellanhavanden, i form av t.ex. fordringar, skulder, intäkter
och kostnader mellan myndigheterna, eliminerats.
Konsolidering av staten kan, enligt International
1
Federation of Accountants göras på följande sätt :

Värderingsprinciper
I efterföljande avsnitt presenteras de generella värderingsprinciper som den statliga redovisningen är baserad på. Det finns dock myndigheter som p.g.a.
verksamhetens särart, dispens, särskilt regeringsbeslut eller av annat skäl avviker ifrån dessa. Detta
kommenteras då utförligare i not till aktuell post.
Omsättningstillgångar värderas enligt lägsta värdets princip. Detta innebär att de tas upp till det lägsta av värdet av anskaffningsvärdet och det verkliga
värdet. Med det verkliga värdet avses försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad.
Om tillgångens beskaffenhet eller andra omständigheter föreligger får det verkliga värdet bestämmas till
återanskaffningsvärdet eller annat värde som är förenlig med god redovisningssed. Vidare får omsättningstillgångar tas upp över anskaffningsvärdet om
det föreligger särskilda omständigheter och det samtidigt är förenligt med god redovisningssed. Osäkra
fordringar redovisas med det belopp varmed de beräknas inflyta.
Anläggningstillgångar är värderade till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningarna ska anpassas till
respektive anläggningstillgångs ekonomiska livslängd. Om tillgångens värde har minskat och nedgången bedöms som varaktig ska tillgångens värde
skrivas ned.
Skulder värderas enligt högsta värdets princip.
Detta innebär att de värderas till det högsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar och
skulder i främmande valuta är värderade till balansdagens kurs.
En väsentlig förändring av värderingsprinciper har
under redovisningsperioden gjorts avseende värdering av aktier och andelar i statliga bolag och intressebolag. Jämfört med föregående år, då en förenklad
kapitalandelsmetod användes för att beräkna värdet
av aktier och andelar i statliga bolag, så har dessa i år
invärderats i enlighet med de rekommendationer som

– Full konsolidering av samtliga organisationer
– Full konsolidering av vissa delar av den juridiska
enheten staten i kombination med redovisning av
kapitalandelar
– Aggregering utan konsolidering
I Sverige elimineras i all väsentlighet de interna mellanhavandena mellan myndigheterna samtidigt som
de statliga bolagen inkluderas med hjälp av kapitalandelsmetoden. Någon anledning att avvika från
internationell terminologi finns inte trots att det existerar problem med elimineringar av mellanhavandena mellan myndigheter och statliga bolag.
Utöver elimineringar av transaktioner mellan
myndigheter har även transaktioner som för staten är
varken intäkt eller kostnad eliminerats. Ett exempel
är statens egna arbetsgivaravgifter. Dessa redovisas
som personalkostnad hos myndigheterna samt som
intäkt av uppbörd hos Riksskatteverket.
Omklassificeringar av poster
Vissa typer av transaktioner omklassificeras i statens
årsredovisning. Anledningen till detta är att de ur statens perspektiv utgör t.ex. kostnader och inte transfereringar. Ett exempel är omklassificering av statens
tjänstepensioner. I några fall följer inte myndigheterna de resultat- och/eller balansräkningsscheman som
föreskrivs i förordningen. Detta medför att hela re-

1. Se International Federation of Accountants serie nr 8 ”The Government Financial
Reporting Entity”.
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sultat- och/eller balansräkningen måste omklassificeras för att konsolidering ska vara möjlig att genomföra. Detta är fallet avseende t.ex. Centrala studiestödsnämnden.

ninsperioden, det vill säga i detta fall per den 31 december 1996. I de fall marknadsvärden finns att
tillgå för aktier och andelar i statliga bolag presenteras dessa i underbilaga1.
De balansposter som är specifika för staten kommenteras nedan.

Konsoliderad balansräkning för den juridiska
enheten staten

Beredskapslager
Lager för beredskapssyften kan omfatta t.ex. livsmedel, läkemedel, fordon samt medicinsk utrustning.
Beredskapslager innehas av ett flertal myndigheter
som t.ex. Jordbruksverket och Överstyrelsen för civil
beredskap.

Balansräkningen ska i sammandrag redovisa värdet
av statens samtliga tillgångar, skulder och kapitalvärdet är beräknat per den sista dagen i redovis-

TABELL 5.3 KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING FÖR DEN JURIDISKA ENHETEN STATEN
MILJONER KRONOR
TILLGÅNGAR

NOT

BOKFÖRDA VÄRDEN
1996-12-31

BOKFÖRDA VÄRDEN
1995-06-30

Omsättningstillgångar
Kassa, bank m.m.

1

5 223,4

22 336,4

Värdepapper och andelar

2

15 931,6

19 580,7

Kundfordringar

3

4 009,5

3 879,7

Övriga fordringar

4

21 898,5

14 909,3

Pågående arbeten

5

2 016,8

1 060,9

Varulager och förråd

6

9 190,5

9 866,3

Förskott till leverantörer

7

15 750,3

15 253,2

74 020,7

86 886,7

8

49 326,2

41 526,7

9

125 278,5

56 904,3

Summa omsättningstillgångar
Periodavgränsningsposter
Anläggningstillgångar

Finansiella tillgångar
Aktier och andelar i dotter och intresseföretag
Obligationer och andra värdepapper

10

3 755,3

2 805,2

Andra långfristiga fordringar

11

113 851,4

155 483,1

242 885,1

215 192,6

Summa finansiella tillgångar

Materiella tillgångar
Beredskapslager

12

3 005,3

4 564,8

Pågående nyanläggningar

13

17 441,2

3 466,9

Tekniska anläggningar, makiner

14

11 707,6

11 154,0

Övriga anläggningar, transportmedel, inventarier

15

18 243,9

12 533,9

Byggnader

16

22 627,4

26 672,9

Mark och annan fast egendom

17

10 676,8

11 150,1

Statliga vägar

18

62 399,5

53 731,8

Järnvägsanläggningar

19

36 017,7

7 314,0

182 119,5

130 588,4

353,2

317,9

425 357,8

346 098,9

548 704,6

474 512,4

Summa materiella tillgångar
Immateriella tillgångar

20

Summa anläggningstillgångar
Summa tillgångar

9
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Depositioner
Deponerade medel återfinns främst hos Länsstyrelserna, Riksskatteverket samt de Allmänna advokatbyråerna. De kan t.ex. utgöras av hyror som deponerats av privatpersoner i samband med en pågående
tvist med en fastighetsägare.

närer samt övriga före detta anställd personal. Staten
har även åtaganden gentemot kommunalt anställd
personal. Dessa åtaganden omfattar bidrag till kostnader för pensions- och andra trygghetsförmåner för
lärare, skolledare och syofunktionärer.
Ännu ej invärderade tillgångar är t.ex. krigsmateriel samt försvarsmaktens förråd av förbrukningsmateriel. Anledningen till detta är den dispens som försvarets myndigheter har från invärdering av dessa
tillgångar. I balansräkningen presenteras inte heller
värdet av olika typer av nationaltillgångar som t.ex.
museisamlingar, bibliotek, nationalparker. RRV
kommer att utreda hur dessa tillgångar ska behandlas i redovisningen samt vilka redovisningsprinciper
som i sådana fall bör tillämpas.

Ansvarsförbindelser
Med ansvarsförbindelser avses större framtida åtaganden som inte redovisats som skuld i balansräkningen. Skuldbokföring av ansvarsförbindelser ska
dock ske så snart det är sannolikt att ersättning
kommer att utgå och beloppet kan fastställas med
rimlig sannolikhet. Statens ansvarsförbindelser utgörs
främst av kreditgarantier, t.ex. bostadskrediter och
bankstöd, samt premiereserven. Under ansvarsförbindelser redovisas beräknad skuld för kompletteringspensioner till statligt anställd personal, pensio-

TABELL 5.4 KONSOLIDERAD BALANSRÄKNING FÖR DEN JURIDISKA ENHETEN STATEN
MILJONER KRONOR
SKULDER

NOT

BOKFÖRDA VÄRDEN
1996-12-31

BOKFÖRDA VÄRDEN
1995-06-30

Leverantörsskulder

21

11 788,3

12 787,7

Depositioner

22

542,9

599,6

Övriga skulder

23

18 400,0

23 056,4

Förskott från kunder

24

3 298,4

2 479,1

34 029,7

38 922,8

25

118 675,2

90 077,1

Depositioner

26

492,1

566,3

Andra långfristiga skulder

27

26 311,6

16 404,4

26 803,7

16 970,7

1 009 310,2

942 311,2

398 399,2

426 312,9

Summa statsskulden

1 407 709,4

1 368 624,1

Summa långfristiga skulder

1 434 513,1

1 385 594,8

Summa skulder

1 587 218,0

1 514 594,7

Nettoförmögenhet

-1 038 513,4

-1 040 082,2

548 704,6

474 512,4

757 848,0

642 046,0

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder
Periodavgränsningsposter
Långfristiga skulder

Långfristiga skulder i övrigt

Summa långfristiga skulder i övrigt

Statsskulden

28

Lån i Sverige
Lån utomlands

Summa skulder och eget kapital
Ansvarsförbindelser

29
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gäldskontorets skulder till banker för förfallna obligationer m.m. som minskade.
Periodavgränsningsposter som avser förutbetalda
intäkter och upplupna kostnader uppgår till 119
miljarder kronor. Jämfört med förgående år är det en
ökning med 29 miljarder. Ökningen hänför sig till
Riksgäldskontorets upplupna kostnader för räntor
på statsskulden. En mindre del hänför sig till Riksförsäkringsverkets ökning av periodiserade läkemedelsersättningar.
Övriga långfristiga skulder uppgår till 27 miljarder
kronor, vilket är en ökning med 10 miljarder kronor.
Det beror på att Riksgäldskontoret ökade sina s.k.
skuldbytesavtal med 5 miljarder kronor från föregående år och att Statens järnvägar nu redovisar betalningsåtaganden för samtliga finansiella leasingkontrakt som långfristiga skulder.
Statsskulden ökade med 39 miljarder kronor till
1 408 miljarder kronor. Statsbudgetens underskott
1995/96 blev 141 miljarder. Skillnaden mellan statsbudgetens underskott och statsskuldens förändring
förklaras till stor del av att de statliga bostadslånen
överfördes till Venantius AB. Detta minskade
statsskulden utan att motsvarande belopp redovisades som inkomst i statsbudgeten. Lånebehovet minskade dessutom med de medel som är placerade på
konto i Riksgäldskontoret avseende premiereserven i
det nya pensionssystemet och Kärnavfallsfonden. I
statens balansräkning är delpensionsfondens statsobligationer och Riksgäldskontorets uppköpta premieobligationer på sammanlagt 3 miljarder kronor
eliminerade, vilket förklarar skillnaden mot Riksgäldskontorets redovisade statsskuld på 1 411 miljarder kronor.

Kommentarer till balansräkningen
Övergripande kommentarer
Statens nettoförmögenhet ökade under redovisningsperioden med 1,6 miljarder kronor. De viktigaste
skälen till ökningen är ändrade värderingsprinciper
av aktier och andelar. Dessutom har järnvägsbanorna och järnvägsanläggningar under arbete - som tidigare inte fanns redovisade i balansräkningen- invärderats under redovisningsperioden. Sammantaget
ökade tillgångarna med 74 miljarder kronor och
skulderna med knappt 73 miljarder kronor.
Omsättningstillgångar minskade med 13 miljarder
kronor. Det beror till övervägande del på att Kärnavfallsfondens medel flyttades från Riksbanken till
Riksgäldskontoret, vilket minskar statens lånebehov i
motsvarande mån. Kärnavfallsfondens medel uppgick på balansdagen till 19 miljarder kronor.
Periodavgränsningsposter är tillkommande fordringsposter som behövs för att bestämma vilka intäkter och kostnader som rätteligen hör till redovisningsperioden. Dessa ökade med 8 miljarder kronor
till 49 miljarder kronor. Ökningen avser främst
Riksgäldskontorets upplupna ränteintäkter och förutbetalda underkurser vid upplåning.
Finansiella anläggningstillgångar uppgår till 243
miljarder kronor, vilket är en nettoökning med 28
miljarder kronor. Ökningen förklaras främst av att
värdet av aktier och andelar ökade med 68 miljarder
kronor. Detta beror i första hand på att redovisningsprinciperna för statens aktier och andelar i statliga bolag har ändrats. De är i årsredovisningen
1995/96 värderade enligt den s.k. kapitalandelsmetoden. Samtidigt minskade långfristiga fordringar
med 42 miljarder kronor. Minskningen beror främst
på att staten överförde bostadslån m.m. till ett värde
av 37 miljarder kronor till de statliga bolagen Venantius AB och Statens Bostadsfinansierings AB. Även
Riksgäldskontorets utlåning till statliga bolag minskade med 15 miljarder kronor men detta motverkas
av att studielånen ökade med 12 miljarder kronor.
Materiella anläggningstillgångar uppgår till 182
miljarder kronor. Jämfört med föregående år är det
en ökning med knappt 52 miljarder kronor. Järnvägsbanorna som tidigare inte fanns med i balansräkningen invärderades till ett värde av 29 miljarder
kronor. Dessutom är pågående nyanläggningar av
järnvägar, som inte heller fanns redovisade föregående år, invärderade till 14 miljarder kronor. Under
redovisningsperioden gjordes utförsäljningar av statens beredskapslager, vilket medförde att värdet på
dessa minskade med 2 miljarder kronor.
Statens järnvägar redovisar rullande materiel och
fartyg som sålts och sedan återhyrs genom leasingkontrakt till ett värde av 4 miljarder kronor. Motsvarande skuld redovisas under långfristiga skulder.
Kortfristiga skulder minskade med 5 miljarder
kronor till 34 miljarder kronor. Det är främst Riks-

Ansvarsförbindelser
Staten har åtaganden i form av kreditgarantier och
pensioner m.m. som redovisas inom linjen i balansräkningen på sammanlagt 758 miljarder kronor. I
not 29 redogörs närmare för de olika åtagandena.
Statens nettoförmögenhet är lika med skillnaden
mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde.
Statsskulden, som i huvudsak motsvarar statsbudgetens ackumulerade underskott, svarar för den övervägande delen av den negativa nettoförmögenheten.
Förändringen av nettoförmögenheten mellan två år
motsvaras således av statsskuldens förändring men
även av förändringar i övriga tillgångs- och skuldposter i balansräkningen.
Vid utgången av 1995/96 var nettoförmögenheten
-1 038 miljarder kronor. Det är en förbättring med
1,6 miljarder kronor jämfört med 1994/95. Under
samma period ökade statsskulden med 39 miljarder
kronor. Tillgångarna ökade med totalt 74 miljarder
kronor. Det är främst omvärderingen av statens aktier i de statliga bolagen och invärderingen av det statliga järnvägsnätet inklusive järnvägar under arbete
som ökade tillgångarna. Skulderna ökade med sammanlagt 73 miljarder kronor. Statsskulden, som
11
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ökade med 39 miljarder kronor och Riksgäldskontorets periodavgränsningsposter för räntekostnader på
statsskulden samt skuldbytesavtalen, svarar för merparten av skuldökningen. Den samlade effekten av
förändringarna i balansräkningens tillgångs- och
skuldposter innebär att nettoförmögenheten förbättrades. Ännu saknas dock statens skuld för tjänstepensioner till statsanställda m.fl. i redovisningen.
Pensionsskulden beräknades av Statens löne- och
pensionsverk uppgå till drygt 84 miljarder kronor per
den 31 december 1996.
Vid utgången av budgetåret 1994/95 var nettoförmögenheten -1 040 miljarder kronor. Mellan
1993/94 och 1994/95 ökade den negativa förmögenheten med ytterligare 116 miljarder kronor. Förändringen var en följd av å ena sidan statsskuldens ökning med 192 miljarder kronor, å andra sidan
invärderingar som gjorts i form av det statliga vägnätet och försvarets fastigheter med tillsammans 64
miljarder kronor. Resterande skillnad motsvarades
av såväl ökning som minskning av flera poster bland
vilka Riksgäldskontorets periodisering av upplupna
ränteintäkter m.m. svarade för den största tillgångsökningen med 15 miljarder kronor.

benämns Resultat från andelar i dotterföretag och
intresseföretag. Om bolaget redovisar en förlust redovisas statens andel av förlusten som en kostnad.
Den totala kapitalandelen i dotter- och intresseföretag består till viss del av en anteciperad utdelning
som de statliga bolagen kommer att utbetala nästkommande år och till viss del av upparbetade
vinstmedel och satsat kapital som inte är likvida. En
utdelning från ett dotter- eller intresseföretag innebär
att deras fria egna kapital minskar och således även
statens kapitalandel. Den utdelning som erhålls från
statliga bolag redovisas inte som intäkt i resultaträkningen, om bolaget är värderat enligt kapitalandelsmetoden, eftersom det skulle innebära att den i sådana fall skulle redovisas vid två tillfällen.
Aktiebolag behöver inte enligt aktiebolagslagen
framlägga sin årsredovisning förrän 6 månader efter
redovisningsperiodens slut. Det medför att myndigheterna i de flesta fall inte har kunnat få fram någon
årsredovisning för 1996. Myndigheterna har använt
den senaste tillförlitliga resultatrapporten – antingen
en delårsrapport från 1996 eller årsredovisningen
1995 – vid värdering av statliga bolag
Viktiga förändringar i statliga bolag under
redovisningsperioden
Staten har sålt ut 34,5 procent av aktieinnehavet i
Nordbanken AB under redovisningsperioden. Dessutom har Nordbanken gjort en inlösen av drygt 6 %
av statens aktieinnehav. Förutom Nordbanken har
även Svensk avfallskonvertering AB (SAKAB), Industrikredit AB och Lantbrukskredit sålts ut.
Aktierna i Tipstjänst AB och Svenska Penninglotteriet AB har köps upp av Svenska Spel AB.
Under redovisningsperioden har Retriva AB som
bildades efter bankkrisen köpts upp av Securum AB
vilkas aktier har överförts från dåvarande Bankstödsnämnden till Finansdepartementet.
Dessutom har samtliga aktier i LFV Airport AB,
LFV Handlings AB och Swedavia AB överlåtits till
LFV Holding AB.
Under redovisningsperioden har Svensk Internationell Lufttrafik AB ändrat namn till SAS Sverige
AB.

Aktier och andelar i statliga bolag
Det bokförda värdet av statliga bolag har ökat från
56,9 miljarder kronor till 125,3 miljarder kronor under redovisningsperioden. Det beror till övervägande
del på att aktier och andelar i statliga bolag fr.o.m.
redovisningsperioden 1995/96 värderats enligt kapi2
talandelsmetoden . Tidigare var aktier och andelar i
statliga bolag värderade till historiskt anskaffningsvärde. Det gav en mindre rättvisande bild av statens
tillgångar beroende på att statliga bolag under årens
lopp har upparbetade vinstmedel till ansenliga belopp. Av värdeökningen på 68,4 miljarder är ungefär
60 miljarder hänförbar till omvärderingen av statliga
bolag. Under redovisningsperioden har det skett nyemissioner i Statliga Akademiska Hus AB och Venantius AB på 2 respektive 0,6 miljarder kronor.
Dessutom har staten lämnat ägartillskott till Venantius AB och AMU-Gruppen AB på 7,8 respektive 0,6
miljarder kronor.
För redovisningsperioden 1995/96 medför kapitalandelsmetoden att det bokförda värdet i statliga
bolag har ökat med statens andel av ackumulerade
vinster reducerad med utbetalda utdelningar.
Kapitalandelsmetoden innebär att statens andel av
vinst/förlust i statliga bolag kommer att redovisas i
årsredovisningen. Om ett statligt bolag visar nettovinst under ett år ökas det redovisade värdet av aktierna med samma belopp. Värdeökningen redovisas
som en intäkt i resultaträkningen på en ny rad som

Konsoliderad resultaträkning för den
juridiska enheten staten
I resultaträkningen redovisas intäkter och kostnader
som genererats under redovisningsperioden. Den huvudsakliga intäkten utgörs av skatter medan kostnaderna uppkommer i den statliga verksamheten och i
de stora bidrags- och försäkringssystemen som staten
hanterar, t.ex. socialförsäkringssystemet. Verksamheten finansieras i viss utsträckning med avgifter och
bedrivs, med undantag för affärsverkens verksamhet,

2. I underbilaga 1 redovisas det bokförda värdet, justerat värde för 1994/95 och
eventuella utdelningar för respektive statligt bolag. Dessutom redovisas marknadsvärdet för de statliga bolag som är börsintroducerade.
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utan vinstkrav. En begränsad del av intäkterna
kommer även i form av bidrag t.ex. från APfonderna.
De resultatposter som är speciella för statens resultaträkning kommenteras nedan.

mottagare. Transfereringar och bidrag kännetecknas
av att staten, eller myndigheterna, inte erhåller någon
motprestation. Detta gäller för t.ex. barnbidrag och
pensioner. I vissa fall kan dock transfereringarna vara förknippade med villkor. Detta gäller t.ex. utbildningsbidrag där kravet är att mottagaren genomför
någon form av utbildning. Det bör kommenteras att
transfereringar redovisas kassamässigt då avräkningen mot statsbudgeten sker utifrån kassamässiga
grunder.

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av avgifter utgör ersättning för de kostnader
som staten via myndigheterna har haft för att tillhandahålla vissa typer av varor och tjänster. Andra
former av ersättningar kan utgöras av t.ex. intäkter
som uppkommit i samband med försäljning av anläggningstillgångar.

Kommentarer till resultaträkningen
I kommentarerna jämförs de båda 12-månadersperioderna 1996 och 1994/95.
Det finns inte något egentligt samband mellan
årets resultat och effektiviteten i den verksamhet som
staten bedriver. Den huvudsakliga intäkten utgörs av
skatter medan kostnaderna uppkommer i den statliga verksamheten och i de stora bidrags- och försäkringssystemen som staten hanterar. Verksamheten
finansieras endast i begränsad utsträckning med avgifter och bedrivs då utan krav på vinst.

Intäkter av bidrag
Staten erhåller även intäkter från organisationer
utanför den juridiska enheten staten vilka inte är relaterade till utförda prestationer. Det kan vara t.ex.
överföring av medel från AP-fonderna till pensionssystemet för att finansiera pensionsutbetalningarna
när dessa inte täcks av influtna ATP-avgifter.
Transfereringar och bidrag
Transfereringar utgörs av medel som staten via myndigheterna förmedlar från statsbudgeten till olika

TABELL 5.5 KONSOLIDERAD RESULTATRÄKNING FÖR DEN JURIDISKA ENHETEN STATEN
MILJONER KRONOR
NOT

1995/96 (18 MÅN)

1996 (12 MÅN)

1994/95 (12 MÅN)

Skatter m.m.

31

882 076,0

644 107,0

544 426,2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

32

90 309,0

59 440,5

37 659,9

Intäkter av bidrag

33

55 602,2

36 278,3

37 426,5

1 027 987,2

739 825,8

619 512,6

792 280,4

534 738,7

532 559,7

235 706,8

205 087,1

86 952,9

71 451,6

Intäkter

Summa intäkter
Transfereringar och bidrag

34

Intäkter efter avdrag för transfereringar och bidrag
Kostnader för statens egen verksamhet
Kostnader för personal

35

115 164,5

80 398,5

Kostnader för lokaler

36

16 296,8

10 793,0

Övriga driftkostnader

37

86 837,7

59 776,2

81 842,9

Avskrivningar

38

13 793,8

9 681,5

16 179,0

232 092,8

160 649,2

169 473,5

3 614,0

44 437,9

-82 520,6

Summa kostnader för statens egna verksamhet

Resultat före finansiella poster
Finansiella intäkter och kostnader
Resultat av andelar i dotter- och intresseföretag

39

8 373,8

8 373,8

Finansiella intäkter

40

193 545,0

105 459,9

71 526,8

Finansiella kostnader

41

290 342,4

203 391,7

178 548,2

-88 423,6

-89 558,0

-106 821,4

-84 809,6

-45 120,1

-189 342,0

Summa
Årets underskott
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Resultaträkningen för 1995/96 visar ett underskott
på 85 miljarder kronor. Underskottet 1996 var 45
miljarder kronor. Jämfört med 1994/95 är detta en
minskning med 144 miljarder kronor. Resultatförbättringen förklaras främst av ökade skatteintäkter
och avgifter. De finansiella intäkterna har också
ökat. Det har även de finansiella kostnaderna men
inte i samma omfattning.
De totala intäkterna 1995/96 uppgick till 1 230
miljarder kronor. Därav utgjorde skatterna inklusive
arbetsgivaravgifter den dominerande posten med 882
miljarder kronor, varav 340 miljarder kronor avser
arbetsgivaravgifter, 197 miljarder kronor inkomstskatt och 217 miljarder kronor mervärdesskatt.
Skatteintäkterna 1996 uppgick till 644 miljarder
kronor vilket är en ökning med 100 miljarder kronor
jämfört med 1994/95. Ökningen hänförs främst till
mervärdesskatten. Ändrade regler fr.o.m. 1995 bland
annat på grund av EU-anpassningen (importmomsen), vissa konjunkturförändringar, tidigareläggningen av inbetalningstidpunkten och ändrade
regler (moms på dagstidningar) har haft betydelse i
sammanhanget. Effekten av ändrade tidpunkter för
redovisning och betalning av mervärdesskatt fr.o.m.
1996 är att betrakta som en engångseffekt. Denna
engångseffekt beräknas till 13 miljarder kronor. Efter
mervärdesskatten står arbetsgivaravgifterna och inkomstskatterna för den största intäktsökningen. Av
arbetsgivaravgifterna 1995/96 avsåg 15 miljarder
kronor avgifter avsatta till premiereserven. Under
budgetåret har dessutom nya energi- och miljöskatter
tillkommit.
Budgetåret 1995/96 uppgick intäkter av avgifter
och andra ersättningar till 90 miljarder kronor. Motsvarande intäkter 1996 var 59 miljarder kronor, en
ökning med 22 miljarder kronor jämfört med
1994/95. Ökningen avser främst Finansdepartementets intäkter vid försäljningen av Nordbanksaktier
och Jordbruksverkets ökade intäkter av EU-medel
främst avseende arealbidrag och trädesersättning.
Även Arbetsmarknadsverket hade ökade intäkter.
Dessa omfattar finansieringsavgifter från arbetslöshetskassorna för finansiering av utbetalda arbetslöshetsersättningar och utjämningsbidrag samt bidrag
från EG:s socialfond.
Intäkter av bidrag avser till största delen de medel
från AP-fondens avkastning som måste tillskjutas när
ATP-avgifterna inte räcker till för utbetalning av allmän tilläggspension.
Kostnaderna för transfereringar och bidrag uppgick till 792 miljarder kronor 1995/96. De största
enskilda transfereringarna avser ålderspensioner inklusive ATP och skatteutjämningsbidrag till kommuner. Transfereringarna 1996 uppgick till 535
miljarder kronor, en ökning med 2 miljarder kronor
jämfört med 1994/95. Statliga tjänstepensioner ingick i transfereringar i årsredovisning för 1994/95

men har i föreliggande årsredovisning omklassificerats till personalkostnader.
Bland transfereringarna förekommer både minskningar och ökningar mellan åren. De största ökningarna avser kostnaden för skatteutjämningsbidragen
som ökat med 31 miljarder kronor, och Sveriges avgift till EU som ökat med 11 miljarder kronor. Kostnaden för skatteutjämningsbidraget motsvaras på
inkomstsidan av den kommunala utjämningsavgiften
som redovisas under uppbördsinkomster. Ålderspensioner inkl ATP ökade med knappt 5 miljarder kronor. Bidragen avseende invandring, barnbidrag och
bidragsförskott samt arbetsmarknadspolitiska åtgärder minskade alla med 5 miljarder kronor vardera.
Bidraget till föräldraförsäkringen minskade med 4
miljarder kronor.
Kostnaderna för statens egen verksamhet avser
personal, lokaler, övrig drift samt avskrivningar och
uppgår till 232 miljarder kronor 1995/96. Verksamhetens kostnader totalt minskade med 9 miljarder
kronor från 1994/95 till 1996.
I kostnader för personal ingår de statliga tjänstepensionerna som har omklassificerats från transfereringar. Omklassificeringen har i föreliggande årsredovisning även gjorts för 1994/95 i syfte att
underlätta jämförelse. Personalkostnaderna ökade
med 9 miljarder kronor. Ökningar har skett vid
många myndigheter och är störst inom polisväsendet
och Banverket. Antalet anställda inom den juridiska
enheten staten i september 1996 var 256 700 personer. Omräknat till heltidspersoner var antalet
230 300, en minskning med 3 800 eller knappt 2 %
från 1995.
Övriga driftkostnader inkl lokalkostnader minskade med 11 miljarder kronor. Främst har Vägverkets och Banverkets driftkostnader minskat. I driftkostnader ingår Försvarsmaktens krigsmateriel med
18 miljarder kronor 1996, en ökning med 2 miljarder kronor.
Avskrivningarna minskade med drygt 6 miljarder
kronor mellan 1994/95 och 1996 på grund av att
Banverket fr.o.m. 1996 redovisar samtliga investeringar i järnvägsanläggningar som tillgång i balansräkningen och därmed gör planenliga avskrivningar i
stället för direktavskrivningar.
De finansiella intäkterna hänförbara till statsskulden ökade mellan 1994/95 och 1996 med 45 miljarder kronor. Det var framförallt ränteintäkter avseende upplåning i SEK som ökade. Ökningen av såväl
ränteintäkterna som räntekostnaderna förklaras av
förändrad emissionsteknik på penning- och obligationsmarknaden. De finansiella kostnaderna hänförbara till statsskulden ökade med 25 miljarder kronor
mellan 1994/95 och 1996. Därav ökade räntekostnaderna avseende upplåning i SEK med 37 miljarder
kronor. Den utestående volymen lån ökade under
perioden. Trots sjunkande emissionsräntor under
1996 ökade räntekostnaderna beroende på den stora
14
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stocken lån som tidigare emitterats med hög kupongränta. Däremot realiserades valutavinster 1996 till
skillnad mot realiserade valutaförluster 1994/95. De
övriga finansiella intäkterna har minskat eftersom
utdelning av statens aktier inte redovisas 1995/96. En
ny post har tillkommit, Resultat från andelar i dotterföretag.

under redovisningsperioden. Syftet med en finansieringsanalys är således att ge en bild av hur statens
totala verksamhet har finansierats. Ett annat syfte är
att visa betalningsströmmarna i staten. Uppgifterna
för finansieringsanalysen har hämtats från den konsoliderade resultat- och balansräkningen. Information om investeringar har hämtats från myndigheternas finansieringsanalyser. För affärsverken, Banverket och Vägverket har information hämtats i särskild
ordning. Inom staten används den s.k. indirekta metoden för att sammanställa finansieringsanalysen.
Detta innebär att man utgår ifrån intäkter och kostnader som presenteras i resultaträkningen. Intäkterna
och kostnaderna omvandlas till betalningsströmmar
genom att man korrigerar för förändringar i berörda
fordringar och skulder.

Finansieringsanalys för den juridiska enheten
staten
Finansieringsanalysen ska visa statens in- och utbetalningar fördelade på drift, investeringar, finansiella
aktiviteter och upplåning. Av analysen ska framgå
hur drift- och investeringsverksamheten har finansierats samt hur statens likvida ställning har förändrats

TABELL 5.6 FINANSIERINGSANALYS FÖR DEN JURIDISKA ENHETEN STATEN
MILJONER KRONOR
NOT

1995/96 (18 MÅN)

1996 (12 MÅN)

Statens verksamhet
Intäkter av skatter

882 076,0

664 107,0

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

90 309,0

59 440,5

Intäkter av bidrag

55 602,2

36 278,3

Summa intäkter

1 027 987,2

759 825,8

-792 280,4

-150 967,7

Transfereringar och bidrag
Kostnader för statens förvaltning

-218 299,0

-534 738,7

-1 010 579,4

-685 706,4

52 565,8

29 628,9

69 973,6

103 748,3

Finansiella investeringar

-3 966,4

-3 213,5

Materiella investeringar

-38 355,1

-24 358,6

Summa kostnader exklusive avskrivningar

Justeringar till betalningar

41

Saldo statens verksamhet
Investeringar

Immateriella investeringar

-259,2

-372,0

-42 580,7

-27 944,1

Finansiellt netto för statens upplåning justerade för valutakursförändringar

-163 666,8

-105 934,8

Övriga finansiella intäkter/kostnader justerade förutdelningar och resultatandelar

25 385,9

14 907,7

17 640,8

-6 953,3

-120 640,1

-97 980,5

-93 247,2

-22 176,3

39 085,3

19 760,0

Summa investeringar
Finansiella aktiviteter

Justeringar till betalningar

42

Summa finansiella aktiviteter
Totalt
Statens upplåning
Förändring av statsskulden
Uppskrivning av valutaskulden

-532,9

Nedskrivning av valutaskulden

49 930,4

Förändring av skuldbytesavtal

4 231,5

Saldo statens upplåning

93 247,2

1. I lånebehovet ingår affärsverkens lån som upptagits på marknaden.

15

2 949,2
22 176,3
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Kommentarer till finansieringsanalysen
Av första avsnittet i finansieringsanalysen för redovisningsperioden 1995/96 framgår att statens verksamhet, exklusive årets avskrivningar, redovisar ett
överskott på 17,4 miljarder kronor. Försäljning och
inlösen av Nordbanksaktier har medfört att kassaflödet från statens verksamhet har förbättrats med
nästan 13 miljarder kronor. Därutöver har Nordbanken AB utbetalat utdelningar till staten. Dessa
redovisas nedan. Om kassaflödet från statens verksamhet justeras med förändringen av omsättningstillgångar, finansiella anläggningstillgångar och skulder
mellan 1995/96 och 1994/95 kan kassaflödet till den
statliga verksamheten utläsas. Kassaflödet för
1995/96 uppgår till 70 miljarder kronor. I justeringar
i statens verksamhet ingår en positiv engångseffekt
på 26,7 miljarder kronor från statens försäljning av
långfristiga fordringar till Venantius AB. Inleveransen
har delvis finansierats av att Venantius AB har tagit
upp lån i Riksgäldskontoret. Nettoeffekt vid årets
slut är 21 miljarder kronor. Kassaflödet har även påverkats av att kärnavfallsfonden har flyttats från
Riksbanken till Riksgäldskontoret och därigenom
minskat upplåningsbehovet. Ingående värdet av kärnavfallsfonden i balansräkningen var 15,7 miljarder
kronor. Från finansieringsanalysen för kalenderåret
1996 kan man utläsa att saldot från statens verksamhet har förbättrats under senare delen av redovisningsperioden. Det beror dels på ökade intäkter
från skatter m.m., dels på att ovanstående positiva
engångseffekter till stor del påverkat kassaflödet under kalenderåret 1996. Mer information om statens
verksamhet finns i notförteckning och analyser till
resultaträkningen.
Statens totala investeringar under 1995/96 uppgår
till 42,6 miljarder kronor, utav dessa är de finansiella
investeringarna 4 miljarder kronor. Under redovisningsperioden har staten gjort nyemissioner i bl a
Statliga Akademiska Hus AB och Venantius AB på 2
respektive 0,6 miljarder kronor. De materiella investeringarna uppgår till 38,3 miljarder kronor under
redovisningsperioden 1995/96. De största investeringarna redovisas av Banverket och Vägverket, 13,5
respektive 11 miljarder kronor.
Nettobetalningar från finansiella aktiviteter uppgår till -120,6 miljarder kronor. Från resultaträkningen har finansiella poster som inte påverkar betalningar eliminierats, t.ex. resultatandelar i dotteroch intresseföretag (8,3 miljarder kronor) och orealiserade valutavinster (50 miljarder kronor). Finansiella poster som inte utgör intäkter/kostnader, t.ex.
utdelningar, men som påverkar betalningar har tillkommit. Utdelningar från statliga bolag uppgår till
11,7 miljarder kronor under redovisningsperioden,
varav 3 miljarder kronor är utdelningar från Nordbanken AB. Räntebetalningar på statsskulden uppgår
netto till 163,6 miljarder kronor. Det innebär att nettot av räntebetalningar under redovisningsperioden

är 70 miljarder kronor större än statens upplåningsbehov.
För att finansiera det negativa kassaflödet till statens verksamhet och investeringar, samt räntan på
statsskulden, krävs upplåning av Riksgäldskontoret.
Nettoupplåningen påverkas av statsskuldens förändring under redovisningsperioden, som uppgår till
39,1 miljarder kronor. Därutöver har det skett nedskrivning av valutaskulden, som inte medför några
betalningar, med nästan 50 miljarder kronor under
redovisningsperioden. Nedskrivningen har eliminerats mot orealiserade valutavinster under finansiella
aktiviteter. Skuldbytesavtal ingår inte i statsskulden
och förändringen mellan ingående och utgående värde i balansräkningen redovisas under upplåningsavsnittet.
Finansieringsanalysen för kalenderåret 1996 redovisar de kassamässiga flöden som har skett under
året. Det finns inget krav på att myndigheterna skall
upprätta en notförteckning i delårsrapporten per den
31 december 1995. Det innebär att det inte har varit
möjligt att säkerhetsställa vilken post i balansräkningen som justeringar i statens verksamhet hänför
sig till. Därför redovisas ingen not till denna post.
Från finansieringsanalyserna för redovisningsperioden 1995/96 och kalenderåret 1996 kan man utläsa
att en stor del av statens upplåningsbehov hänför sig
till andra halvåret 1995. Av statens totala upplåningsbehov på 93 miljarder kronor under redovisningsperioden 1995/96 är 70 miljarder kronor hänförbara till andra halvåret 1995.
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Insättningsgarantinämndens aktieinnehav 1994/
95 avser 100% ägarandel i Nordbanken. Under hösten 1995 såldes 34,5% av statens aktieinnehav i
Nordbanken ut till allmänheten. Resterande aktier
överfördes i juli 1996 till Finansdepartementet.

Noter till balansräkning (1-29)
Not 1.
KASSA, BANK M.M.
MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

1 327,2

1 018,5

Riksskatteverket

489,0

535,6

Göteborgs universitet

201,2

102,6

Riksförsäkringsverket

184,0

144,0

0,0

15 671,9

1 245,2

1 735,9

Exportkreditnämnden

Kärnavfallsfondens styrelse
Övriga myndigheter

Not 3.
KUNDFORDRINGAR
MILJONER KRONOR

Affärsverk
Luftfartsverket

97,5

5,4

Sjöfartsverket

2,3

1,9

Statens järnvägar

1 037,2

2 678,7

Svenska Kraftnät

639,8

441,9

5 223,4

22 336,4

Summa

Riksförsäkringsverket
Insättningsgarantinämnden
Övriga myndigheter

0,0

3 758,0

5 536,0

0,0

12 900,0

568,1

1 001,2

Summa

197,2

Statens lantmäteriverk

123,3

128,9

Försvarsmakten

157,4

99,4

1 317,3

1 333,4

Luftfartsverket

428,2

406,7

Sjöfartsverket

58,5

38,8

Statens järnvägar

724,3

824,9

Svenska kraftnät

499,6

285,2

4 009,5

3 879,7

ÖVRIGA FORDRINGAR
MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

Riksgäldskontoret

6 449,0

1 247,3

Riksskatteverket

5 030,2

5 100,1

Jordbruksverket

4 480,7

1 586,5

Tullverket

2 245,4

1 607,2

Vägverket

684,4

231,6

Banverket

433,5

283,3

Riksförsäkringsverket

321,0

566,0

0,3

1 410,3

1 214,4

2 535,0

Luftfartsverket

118,2

72,7

Sjöfartsverket

18,6

33,5

902,3

235,6

0,5

0,2

21 898,5

14 909,3

Boverket

Affärsverk
Svenska Kraftnät

199,8

Not 4

MILJONER KRONOR

11 306,3

Vägverket

Summa

VÄRDEPAPPER OCH ANDELAR

Finansdepartementet

565,2

Affärsverk

Not 2.

1994/95

1994/95

501,1

Övriga myndigheter

Kärnavfallsfondens styrelse har under 1995/96 flyttat
fonderade medel från Riksbanken till Riksgäldskontoret vilket gjort att statens upplåningsbehov minskat
i motsvarande mån.
Statens järnvägar har använt likvida medel för förtidsinlösen av långfristiga skulder

1995/96

1995/96

Banverket

299,2

143,5

15 931,4

19 580,7

Övriga myndigheter

Affärsverk

Finansdepartementets aktieinnehav 1995/96 avser
59 % ägarandel i Nordbanken AB som övertagits
från Insättningsgarantinämnden (fd Bankstödsnämnden) samt 34 % i Stadshypotek AB som överförts från Konungariket Sveriges stadshypotekskassa.
Aktierna är upptagna till ett värde motsvarande anskaffningsvärdet. Under 1996 genomförde Nordbanken AB en inlösning av egna aktier vilken minskade statens ägarandel från 65,5 % till 59 %.
Aktierna i Stadshypotek AB har under januari 1997
sålts till Handelsbanken AB.
Riksförsäkringsverket har ett värdepappersinnehav bestående i huvudsak av hypoteksobligationer
(3 725 miljoner kronor) som hör till verkets fondförvaltning. Innehavet av statsobligationer (2 530 miljoner kronor) har eliminerats mot statsskulden.

Statens järnvägar
Svenska kraftnät
Summa

Riksgäldskontorets fordran avser i huvudsak kortfristiga lånefordringar på Venantius AB (2 332,1
miljoner kronor), Vasakronan AB (2 000,0 miljoner
kronor) och Vasakronan Krim AB (1 441,9 miljoner
kronor).
Av Riksskatteverkets fordran avser 4 745,4 miljoner kronor skatter under indrivning som beräknas
inflyta. Av det totala beloppet på drygt 29 000 miljoner kronor som är föremål för aktiva indrivnings-
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åtgärder beräknar Riksskatteverket att ca 15 %
kommer att inbetalas.
Jordbruksverket har fordringar på EU för gjorda
utbetalningar av bidrag på totalt 4 393,3 miljoner
kronor.
Av Tullverkets fordran avser 2 243,8 miljoner
kronor uppbördsfordringar.
Boverkets minskning av övriga fordringar beror
på att transaktionerna mellan Boverket och SBAB
gällande låneförvaltning har upphört i och med
överlåtelsen av den statliga lånestocken till SBAB och
Venantius AB

gjorts för 1994/95, en minskning med 35 589,5 miljoner kronor. De lager som återstår är lokala lager av
förnödenheter som används i fredsdriften.
Myndigheten för avveckling av statens oljelager
har som huvuduppgift att sälja ut de statliga civila
beredskapslagren av oljeprodukter och avveckla de
tömda oljelagringsanläggningarna senast vid utgången av år 1999.
Banverkets varulager består i huvudsak av material
för underhåll och reparation av anläggningar.
Not 7.
FÖRSKOTT TILL LEVERANTÖRER

Not 5.

MILJONER KRONOR

PÅGÅENDE ARBETEN
MILJONER KRONOR

Försvarets materielverk
1995/96

1994/95

Försvarets materielverk

1 507,2

590,1

Statens lantmäteriverk

102,9

107,6

Banverket

79,3

40,0

Försvarsmakten

61,6

109,5

Göteborgs universitet

38,0

25,7

Karolinska institutet

36,0

54,0

Övriga mydnigheter

157,8

134,0

Övriga myndigheter
Summa

18,0

0,0

Statens järvnägar

16,0

0,0

2 016,8

1 060,9

Summa

1994/95

15 176,2

59,9

77,0

15 750,3

15 253,2

Av Försvarets materielverks post avser 10 015 miljoner kronor förskott till IG JAS/Saab-koncernen och
2 992 miljoner kronor förskott till Celsiuskoncernen.
Not 8.
Periodavgränsningsposter på tillgångssidan avser tillförda fordringsposter som behövs för att bestämma
de intäkter och kostnader som rätteligen hör till redovisningsperioden. Posterna är av typen förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Affärsverk
Sjöfartsverket

1995/96

15 690,4

Not 6.

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

VARULAGER OCH FÖRRÅD

MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR
1995/96

Försvarets materielverk
Myndigheten för avveckling av
statens oljelager

1994/95

7 069,4

6 918,2

525,1

1 247,2

Banverket

411,4

476,3

Försvarsmakten

273,5

258,2

Övriga mydigheter

666,7

720,0

1994/95

33 799,9

Riksförsäkringsverket

1 363,0

486,0

Försvarets materielverk

1 361,3

110,2

809,0

1 196,9

3 701,4

5 435,4

72,7

149,4

250,1

293,7

Kärnavfallfondens styrelse
Övriga myndigheter

Affärsverk
Luftfartsverket

Affärsverk
Luftfartsverket

25,7

28,5

Sjöfartsverket

26,3

22,4

Statens järvnägar

170,7

174,0

Svenska kraftnät

21,7

21,5

9 190,5

9 866,3

Summa

1995/96

41 457,7

Riksgäldskontoret

Statens järnvägar
Sjöfartsverket
Svenska kraftnät
Summa

21,3

52,2

289,7

23,0

49 326,2

41 526,7

Riksgäldskontorets post avser i huvudsak upplupna
ränteintäkter med 13 182,7 miljoner kronor samt
förutbetalda underkurser för upplåning med
28 265,4 miljoner kronor.

Försvarets materielverks lager består huvudsakligen
av reservmateriel och drivmedel.
Försvarsmakten invärderade sitt varulager som
främst består av ammunition under 1994/95, men
har under 1995/96 inte tagit med det i sin redovisningen efter dispens från Försvarsdepartementet. För
jämförbarhetens skull så har motsvarande justering
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Not 9.

Not 10.

AKTIER OCH ANDELAR I INTRESSE- OCH DOTERBOLAG

OBLIGATIONER OCH ANDRA VÄRDEPAPPER
MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

Näringsdepartementet

56 409,3

21 792,2

Finansdepartementet

33 317,2

14 010,8

Kommunikationsdepartementet

27 099,4

Arbetsmarknadsdepartementet

2 260,4

Socialdepartementet

2 090,2

55,4

Riksbankens grundfond

1 000,0

1 000,0

Utrikesdepartementet

778,2

100,0

Kulturdepartementet

642,1

300,2

Insättningsgarantinämnden

11 889,1
1 471,6

0,0

4 800,0
1 226,1

50,0

39,2

Statens järnvägar

740,8

215,8

Svenska kraftnät

58,7

3,9

Summa

754,5

Allmänna arvsfonden

821,3

660,2

Lunds universitet

741,6

608,7

Finansdepartementet

593,4

0,0

Riksförsäkringsverket

196,0

195,0

Umeå universitet

110,9

78,6

94,8

124,5

346,0

383,7

3 755,3

2 805,2

Övriga myndigheter
Summa

Finansdepartementets post består av Sveriges ägarandel i Världsbanken IBRD som överfördes från
Riksbanken 1995-12-14.

Affärsverk
Luftfartsverket

1994/95

851,3

Göteborgs universitet

832,2

Övriga myndigheter

1995/96

Karolinska Institutet

Not 11.

125 278,5

ANDRA LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR
MILJONER KRONOR

56 904,3

Aktier och andelar i dotter- och intresseföretag är
fr.o.m. 1995/96 värderade enligt kapitalandelsmetoden. Metoden innebär att statens andel av bolagens
ackumulerade vinster har invärderats i myndigheternas redovisning. I Bilaga 1 redovisas det bokförda
värdet, justerat värde för 94/95 och eventuella utdelningar för respektive statligt bolag.
Departementen redovisar merparten av statens aktieinnehav i statliga bolag från och med redovisningsperioden 1994/95. Tidigare redovisades dessa aktier
av Kammarkollegiet.
Riksbanken ingår i det bokförda värdet med den
så kallade grundfonden på 1 000,0 miljoner kronor.
Insättningsgarantinämndens (f d Bankstödsnämnden) post 1994/95 bestod av aktier i Securum
(3 300,0 miljoner kronor) och Retriva (1 500,0 miljoner kronor). Under 1995/96 har aktierna i Retriva
sålts till Securum. Securumaktierna överfördes sedan
till Finansdepartementet.
Statens järnvägars aktier i dotterbolaget AB Swedcarrier har med hänsyn till substansvärde och avkastningsförmåga skrivits upp från 191 miljoner kronor
till 716 miljoner kronor.

BOKFÖRT VÄRDE
1995/96

1994/95

Centrala studiestödsnämnden

96 075,2

83 719,9

Riksgäldskontoret

11 079,5

23 969,7

Kammarkollegiet

3 590,7

2 829,8

Närings- och teknikutvecklingsverket

585,1

859,3

Banverket

457,6

254,0

Boverket

44,3

36 779,0

Försvarsmakten

6,0

2 014,8

Insättningsgarantinämnden

0,0

2 522,6

1 015,6

1 644,1

18,0

0,0

Övriga myndigheter

Affärsverk
Luftfartsverket
Statens järnvägar
Summa

979,4

889,9

113 851,4

155 483,1

Centrala studiestödsnämndens (CSN) post avser studielån beviljade t.o.m. 1988 34 910,7 miljoner kronor, studielån beviljade fr.o.m. 1989 59 022,3 miljoner kronor och hemutrustningslån till flyktingar
1 525,2 miljoner kronor. Lånefordringar hos CSN är
upptagna till det belopp varmed de utbetalats, uppskrivits och konverterats, minskat med inbetalningar
och avskrivningar pga av dödsfall m.m. Ingen värdering av osäkra fordringar har gjorts.
Boverket har minskat sina andra långfristiga fordringar genom ett avtal mellan svenska staten, SBAB
och Venatius AB med giltighet från 1 juli 1995 där
de anslagsfinansierade lånen överfördes till SBAB och
Venantius AB.
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Riksgäldskontorets post innehåller lånefordringar
på statliga bolag på tillsammans 5 873,5 miljoner
kronor och övertagna statslån till Vattenfall AB
5 205,9 miljoner kronor. Minskningen beror främst
på att lån till Vasakronan AB, Vattenfall AB och
Akademiska Hus AB på totalt 15 134,3 miljoner
kronor återbetalats.
Kammarkollegiet redovisar f.d. lönegarantifondens fordran på företagen (1 986,1 miljoner kronor)
och näringslån (1 101,9 miljoner kronor).
Insättningsgarantinämndens konvertibellån till
Föreningsbanken har lösts.
Försvarsmakten har i enlighet med regeringsbeslut
under året avvecklat det så kallade ”JAS-lånet” till
industrin som 1994/95 uppgick till 1 700 miljoner
kronor.
Exportkreditnämnden har regeringens dispens
från att invärdera osäkra fordringar i form av regressfordringar för infriade garantier.

Not 14.
TEKNISKA ANLÄGGNINGAR, MASKINER
MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

Vägverket

703,0

752,4

Banverket

601,9

549,2

Försvarsmakten

188,5

122,3

Försvarets materielverk

145,3

221,3

Övriga myndigheter

647,8

563,8

Luftfartsverket

2 621,8

2 315,4

Sjöfartsverket

98,3

85,8

Affärsverk

Svenska Kraftnät
Summa

6 701,0

6 543,8

11 707,6

11 154,0

Svenska Kraftnäts post avser driftsanläggningar för
de svenska storkraftsnäten (stamnätet, norrbottennätet och utlandsförbindelser) samt tele- och infosystem.

Not 12.
BEREDSKAPSLAGER
MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

1 080,2

1 937,0

Socialstyrelsen

956,0

958,0

Överstyrelsen för civil
beredskap

637,2

812,7

Jordbruksverket

317,2

852,6

14,7

4,5

3 005,3

4 564,8

Statens räddningsverk

Övriga myndigheter
Summa

Not 15.
ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR, TRANSPORTMEDEL,
INVENTARIER
MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

Rikspolisstyrelsen

818,4

754,9

Försvarsmakten

666,5

542,8

Riksförsäkringsverket

520,0

451,0

Lunds universitet

501,8

463,6

Riksskatteverket

500,3

367,1

Beredskapslager är värderade till anskaffningsvärde
och i vissa fall till återanskaffningsvärde.

Kustbevakningen

Not 13.

Affärsverk

PÅGÅENDE NYANLÄGGNINGAR

Sjöfartsverket

Övriga myndigheter

MILJONER KRONOR

Statens järnvägar
1995/96

1994/95

14 113,2

0,0

1 267,1

752,3

Statens fastighetsverk

541,7

854,2

Övriga myndigheter

373,7

311,9

798,9

668,4

Banverket
Fortifikationsverket

Summa

Sjöfartsverket

62,3

115,4

Statens järnvägar

195,0

624,4

Svenska kraftnät

89,3

140,3

17 441,2

3 466,9

Summa

435,1
5 047,7

602,7

607,5

8 440,1

3 864,2

18 243,9

12 533,9

Anläggningstillgångarna är värderade till anskaffningskostnad med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan. Avskrivningar baseras på tillgångarnas uppskattade ekonomiska livslängd. Normalt är
avskrivningstiden 3-7 år för datorer, 5-10 år för maskiner, transportmedel och inventarier och 10-50 år
för skepp och flyg.
Statens järnvägar har sålt rullande materiel och
fartyg som sedan återhyrs genom leasingkontrakt.
Som tillgång redovisas det ursprungliga anskaffningsvärdet efter avdrag för planenliga avskrivningar.
Värdet uppgår till 4 434 miljoner kronor. Motsvarande skuld redovisas under långfristiga skulder i övrigt.

Affärsverk
Luftfartsverket

483,5
5 710,6

Banverket redovisar fr.o.m. verksamhetsåret 1996
samtliga investeringar i järnvägsanläggningar som
tillgång i balansräkningen. Se även not 19.
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Not 16.

Not 18.

BYGGNADER

STATLIGA VÄGAR

MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

1995/96

1994/95

Fortifikationsverket

9 527,2

9 760,2

Vägverket

62 399,5

53 731,8

Statens fastighetsverk

5 528,3

9 310,7

Summa

62 399,5

53 731,8

Riksdagens förvaltningskontor

916,3

776,0

Banverket

358,5

334,0

Riksförsäkringsverket

231,0

180,0

Vägverket

193,6

301,0

Övriga myndigheter

624,0

741,8

2 155,8

2 228,2

Vägverket har från och med redovisningsperioden
1994 aktiverat investeringar i statliga vägar och broar. Väginvesteringar åren 1955-1994 har invärderats
retroaktivt. Avskrivningstiden för väginvesteringar är
40 år. Omräkning har skett med ledning av Vägverkets vägkostnadsindex som är en sammanvägning av
konsumentprisindex, entreprenadindex och producentindex. Det erhållna bruttobeloppet har sedan reducerats med avskrivningar.

Affärsverk
Luftfartsverket
Sjöfartsverket
Statens järnvägar
Svenska kraftnät
Summa

301,9

235,9

2 580,3

2 570,5

210,5

234,6

22 627,4

26 672,9

Not 19.
JÄRNVÄGSANLÄGGNINGAR
MILJONER KRONOR

Statens fastighetsverk har fram till den 1 oktober
1996 förvaltat ett antal universitetsfastigheter i avvaktan på överlämnande till Finansdepartementet för
vidareförsäljning till Statliga Akademiska Hus AB.
Av värdet 1994/95 avsåg 4 249,3 miljoner kronor
byggnadsvärdet för dessa fastigheter.

MARK OCH ANNAN FAST EGENDOM
MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

5 079,3

5 033,6

Fortifikationsverket

1 892,4

1 850,0

Naturvårdsverket

1 100,3

879,9

162,5

942,4

Luftfartsverket

13,4

12,5

Sjöfartsverket

6,3

5,2

2 194,4

2 155,5

228,2

271,0

10 676,8

11 150,1

Övriga myndigheter

1994/95

Banverket

36 017,7

7 314,0

Summa

36 017,7

7 314,0

Banverket har för 1995/96 invärderat järnvägsbanorna utöver tidigare redovisade tele, el och SLanläggningar. De investeringar som gjorts i det statliga järnvägsnätet och som finansierats med statliga
anslag har i Banverkets redovisning tidigare direktavskrivits. De beräknade investeringsbeloppen har omräknats till nuvärde enligt konsumentprisindex. Det
erhållna bruttobeloppet har sedan reducerats med
avskrivningar. Avskrivningstiden är 40 år.

Not 17.

Statens fastighetsverk

1995/96

Not 20.
IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
MILJONER KRONOR

Affärsverk

Statens järnvägar
Svenska kraftnät
Summa

Riksförsäkringsverket

Statens fastighetsverk har överlämnat mark till Finansdepartementet för vidareförsäljning till Statliga
Akademiska Hus AB. Av värdet 1994/95 avsåg
897,0 miljoner kronor den överlämnade marken.
Naturvårdsverket redovisar främst nationalparker
och naturreservat. Det bokförda värdet är upptaget
till anskaffningsvärde.

1995/96

1994/95

165,0

0,0

Totalförsvarets pliktverk

70,7

0,0

Statens invandrarverk

22,3

32,9

Statens fastighetsverk

17,0

17,4

Fortifikationsverket

16,3

20,4

Övriga myndigheter

38,4

28,9

23,5

218,3

353,2

317,9

Affärsverk
Statens järnvägar
Summa
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Not 21.

Not 23.

LEVERANTÖRSSKULDER

ÖVRIGA SKULDER

MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR
BOKFÖRT
VÄRDE
1995/96

1994/95

Försvaters materielverk

2 022,4

1 943,5

Vägverket

1 739,6

1 867,5

Banverket

1 188,0

1 458,8

Försvarsmakten

901,4

Riksförsäkringsverket

473,0

Arbetsmarknadsverket
Övriga myndigheter

BOKFÖRT VÄRDE
1995/96

1994/95

Riksförsäkringsverket

3 986,0

4 470,0

Riksgäldskontoret

3 300,8

6 514,2

Arbetsmarknadsverket

1 796,2

1 300,6

1 005,1

920,8

980,6

Statens löne och
pensionsverk

339,0

Exportkreditnämnden

821,9

713,0

406,7

804,2

Riksskatteverket

703,5

856,5

3 280,5

4 311,2

Vägverket

Affärsverk

Övriga myndigheter

641,6

308,8

3 863,9

5 983,4

Luftfartsverket

340,7

196,0

Sjöfartsverket

82,5

75,4

Luftfartsverket

201,7

268,8

1 008,2

733,5

Sjöfartsverket

20,0

17,0

2 038,7

1 673,0

20,6

30,3

18 400,0

23 056,4

Statens järnvägar
Svenska kraftnät
Summa

345,3

78,0

11 788,3

12 787,7

Affärsverk

Statens järnvägar
Statens kraftnät
Summa

Not 22.
DEPOSITIONER

Riksförsäkringsverkets, Arbetsmarknadsverkets och
Statens löne- och pensionsverks poster avser innehållen men ej förfallen skatt på pensioner med flera
skattepliktiga ersättningar.
Av Riksgäldskontorets post avser 858,3 miljoner
kronor skulder till banker, 1 928,6 miljoner kronor
förfallna obligationer, vinster och räntor.
Riksskatteverket har gjort en omklassificering av
kronofogdemyndigheternas klientmedel, skattemyndigheternas skuldsaneringsmedel och returmedel till
balansposten Depositioner under långfristiga skulder.
Det justerade värdet för övriga skulder 1994/95 har
lagts in för att få jämförbarhet.

MILJONER KRONOR
BOKFÖRT
VÄRDE
1995/96

1994/95

278,3

255,1

Tullverket

66,0

110,9

Allmänna advokatbyråerna

60,7

75,4

137,8

158,2

0,1

0,0

542,9

599,6

Länsstyrelsen i Stockholm

Övriga mydnigheter

Affärsverk
Statens järnvägar
Summa

Not 24.
FÖRSKOTT FRÅN KUNDER
MILJONER KRONOR
BOKFÖRT
VÄRDE
1995/96

1994/95

Karolinska institutet

692,0

435,2

Uppsala universitet

518,1

461,9

Fortifikationsverket

467,7

201,5

Kungliga tekniska högskolan

404,2

291,3

Göteborgs universitet

279,0

213,6

Övriga myndigheter

955,3

873,3

Affärsverk
Sjöfartsverket
Statens järnvägar
Summa

13,6

0,0

0,0

2,3

3 298,4

2 479,1

Karolinska institutet redovisar skulder avseende icke
upparbetade kostnader för både bidragsfinansierad
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och uppdragsfinansierad verksamhet där ersättningen erläggs i förskott.

Not 27.
ANDRA LÅNGFRISTIGA SKULDER
MILJONER KRONOR

Not 25.
Periodavgränsningsposter på skuldsidan avser tillförda skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen hör till redovisningsperioden. Posterna är av typen upplupna
kostnader och förutbetalda intäkter.

1994/95

98 232,2

72 913,6

Riksförsäkringsverket

4 083,0

2 941,0

Försvarets materielverk

3 186,5

403,1

Rikspolisstyrelsen

1 876,2

724,7

991,9

2 104,0

872,0

1 067,8

6 643,6

7 343,6

Övriga myndigheter

Luftfartsverket

403,4

480,0

Sjöfartsverket

178,8

208,7

1 719,2

1 705,7

Svenska kraftnät

488,4

184,9

118 675,2

90 077,1

BOKFÖRT VÄRDE
1995/96

1994/95

423,6

519,0

Länsstyrelsen i Jämtland

44,2

34,6

Länsstyrelsen i
Malmöhus

15,5

0,0

8,8

12,7

492,1

566,3

Summa

Styrelsen för internationell
utveckling

2 870,7

2 902,3

0,0

2 500,0

1 612,8

1 721,5

Luftfartsverket

1 881,4

1 432,9

Sjöfartsverket

582,4

545,3

8 016,6

2 217,0

43,1

38,2

26 311,6

16 404,4

Riksgäldskontoret redovisar skuldbytesavtal, netto,
på 7 306,7 miljoner kronor. Skuldbytesavtalen upptas till den valutakurs som gällde på bokslutsdagen.
Vägverkets post består i huvudsak av en skuld till
det egna dotterbolaget Stockholmsleder AB avseende
finansiering av delar inom den s.k. Dennisöverenskommelsen på 2 636,7 miljoner kronor.
Styrelsen för internationell utveckling redovisar Ulandskrediter som tidigare fanns hos BITS.
Insättningsgarantinämndens långfristiga skuld till
Föreningsbanken har lösts.
Statens järnvägar redovisar betalningsåtagandet
för samtliga finansiella leasingkontrakt, på 5 466
miljoner kronor, som andra långfristiga skulder.

MILJONER KRONOR

Summa

1 972,0

Summa

DEPOSITIONER

Övriga myndigheter

3 377,8

Svenska kraftnät

Not 26.

Riksskatteverket

Vägverket

Statens järnvägar

Affärsverk

Statens järnvägar

3 075,2

Affärsverk

BOKFÖRT VÄRDE
1995/96

Försvarsmakten

7 926,8

Övriga myndigheter

MILJONER KRONOR

Vägverket

1994/95

Riksgäldskontoret

Insättningsgarantinämnden

PERIODAVGRÄNSNINGSPOSTER

Riksgäldskontoret

BOKFÖRT VÄRDE
1995/96

Not 28.
LÅN I SVERIGE
MILJONER KRONOR

Riksskatteverket har gjort en omklassificering mellan
Övriga Skulder och Depositioner. Se not 23.

1995/96

1994/95

Statsobligationslån

709 907,9

605 089,9

Statsskuldväxlar

179 878,2

212 043,5

Premieobligationslån

58 707,8

62 701,6

Riksgäldskonto

11 928,6

11 586,1

Allemanssparkonto

43 986,6

49 931,1

4 901,0

959,0

1 009 310,2

942 311,2

Dagslån
Summa

Statsskuldväxlarna och de reala statsobligationslånen
redovisas till vid emissionstillfället inbetalt diskonterat belopp. Riksförsäkringsverkets innehav av
statsobligationer (2 530,0 miljoner kronor) som hör
till verkets fondförvaltning och Riksgäldskontorets
innehav av uppköpta egna obligationer (1 392,4
miljoner kronor) har eliminerats mot statsskulden,
varför Riksgäldskontorets redovisning av lån i Sveri-
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ge avviker mot Årsredovisning för statens redovisning.

1993/94:250 Reformering av det allmänna pensionssystemet och pensionsgruppens betänkande SOU
1994:20. I proposition 1994/95:41 föreslår regeringen att 11 % av inbetalda tilläggspensionsavgifter
fr.o.m. år 1995 ska placeras på konto hos Riksgäldskontoret för finansiering av framtida pensioner. Därefter har riksdagen i lag (1994:1748) om förvaltning
av vissa tilläggspensionsavgifter, beslutat att de medel
som skall placeras på konto hos Riksgäldskontoret
skall finansiera framtida pensioner. De medel som
per den 31 december 1996 finns placerade på kontot
uppgår till 19 571 miljoner kronor. Motsvarande
kapital redovisas av Riksförsäkringsverket som
”premiereserv” och ingår i statens nettoförmögenhet
i avvaktan på en slutlig utformning av det nya pensionssystemet.

LÅN UTOMLANDS
MILJONER KRONOR

Utestående obligationslån
Summa

1995/96

BOKFÖRTVÄRDE
1994/95

398 399,2

426 312,9

398 399,2

426 312,9

Lån i utländsk valuta upptas i balansräkningen till
den valutakurs som gällde på bokslutsdagen. Lånens
anskaffningsvärde uppgick till 422 978,5 miljoner
kronor. Den orealiserade valutavinsten uppgick till
24 579,2 miljoner kronor.
Not 29.

Not 30.

ANSVARSFÖRBINDELSER

SKATTER M.M.

MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

Insättningsgaranti

407 400,0

386 000,0

Kreditgarantier

246 452,0

Statliga tjänstepensioner
Premiereserv
Summa

1995/96

1996

1994/95

820 265,6

600 827,9

431 972,2

175 860,0

Skatteförvaltningen

84 425,0

76 280,0

Tullverket

57 323,8

37 146,5

86 896,0

19 571,0

3 906,0

15 473,0

10 285,0

5 534,0

757 848,0

642 046,0

Riksförsäkringsverket
Kammarkollegiet

12 267,4

10 208,2

10 351,2

Vägverket

7 729,3

6 840,1

4 014,1

LMV/Central
nämnden för
fastighetsdata

3 768,8

2 488,3

3 343,3

0,0

0,0

2 315,4

-34 752,0

-23 689,0

882 076,0

644 107,0

Insättningsgarantisystemet trädde i kraft den 1 januari 1996 och syftet är att stärka konsumentskyddet
för allmänhetens insättningar i bank. Som medlem i
EU är Sverige skyldigt att ha ett system för garanti
för insättningar. Det svenska garantisystemet omfattar insättningar upp till 250 000 kronor per insättare
och institut. De institut som omfattas av garantin
skall också svara för finansieringen. För 1996 var det
sammanlagda avgiftsbeloppet 0,25 procent av de totala insättningarna per den sista december 1995 som
uppgick till 386 miljarder kronor. De 116 institut
som betalade avgifter betalade sammanlagt cirka 966
miljoner kronor.
Statliga tjänstepensioner avser statens pensionsåtaganden för kompletterande tjänstepension till anställda, pensionärer och övriga före detta anställda.
Statens löne- och pensionsverk (SPV) har beräknat
beloppet med utgångspunkt från de beräkningar som
redovisas i slutrapportbilagan till SPV:s slutrapport
om statens tjänstepensionsåtagande (SPÅ). Utöver
den av SPV beräknade pensionsskulden som förts
upp i balansräkningens tilläggskolumn har staten
åtaganden enligt överenskommelse per den 30 november 1990, mellan staten genom Civildepartementet, Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet, om bidrag till kostnader för pensions- och
andra trygghetsförmåner för lärare, skolledare och
syofunktionärer.
Riksdagen fattade i juni 1994 beslut om riktlinjer
för ett reformerat pensionssystem. Beslutet överensstämmer i allt väsentligt med regeringens proposition

Övriga
myndigheter
Eliminerat statens
arbetsgivaravg. och
särskild löneskatt
m.m.
Summa

544 426,2

Skatteförvaltningens uppbörd avser i huvudsak skatter och arbetsgivaravgifter. Av beloppet utgör
197 144 (159 371/139 544) miljoner kronor inkomstsskatt, 339 507 (231 295/186 842) miljoner
kronor
arbetsgivaravgifter
och
160 226
(118 271/35 535) miljoner kronor mervärdesskatt.
Inom parentes anges 1996 respektiva 1994/95 års
siffror.
Skatteförvaltningens uppbördsintäkter har ökat
med ca 394 miljarder kronor mellan budgetåren
1994/95 och 1995/96. Även frånsett att redovisningsperioden 1995/96 omfattar 18 månader mot
12 månader för redovisningsperioden 1994/95 är
det en markant ökning.
Större delen av ökningen är hänförlig till mervärdeskatten. Ändrade regler fr.o.m. den 1 januari 1995
bl.a. på grund av anpassningen till EU
(importmomsen), vissa konjunkturförändringar, tidi24
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gareläggningen av inbetalningstidpunkten och ändrade regler (moms på dagstidningar) har haft betydelse i sammanhanget. Effekten av ändrade tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt
fr.o.m. 1996 är att betrakta som en engångseffekt.
Denna engångseffekt beräknas till 12 900 miljoner
kronor. Efter mervärdesskatt står arbetsgivaravgifterna och inkomstskatterna för den största intäktsökningen. Under redovisningsperioden har
dessutom nya energi- och miljöskatter tillkommit.
Av arbetsgivaravgifterna har 15 196 miljoner kronor 1995/96 avsatts till premiereserven (se not 29).
Tullverkets uppbörd avser främst mervärdesskatt
51 313 (33 397/79 746) miljoner kronor och tullavgifter 5 144 (3 179/4 876) miljoner kronor.
Riksförsäkringsverkets uppbörd avser i huvudsak
lönekostnadspålägg och särskilda löneskatter.
Kammarkollegiets intäkt består i huvudsak av
Riksbankens inlevererade överskott på 8 100 miljoner kronor och tipsmedel/lotterimedel på 2 037 miljoner kronor.
Vägverkets uppbörd består i huvudsak av fordonsskatt.
Elimineringar av statens arbetsgivaravgifter har
gjorts med 25 212 (17 82) miljoner kronor. Särskild
löneskatt har eliminerats med 2 945 (2 238) miljoner
kronor, löneskatt på pensioner med 2 447 (1 868)
miljoner kronor och avtalslkp m.m. med 4 148
(2 101) miljoner kronor. För 1994/95 gjordes motsvarande elimineringar i ett tidigare led, på Riksförsäkringsverket.
Posten övriga myndigheter har försvunnit eftersom en strikt definition av skatteuppbörd har använts.

Not 31.
INTÄKTER AV AVGIFTER OCH ANDRA
ERSÄTTNINGAR
MILJONER KRONOR
1995/96

Statens jordbruksverk

1996

1994/95

11 998,4

7 006,3

3 008,4

Finans
departementet

5 661,0

5 617,1

1,1

Vägverket

4 412,4

1 906,4

2 938,2

Banverket

3 477,4

2 408,1

1 492,2

Insättningsgarantinämnden

3 269,1

974,9

68,3

AMS

2 890,4

2 224,5

139,4

Exportkreditnämnden

2 577,6

1 925,9

1 390,7

Riksförsäkrings
verket

2 570,5

1 417,7

333,8

Kärnavfallsfondensstyrelse

2 130,0

1 458,0

1 390,3

Riksgäldskontoret

1 824,4

686,5

374,9

Riksskatteverket

1 564,5

1 112,1

251,6

Lantmäteriverket

1 171,8

835,1

802,8

Försvarsmakten

1 158,8

403,1

105,7

Statens institutionsstyrelse

1 078,6

718,5

706,6

Myndigheten för avveckling av
statens oljelager

977,4

683,0

555,7

14 805,7

10 189,7

7 376,5

5 335,6

3 620,7

3 380,8

Övriga myndigheter

Affärsverk
Luftfartsverket
Sjöfartsverket

1 787,4

1 297,0

813,8

Statens järnvägar

18 188,7

12 676,6

10 585,8

Svenska kraftnät

3 429,3

2 279,3

1 943,3

90 309,0

59 440,5

37 659,9

Summa

Statens jordbruksverks intäkter avser främst erhållna
EU-medel, varav de största är arealbidrag och trädesersättning.
Av Finansdepartementets intäkter avser 5 272
miljoner kronor försäljning av Nordbanken. Resten
av intäkterna avser främst inlevererat överskott vid
Statliga Akademiska Hus AB.
Vägverkets intäkter består av ersättning för externt utförda tjänster och försäljning av material
samt avgifter, bland annat förarprovsavgifter.
Banverkets intäkter består av banavgifter och entreprenadintäkter.
Insättningsgarantinämndens intäkter avser realisationsvinst vid försäljning av Nordbanken och garantiavgifter.
Arbetsmarknadsverkets intäkter avser finansieringsavgifter från arbetslöshetskassorna för finansiering av utbetalda arbetslöshetsersättningar och ut-
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jämningsbidrag samt betalningar från EG:s socialfond.
Exportkreditnämndens intäkter avser återvunna
skadebelopp. Intäkterna 1994/95 har omklassificierats för att få jämförbarhet med 1995/96.
Riksförsäkringsverkets intäkter avser främst ersättningar från allmänna pensionsfonden och återbetalda underhållsbidrag och pensionstillägg till pensionärer.
Kärnavfallsfondens styrelse tar in avgifter som betalas av reaktorinnehavarna i förhållande till levererad energi.
Riksgäldskontorets intäkter avser överskott från
åtgärder för att stärka det finansiella systemet och av
garantiverksamheten.
Riksskatteverket redovisar offentligrättsliga avgifter vid Kronofogdemyndigheterna.
Lantmäteriverkets avgiftsfinansierade verksamhet
består bland annat av fastighetsvärdering och taxering.
Försvarsmakten har intäkter bl.a. för försäljning
av uniformer och lunch till anställda.
Statens institutionsstyrelses intäkt består i huvudsak av vårdavgifter.
Myndigheten för avveckling av statens oljelagers
intäkt utgörs av influtna medel från försäljning av
lager.
Resterande avgiftsintäkter fördelar sig på ett stort
antal myndigheter.
Luftfartsverkets medel avser trafikintäkter och
kommersiella intäkter.
Sjöfartsverkets intäkter avser fyr- och farledsvaruavgifter samt lotsintäkter.
Av Statens järnvägars intäkter avser 13 522
(9 304/10486) miljoner kronor fakturerad försäljning. Dessutom redovisar SJ engångsintäkter på
1 463 miljoner kronor för bl.a. realisationsvinster
avseende operationell leasing.
Svenska Kraftnäts intäkter består i huvudsak av
transiteringsintäkter.

avkastning. Redovisningsperioden 1995/96 blev detta underskott 49 438 (32 881/28 158) miljoner kronor, jämför not 6 till tabell Sammanställning av den
statliga sektorn.
Not 33.
TRANSFERERINGAR OCH BIDRAG
MILJONER KRONOR

Medel från AP-fonden
m.fl.

50 725,0

33 053,0

31 306,0

Bidrag till univeristet
och högskolor

3 538,5

2 150,3

2 197,3

Jordbruksavgifter

0

0

2 929,2

Övriga mydigheter

1 338,7

1 075,0

994,4

55 602,2

36 278,3

37 426,5

Summa

240 357,7

161 172,0

156 407,0

Förtidspensioner och
sjukbidrag

61 823,5

41 218,8

41 338,3

Barnbidrag och bidragsförskott
m.m.

44 459,3

28 676,5

33 681,7

Föräldraförsäkring.m.m.

25 534,8

15 705,7

19 767,1

Sjukpenning och rehabilitering

26 537,0

17 188,0

19 709,0

Sjukvård m.m.

25 966,0

17 235,0

18 551,0

Arbetsskadeersättning m.m.

10 020,5

6 377,0

7 284,7

434 698,8

287 573,0

296 738,8

58 640,3

39 190,6

41 679,4

40 976,4

27 448,3

32 474,2

6 774,6

4 516,4

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Bidrag till Samhall AB
Bidrag från
Arbetslivsfonden
Lönegarantier

1 860,8

1 350,9

451,3

72 506,2

83 850,4

10 264,3

7 298,4

7 603,2

Bidrag inom UD:s
område

6 712,2

3 731,2

4 547,8

Invandring,främst ers.
till kommuner

5 674,8

3 138,4

8 215,0

22 651,3

14 168,0

20 366,0

Bistånd och
invandring:
Bidrag via SIDA m.fl.

Summa

Allmän tilläggspension, ATP, finansieras i första
hand med influtna ATP-avgifter. Räcker inte ATPavgifterna till för utbetalning av allmän tilläggspension täcks underskottet med medel från AP-fondens
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4 900,3
4 345,2

108 252,1

Summa

MILJONER KRONOR
1994/95

1994/95

Arbetsmarknad:
Arbetslöshetsersättning inkl.
kontantarbetsmarkndasstöd (KAS)

INTÄKTER AV BIDRAG

1996

1996

Summa

Not 32.

1995/96

1995/96

Socialförsäkring:
Ålderspensioner
inkl. ATP
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Not 34.

MILJONER KRONOR
1995/96

1996

KOSTNAD FÖR PERSONAL

1994/95

MILJONER KRONOR

Övrigt:
Skatteutjämnings
bidrag till kommuner
och landsting

101 571,3

77 777,8

Räntebidrag m.m

46 866,9

30 714,9

33 758,2

Studiestöd

13 676,9

9 367,6

10 345,3

Sveriges avgift till EU:

25 574,0

18 456,0

7 347,9

(2 549)

(1 681)

(974)

12 452,7

7 215,9

5 912,8

Bidrag inom
Socialstyrelsens
område

2 733,4

1 603,0

3 059,5

Bidrag till folkbildningen

3 710,5

2 467,8

2 374,0

Bidrag till närings
livet m.m. via NUTEK,
RFV

4 284,3

3 171,9

2 270,9

Bidrag inom skolväsendet

2 624,2

1 864,2

Bidrag till investeringar i infrastruktur
via Vägverket

1 785,5

Övriga transfereringar
och bidrag

därav bidrag till
invest.banken
Stöd till jordbruket m.m.

1995/96

1996

1994/95

Försvarsmakten

16 299,2

11 447,2

12 024,6

Polisväsendet

13 648,9

9 582,7

8 178,1

Riksförsäkringsverket inkl. försäkringskassorna

6 405,0

4 410,0

4 080,3

Skatteförvaltningen

6 342,7

4 354,5

4 065,2

Arbetsmarknadsverket

5 124,5

3 495,2

3 408,5

Vägverket

4 400,0

2 924,2

3 230,7

Banverket

3 815,1

2 578,8

1 577,4

Kriminalvårdsverket

3 507,5

2 416,0

2 285,9

Lunds universitet

3 271,1

2 277,1

2 109,5

46 416,8

Domstolsverket

2 912,6

1 978,8

2 043,7

Uppsala universitet

2 450,9

1 705,0

1 636,8

2 007,7

Göteborgs
universitet

2 194,6

1 503,1

1 360,0

1 413,1

1 726,8

Stockholms
universitet

1 826,6

1 258,5

1 123,9

1 228,2

1 161,2

6 439,3

16 384,6

Försvarets
materielverk

1 784,3

9 398,5

51 224,2

35 680,2

23 697,0

Summa

226 678,2

160 491,5

131 604,5

Affärsverk

Total summa

792 280,4

534 738,7

532 559,7

Statens järnvägar

7 031,8

4 723,7

4 341,8

Luftfartsverket

2 171,2

1 507,2

1 502,0

Sjöfartsverket

921,4

623,1

556,0

Svenska kraftnät

111,0

75,7

69,9

Summa

135 462,6

93 769,2

78 452,5

Statens tjänstepensioner m.m.

+14 453,9

+10 318,2

8 245,1

Elimineringar av arbetsgivaravg., lönekskatt m.m.

-34 752,0

-23 689,0

-15 246,0

115 164,5

80 398,5

71 451,6

Övriga myndigheter

Summa

Myndigheternas arbetsgivaravgifter som betalats in
till Riksskatteverket är en statsintern transaktion och
således inte en kostnad för staten. Motsvarande eliminering har gjorts hos Riksskatteverket.
Ökningen inom polisväsendet förklaras av att en
miljard kronor har avsatts till framtida pensionskostnader. Ökningen vid Banverket förklaras främst
av ändrade redovisningsprinciper.
Antalet anställda inom den juridiska enheten staten i september 1996 var 256 700 personer, vilket
var en minskning på 2,5 % jämfört med året innan.
Omräknat till heltidspersoner var antalet 230 300
personer, en minskning med 1,7 % jämfört med året
innan. I underbilaga 3 redovisas uppgifter om antalet
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sysselsatta inom den juridiska enheten staten under
1996 även fördelat per departement.

Not 36.
ÖVRIGA DRIFTSKOSTNADER
MILJONER KRONOR

Not 35.
KOSTNADER FÖR LOKALER
MILJONER KRONOR

1995/96

1996

1994/95

Försvarsmakten

38 449,1

26 927,3

27 296,6

Försvarets materielverk

26 574,9

18 610,9

13 813,5

3 879,6

4 157,3

10 934,0

1995/96

1996

1994/95

Försvarsmakten

2 908,6

1 965,3

2 050,4

Vägverket

Polisväsendet

1 718,6

1 168,3

1 072,9

Polisväsendet

1 870,2

1 163,5

1 152,2

Skatteförvaltningen

1 188,9

788,0

832,2

Domstolsverket

1 794,9

1 247,7

1 128,4

Riksförsäkringsverkets inkl. försäkringskassorna

974,0

652,0

651,0

Socialstyrelsen

1 654,0

1 063,6

700,0

Statens fastighetsverk

1 597,5

1 162,5

1 423,1

Kriminalvårdsverket

837,7

563,4

480,4

Riksgäldskontoret

1 584,7

819,4

708,6

990,1

1 214,3

808,2

539,4

558,9

Skatteförvaltningen

1 512,2

Arbetsmarknadsverket
Domstolsvverket

709,8

480,8

481,2

Göteborgs
universitet

662,2

452,3

Lunds universitet

661,7

Utrikesdepartementet

611,5

Uppsala universitet

587,3

Regeringskansliets
förvaltningskontor

567,3

Kungliga tekniska högskolan

509,8

Stockholms
universitet

508,3

344,6

7 625,9

5 001,5

Övriga myndigheter

Karolinska institutet

1 442,8

870,8

721,5

1 406,3

951,3

1 001,3

383,5

Kriminalvårdsverket

829,4

857,6

422,0

Göteborgs
universitet

1 400,5

446,2
379,6

393,9

Lunds universitet

1 390,1

835,8

456,6

1 266,0

915,0

1 654,7

394,1

378,1

387,7

348,3

Riksförsäkrings
verket inkl försäkringskassorna
Uppsala
universitet

1 189,6

749,7

777,9

Banverket

1 178,9

834,8

2 464,7

Arbetsmarknadsverket

1 063,1

689,5

739,0

18 664,4

16 150,9

34 688,5

340,5

329,5
310,5

Övriga myndigheter

Affärsverk

Affärsver
Luftfartsverket

61,0

40,0

43,0

Statens järnvägar

9 931,7

7 533,8

5 618,0

Sjöfartsverket

36,0

27,3

25,0

Svenska kraftnät

1 627,8

999,3

629,3

119,2

75,5

Luftfartsverket

1 436,0

1 041,6

973,6

Sjöfartsverket

826,7

649,5

344,2

Summa

121 741,0

85 036,4

109 297,6

Eliminieringar

-34 903,4

-25 260,2

-27 454,7

Summa

86 837,7

59 776,2

81 842,9

Statens järnvägar
Svenska kraftnät
Eliminering inom statliga lokalkostn
Summa

18,6

14,7

-4 817,7

-3 268,2

16 296,8

10 793,0

21,0

*

* I myndigheternas årsredovisningar för 1994/95 särredovisades inte lokalkostnaderna vilket medför att någon total för det året inte kan redovisas
här.

Krigsmateriel som anskaffats under året redovisas
bland driftkostnader av Försvarsmakten. Anskaffningen uppgår till 24 272 (17 879/15 524) miljoner
kronor.
Försvarets materielverks kostnader består i huvudsak av kostnader för varor och materiel, 22 396
(15 549/13 904) miljoner kronor.
Största delen av driftkostnader avser förvaltningskostnader för samtliga myndigheter.
Elimineringarna utgörs av kostnaden för köp av
varor och tjänster inom staten. Motsvarande eliminering av intäkt av avgifter och andra ersättningar görs
mot respektive myndighet eftersom intäkterna särredovisas i myndighetens redovisning.
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Not 37.

Not 39

AVSKRIVNINGAR

FINANSIELLA INTÄKTER AVSEENDE
STATSSKULDEN

MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR
1995/96

1996

1994/95

Vägverket

3 259,2

2 231,2

2 682,7

Banverket

1 703,2

1 403,5

8 483,3

Fortifikationsverket

861,9

593,3

531,8

Polisväsendet

619,9

448,2

298,7

4 886,0

3 402,7

2 803,0

Övriga myndigheter

Luftfartsverket

731,8

463,6

388,7

Sjöfartsverket

116,2

78,8

76,7

Svenska kraftnät
Summa

1996

1994/95

Ränteintäkter avseende
upplåning i utländsk
valuta

44 164,0

31 137,7

24 861,2

Ränteint. avseende
upplåning i SEK

71 055,7

54 800,6

20 356,7

3 847,8

2 350,5

5 210,0

Orealiserade
valutavinster

49 930,4

532,9

0

Realiserade
valutavinster

4 659,6

6 051,0

0

94,0

64,4

50,2

173 751,5

94 937,1

50 478,1

Överkurs vid
emission (netto)

Affärsverk

Statens järnvägar

1995/96

1 036,1

646,2

559,7

579,5

414,8

354,4

13 793,8

9 681,5

16 179,0

Intäktsförda preskr. obligationer m.m.
Summa

Banverket redovisar från och med verksamhetsåret
1996 samtliga investeringar i järnvägsanläggningar
som tillgång i balansräkningen. De årliga avskrivningarna som görs på järnvägsanläggningarna belastar årets resultat.

ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER
MILJONER KRONOR

Not 38.
RESULTAT FRÅN ANDELAR I DOTTERFÖRETAG
OCH INTRESSEFÖRETAG
MILJONER KRONOR

1995/96

1996

1994/95

Ränteintäkter från RGK:s
kreditgivning till bolag

6 115,6

3 614,1

2 439,6

Ränteintäkter avseende
studielån som finansierats via upplåning i RGK

5 142,4

3 576,5

2 697,8

1995/96

1996

1 188,3

1 196,2

6 139,6

6 139,6

Insättningsgarantinämnden

3 304,5

Närings
departementet

860,4

749,0

3 056,5

3 056,5

Avkastning delpensionsfonden m.fl.

1 649,0

Kommunikationsdepartementet

Ränta Kärnavfallsfonden

794,4

Socialdepartementet

437,0

437,0

Ränteintäkter
bostadslån

Arbetsmarknadsdepartementet

126,1

126,1

Arbetslivsfonden

Finans
departementet
Övriga myndigheter
Summa

-1 474,5

-1 474,5

89,0

89,0

8 373,8

8 373,8

1994/95

53,4

1 604,9
37,0

498,4

Utdelning av statens
aktier
Övriga finansiella
intäkter

3 828,0

7 019,0
1 192,5

558,3

95,0

18,8

16,8

8,9

1 419,4

608,0

837,9

103,5

63,4

74,0

19 793,5

10 522,8

21 048,7

193 545,0

105 459,9

71 526,8

Affärsverk
Luftfartsverket

Finansdepartementets resultatandel i Venantius AB
är -3 077 miljoner kronor.
Resultatandelar redovisas för en tolvmånadersperiod till skillnad mot övriga poster i resultaträkningen.

Statens järnvägar
Svenska kraftnät
Summa
Finansiella intäkter
totalt

Utdelning av statens aktier redovisas fr.o.m. redovisningsperioden 1995/96 inte i resultaträkningen om
det statliga bolaget är värderat enligt kapitalandelsmetoden. Insättargarantinämnden redovisar utdelningen av statens aktier i Nordbanken. Affärsverkens
ränteintäkter från Riksgäldskontoret särredovisas
nedan eftersom de är eliminerade ovan men inte tillhör sektorn staten i nationalräkenskaperna.
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AFFÄRSVERKENS RÄNTEINTÄKTER

AFFÄRSVERKENS RÄNTEKOSTNADER

MILJONER KRONOR

MILJONER KRONOR
1995/96

1996

1994/95

Affärsverk
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Summa

1995/96

1996

1994/95

574,8

379,5

417,9

Affärsverk
65,4

36,3

43,5

5,1

3,9

3,9

70,5

40,2

47,4

Sjöfartsverket
Svenska kraftnät

388,2

256,9

280,8

Luftfartsverket

252,3

162,2

200,0

1 215,3

798,6

897,9

Summa

Not 40.
FINANSIELLA KOSTNADER AVSEENDE
STATSSKULDEN

Not 41.
JUSTERING TILL BETALNINGAR

MILJONER KRONOR

Räntekostnader avs.
upplåning i SEK
Räntekostnader avs.
upplåning i utländsk
valuta

MILJONER KRONOR
1995/96

1996

1994/95

203 340,3

140 988,6

104 404,3

77 644,6

54 730,6

49 070,5

Realiserade
valutaförluster

0

0

15 599,3

Orealiserade
valutaförluster

0

0

4 861,6

6 503,0

5 685,6

2 358,1

287 487,9

201 404,8

176 293,8

Realiserade
kursförluster
Summa

1995/96

1994/95

Förändring kassa, bank

17 113,0

1 871,1

Förändring övriga omsättningstillgångar

-5 615,8

-190

Förändring kortfristiga skulder

-3 278,5

-3 543,6

Förändring finansiella anläggningstillgångar

34 514,1

12 154,6

9 833,0

3 126,1

Förändring långfristiga skulder
Summa justeringar

52 565,8 13 418,2

Not 42.
JUSTERING TILL BETALNINGAR
MILJONER KRONOR
1995/96

ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER

Affärsverk
Luftfartsverket

192,5

148,7

15,7

Sjöfartsverket

23,0

15,1

49,2

1 019,1

563,7

171,6

0

0

4,3

1 619,9

1 259,4

2 013,6

2 854,5

1 986,9

2 254,4

290 342,4

203 391,7

178 548,2

Statens järnvägar
Svenska kraftnät
Övriga finansiella
kostnader
Summa
Finansiella
kostnader totalt

-7 677,8

Förändring kortfristiga skulder hänförbar till ränta på statens upplåning

25 318,6

1 455,2

17 640,8

1 455,2

Summa justeringar

Affärsverkens räntekostnader till Riksgäldskontoret
särredovisas nedan eftersom de är eliminerade ovan
men inte tillhör sektorn staten i nationalräkenskaperna.
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SAMMANSTÄLLNING AV DEN
STATLIGA SEKTORN

ning. Skuldsidan utgörs bland annat av den av Riksgäldskontoret förvaltade statsskulden.
Enligt sammanställningen i tabell 5.7 av den statliga sektorns samlade tillgångar och skulder är tillgångarnas bokförda värde 2 134 miljarder kronor.
Av dessa ingår, efter eliminering, 549 miljarder kronor i den juridiska enheten staten medan 1 585 miljarder kronor utgör statens andel i andra juridiska
enheter. I relation till bruttonationalprodukten
(BNP) är statens samlade tillgångar 127 procent. För
redovisningsperioden 1996 var BNP 1 678,1 miljarder enligt SCB.
Skuldsidan visar att den statliga sektorns samlade
skulder uppgår till 2 463 miljarder kronor. Den
största enskilda skuldposten utgörs av den av Riksgäldskontoret förvaltade statsskulden på 1 408 miljarder kronor (efter eliminering). I relation till BNP
är bruttoskulden 147 procent och statsskulden
knappt 84 procent.
Eftersom skulderna är större än tillgångarna har
den statliga sektorn en negativ nettoförmögenhet på 329 miljarder kronor. I relation till BNP är nettoförmögenheten -20 procent. Jämfört med året innan
har den statliga sektorns bokförda förmögenhet ökat
med 21 miljarder kronor. Detta beror bl.a. på ökningen av AP-fondens och Riksbankens eget kapital
med 24 respektive 11 miljarder kronor. Även de
statliga bolagens eget kapital har ökat med 9 miljarder kronor. Elimineringarna har däremot ökat med 22 miljarder kronor.
Staten har utöver detta ansvarsförbindelser i form
av statliga kreditgarantier m.m. uppgående till drygt
246 miljarder kronor. Därutöver har staten ansvarsförbindelser på 20 miljarder kronor avseende de medel som är avsatta för framtida ändamål inom premiereservsystemet.

Denna sammanställning sker med syftet att ge en
översiktlig bild av de verksamheter som staten har ett
väsentligt inflytande över. Väsentligt inflytande har
definierats som att staten skall ha en ägarandel på
minst 20% i de aktuella organisationerna. Definitionen överensstämmer med näringslivets definition av
intresseföretag. Med denna definition bortfaller stiftelser, som är självägande. Statliga sektorn inkluderar
förutom myndigheterna även statliga bolag och finansinstitut samt Riksbanken och AP-fonden.
Den avgränsning som valts i sammanställningen
innebär att den juridiska formen inte enbart är avgörande utan begreppet staten avgränsas så att även
tillgångar och skulder hos andra juridiska enheter där
staten har ett väsentligt inflytande kommer med. När
det gäller de tillgångar och skulder som bara indirekt
ägs av staten via annan juridisk person har statens
andel beräknats med hänsyn tagen till ägar-andelen.
Detta innebär att ett helägt bolags tillgångar och
skulder tas med i sin helhet.
Sammanställningen, som bygger på de olika organisationernas officiella årsredovisningar eller delårsrapporter, ger en uppfattning om den totala statliga
förmögenheten. Den ger även möjligheter till analyser av hur till exempel bolagiseringar och privatiseringar påverkar de inbördes relationerna mellan de
olika kategorierna i sammanställningen och även den
totala statliga förmögenheten. Någon total eliminering har inte kunnat göras eftersom underlag för elimineringar saknas och de olika organisationernas
redovisningsperioder skiljer sig åt. De elimineringar
som gjorts framgår av not 7.

Principer för sammanställningen
Sammanställningen av den statliga sektorn, som förutom myndigheterna omfattar statliga bolag, Riksbanken och AP-fonden, bygger på uppgifter från dessa
organisationers
årsredovisningar
eller
delårsrapporter som avgivits senare. Delårsrapporter
har använts främst där aktuell årsredovisning saknats.
Eliminering av mellanhavanden inom och mellan
de olika organisationerna har endast skett i viss utsträckning. Mellan myndigheterna har eliminering
skett. Värdet på aktierna i de statliga bolagen har
eliminerats mellan myndigheter och bolag. Eliminering har också skett av Riksbankens grundfond mellan Riksbanken och myndighetssektorn.

Förändringar i den statliga sektorns förmögenhet
Under hösten 1995 såldes 34,5 procent av statens
aktieinnehav i Nordbanken. Försäljningen gav en intäkt på 6,7 miljarder kronor. Aktieinlösen 1996
minskade statens andel till 59,4 procent.
Stadshypotek AB ingår endast 1996 i sammanställningen. Statshypotekskassans innehav om 34 %
av aktierna i Stadshypotek AB överfördes till staten
och utbjöds till försäljning 1996. I februari 1997 blev
Stadshypotek dotterbolag till Svenska Handelsbanken.
Staten sålde sina 50 procent i Industrikredit AB till
Nordbanken. Fr.o.m. februari är Nordbanken ensamägare till bolaget. Sedan november 1996 är
Lantbrukskredit AB helägt av Landshypotek AB. Tidigare ägdes bolaget av staten och Landshypotek AB
med hälften vardera.
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) genomgick under 1995 en omstrukturering. SBABkoncernen har överlåtit myndighetsbeslutade riskengagemang för 23 miljarder kronor till Venantius och

Den statliga sektorns samlade ekonomiska ställning
En analys av den statliga sektorns samlade ekonomiska ställning kräver kännedom om både tillgångar
och skulder. På tillgångssidan har staten såväl finansiella som materiella tillgångar av betydande omfatt-
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samtidigt förvärvat äldre anslagsfinansierade bostadslån av god kvalitet för 34 miljarder kronor.
Venantius verksamhet inleddes 1995. Venantius
övertog bostadslån till ett nominellt belopp på ca 33
miljarder kronor från staten och Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB. Under 1996 har lånevolymen minskat till 29,1 miljarder kronor. Resultatet har förbättrats under 1996 men visar dock ett
underskott på 1,6 miljarder kronor (3,1).
Under våren 1996 köptes Retriva upp av Securum
AB. Retriva och Securum bildades efter bankkrisen
för att ta hand om Nordbankens problemkrediter
och Gota Banks problemengagemang.
Vid en jämförelse mellan budgetåren 1994/95,
1993/94 och 1992/93 i tabellen ”Sammanställning av
den statliga sektorn” kan flera förändringar konstateras. Av sammanställningen framgår till exempel de
förmögenhetsförskjutningar inom den totala statliga
förmögenhetsmassan som bolagiseringar och dylikt
inom staten inneburit. Innebörden härav är att de
bolagiserade myndigheternas tillgångar och skulder i
sammanställningen överförs, eventuellt efter omvärdering, från myndigheter till statliga bolag. I myndighetskolumnen kvarstår endast värdet på aktierna i
bolaget. Privatiseringar, avvecklingar och dylikt av
myndigheter innebär däremot att tillgångar och
skulder helt försvinner ur sammanställningen. Direkta privatiseringar av myndigheter har dock uppgått
till i sammanhanget närmast försumbara belopp.
Det bör noteras att förändringarna i myndighetsdelen på grund av bolagiseringar, avvecklingar och
omstruktureringar av myndigheter mellan budgetåren är större i verkligheten än som framgår av
sammanställningen. Orsaken är att 1993/94 är det
första året som i princip samtliga myndigheter har
fullständig tillgångsredovisning.
De största förändringarna som minskat den totala
myndighetssektorns balansomslutning och nettoförmögenhet mellan 1992/93 och 1993/94, är bolagiseringen av Postverket, Televerket och Byggnadsstyrelsen. Förändringar i förmögenhetsmassan i
myndighetskolumnen mellan åren 1993/94 och
1994/95 beror främst på förändringar av redovisningsprinciper genom invärderingen av vägarna och
försvarets förråd av krigsmateriel. Chalmers tekniska
högskola och Högskolan i Jönköping har ombildats
från myndighet till stiftelse och därmed utgått ur den
statliga sektorn.
Bolagen Statliga Akademiska hus AB, Posten AB,
Telia AB och Vasakronan AB är de största tillkommande statliga bolagen mellan 1992/93 och 1993/94.
Privatiseringar har å andra sidan minskat storleken
på den statliga bolagssektorn. De största hel- eller
delprivatiseringarna som ägt rum under perioden är:
Assidomän AB, Celsius industrier AB, Pharmacia
AB, SSAB, OK Petroleum AB, Atle och Bure förvaltnings AB.

Förändringarna i kolumnen Statliga bolag mellan
åren 1993/94 och 1994/95 beror främst på att AMUGruppen AB och Almi Företagspartner tillkommit.
AMU-Gruppen AB har ombildats från myndighet till
bolag inom den statliga sektorn. Almi Företagspartner var tidigare stiftelse och ingick inte i den statliga
sektorn.
Riksbankens balansomslutning minskade med
95,6 miljarder kronor mellan 1992 och 1993, främst
beroende på att den särskilda inlåningen från Riksgäldskontoret upphörde från och med andra halvåret
1993. Särskild inlåning från Riksgäldskontoret avsåg
den upplåning som Riksgäldskontoret gjorde under
1992 främst för att förstärka valutareserven. Genom
riksdagens beslut att slopa den så kallade valutalånenormen överfördes dessa medel till Riksgäldskontorets ordinarie checkräkning.
Förändringen av AP-fondens kapital består dels av
avkastningen på fondens tillgångar, dels av en rad av
fondförvaltningen ej påverkbara faktorer, som nettot
av inbetalda ATP-avgifter och utbetalda pensioner,
samt kostnader för administrationen av hela ATPsystemet. Utbetalningarna av allmän tilläggspension,
ATP, kommer enligt nu gällande regler och nuvarande avgiftsnivå, att fortsätta att växa i snabbare takt
än avgiftsinkomsterna, vilket leder till ökade anspråk
på fonden.
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TABELL 5.7 SAMMANSTÄLLNING AV DEN STATLIGA SEKTORNS SAMLADE TILLGÅNGAR OCH
SKULDER
MILJARDER KRONOR
1

MYNDIGHETER OCH FINANSINSTITUT
1996
1994/95

1993/94

1992/93

STATLIGA BOLAG
1996

2,3

1995

1994

1993

1992

Tillgångar
Omsättningstillgångar

123,3

127,1

109,3

157,4

114,8

110,1

138,4

152,8

106,0

Anläggningstillgångar

425,4

347,4

288,7

318,0

207,1

202,0

205,8

209,5

150,1

Summa tillgångar

548,7

474,5

398,0

475,4

321,9

312,1

344,2

362,3

256,1

Kortfristiga skulder

152,3

128,7

131,6

169,8

114,9

113,8

119,6

134,0

85,9

Långfristiga skulder

1434,5

1385,7

1190,1

997,5

95,1

94,9

126,2

140,5

97,7

Skulder och kapital

Summa skulder
Nettoförmögenhet/

1586,8

1514,4

1321,7

1167,3

210,0

208,7

245,8

274,5

183,6

-1038,1

-1039,9

-923,7

-691,9

111,9

103,3

98,4

87,8

72,5

548,7

474,5

398,0

475,4

321,9

312,0

344,2

362,3

256,1

1995

1994

1993

1992

kapital
S:a skulder och kapital
MILJARDER KRONOR
2,4

STATLIGA BANKER
1965
1995

1994

1993

1992

RIKSBANKEN
1996

2

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Summa tillgångar

576,1

504,3

560,4

619,0

610,7

212,6

257,3

269,1

275,0

370,6

538,2

466,3

527,1

593,1

569,7

125,3

180,7

204,6

191,6

306,6

37,9

38,0

33,3

25,9

41,0

87,3

76,6

64,5

83,4

64,0

576,1

504,3

560,4

619,0

610,7

212,6

257,3

269,1

275,0

370,6

1995

1994

1993

1992

1995

1994

1993

1992

599,7

575,2

544,0

547,9

509,4

-125,3

-103,3

-65,7

-58,4

-41,6

2,3

1,5

2,6

13,7

2,1

597,4

573,7

541,4

534,2

507,3

-125,3

-103,3

-65,7

-58,4

-41,6

599,7

575,2

544,0

547,9

509,4

-125,3

-103,3

-65,7

-58,4

-41,6

Skulder och kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa skulder
Nettoförmögenhet/
kapital
S:a skulder och kapital
MILJARDER KRONOR
AP-FONDEN
1965

2,5,6

ELIMINERING
1996

7

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder och kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder
Summa skulder
Nettoförmögenhet/
kapital
S:a skulder och kapital
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MILJARDER KRONOR
TOTALT BOKFÖRDA VÄRDEN
1996

1995

1994

1993

1992

2133,7

2094,3

2126,5

2143,8

2180,6

Summa skulder

2462,6

2444,0

2494,5

2394,6

2229,3

Nettoförmögenhet/

-328,9

-349,8

-368,0

-250,8

-48,7

2133,7

2094,2

2126,5

2143,8

2180,6

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Anläggningstillgångar
Summa tillgångar
Skulder och kapital
Kortfristiga skulder
Långfristiga skulder

kapital
S:a skulder och kapital

34

PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

Not 6.
Pensionsskulden
I ett betänkande från Pensionsarbetsgruppen (SOU
1994:20) presenteras det nuvarande allmänna pensionssystemet. Nuvaranande folkpensions- och ATPsystem är i princip uppbyggt som ett så kallat fördelningssystem. Detta innebär att ett års löpande pensionsutbetalningar skall finansieras med de löpande
pensionsavgifter som under samma år inbetalas till
pensionssystemen av den förvärvsarbetande generationen. Enligt dagens regler tas emellertid dessutom
såväl skattemedel som andra inkomster i anspråk för
att täcka pensionsutgifterna. Sådana inkomster härrör bland annat från AP-fonden. Ett syfte med APfonden var att den skulle utgöra en buffert mot tillfälliga variationer i avgiftsbetalningarna och/eller
pensionerna mellan olika år. Gjorda utfästelser inom
ATP-systemet motsvarar en aktuariemässigt beräknad pensionsskuld på omkring 4 000 miljarder kronor. (prop 1994/95:150 bil 1 s. 82). Underskottet i
ATP-systemet var 33 miljarder kronor för 1996.

Noter till tabell 1.

Not 1.
Myndigheter
Underbilaga 2 redovisar de myndigheter som ingår i
sammanställningen avseende redovisningsperioden
1995/96.
Not 2.
Statliga banker och finansinstitut, Riksbanken och
AP-fonden
De statliga bankerna och finansinstituten, Riksbanken och AP-fonden redovisas på summanivå på
grund av verksamheternas speciella karaktär. Underliggande redovisningar medger inte en uppdelning på
omsättnings- respektive anläggningstillgångar samt
kort- respektive långfristiga skulder.
Not 3.
Statliga bolag
Med statliga bolag avses de bolag som ingår i regeringens skrivelse 1996/97:20 till riksdagen med redogörelse för företagande med statligt ägande per den
31 december 1996 och där statens ägande uppgår till
minst 20 %. Uppgifter ur föregående års regeringsskrivelser har använts som underlag för 1992-1995
års värden.
Underbilaga 1 redovisar de statliga bolag som ingår i sammanställningen.

Not 7.
Eliminering
Statens aktier i statliga bolag med ett bokfört värde
av 125,3 (103,3) miljarder kronor redovisas i myndigheternas redovisning främst av departementen och
Bankstödsnämnden. Då sammanställningen av den
statliga sektorn även omfattar statliga bolag, banker
och finansinstitut elimineras aktierna mot bolagens
kapital för att undvika dubbel redovisning. Även
Riksbankens grundfond på 1,0 (1,0) miljard kronor
ingår i myndigheterna och elimineras därför mot
Riksbankens kapital. Affärsverkens aktier i dotterbolag eliminieras med ett bokfört värde av 849,5
miljoner. Däremot har inte AP-fondens innehav av
statspapper eliminerats mot statsskulden. AP-fondens
innehav av statspapper per 1996-12-31 var bokfört
till 223,9 (196,6) miljarder kronor.

Not 4.
Statliga banker och finansinstitut
Statliga banker och finansinstitut omfattar under
1996 Nordbanken, Securum AB, Stadshypotek, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB), AB
Svensk Exportkredit och Venantius AB. År 1995 ingår Nordbanken, Retriva, Securum, Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB) och AB Svensk Exportkredit och Venantius AB. År 1994 ingår
Nordbanken, Retriva, Securum och Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB). År 1993 Nordbanken inklusive (Gota), Retriva, Securum och SBAB
och 1992 ingår Gota, Nordbanken, Securum och
SBAB.
Not 5.
AP-fonderna
TUSENTALS KRONOR
BOKSLUT 96

TILLGÅNGAR

SKULDER

KAPITAL

1-3 Fonden

557 513

1 851

555 662

4:e Fonden

25 355

10

25 345

5:e Fonden

5 972

2

5 970

6:e Fonden

10 816

403

10 413

599 656

2 266

597 390

Totalt
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MILJONER KRONOR
1995/96

1994/95

Näringsdepartementet

56 409,3

50 512,4

Kommunikationsdepartementet

27 099,4

26 285,3

Finansdepartementet

33 317,1

19 866,4

Arbetsmarknadsdepartementet

2 260,4

2 331,2

Socialdepartementet

2 090,2

1 938,5

Riksbankens grundfond

1 000

1 000

Utrikesdepartementet

778,2

534,2

Kulturdepartementet

642,1

565,8

123 596,7

103 033,8

Summa
Övriga myndigheter

832,5

Affärsverk
Luftfartsverket

50

39,2

Statens Järnvägar

740,8

215,2

Svenska Kraftnät

58,7

3,9

849,5

258,3

125 278,5

103 292,1

Summa
Totalt
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Underbilaga 1

STATLIGA BOLAG
MILJONER KRONOR

STATLIGA BOLAG

A-Banan projekt
Almi Företagspartner AB
AMU Gruppen AB
Apoteksbolaget AB
Assi Domän AB

1

AB Bostadsgaranti
Celsius AB
Enator AB

2

3

BOKFÖRT
VÄRDE
1995/96

JUSTERAT
VÄRDE
1994/95

ÄGAR
ANDEL
1996

50,0

50,0

100

Banverket/Luftfartsverket

4 196,0

3 298,8

100

Näringsdepartementet

UTDELNING

BÖRSVÄRDE
1996-12-31

MYNDIGHET

347,4

447,4

100

35,0

1 134,9

1 262,0

66,7

287,1

7 094,0

6 105,3

50,25

278,7

2,0

6,9

50

576,0

1 044,3

25

7 359,0 Näringsdepartementet

25

1 419,6 Näringsdepartementet

70,0

Arbetsmarknadsdepartementet
Socialdepartementet
11 240,3 Näringsdepartementet
Inrikesdepartementet

Förvaltnings AB Stattum

4 908,0

5 298,1

100

Grängesbergs gruvor AB

3,0

8,0

100

Näringsdepartementet

36,0

35,6

100

Näringsdepartementet

AB Göta Kanalbolag

550,0

Näringsdepartementet

Halmstad Högskolans
utvecklingsaktiebolag

4,0

100

Näringsdepartementet

Holding AB vid Högskolan i Luleå

4,0

100

Näringsdepartementet

5,0

100

Näringsdepartementet

Holdingbolaget vid Göteborgs
Universitet AB
Holdingbolaget vid Umeå
Universitet AB
Industrikredit AB
Karolinska Institutet Holding AB
Kasernen Fastighets AB
KTH Holding AB
Kungliga Dramatiska Teatern AB
Kungliga Teatern AB (Operan)
AB Kurortsverksamhet

306,2
5,0
57,5
7,0

Luossavaara-Kiirunavaara AB

Finansdepartementet

100

Näringsdepartementet

100

Finansdepartementet

100

Näringsdepartementet

32,9

0,1

100

Kulturdepartementet

0,1

32,4

100

Kulturdepartementet

21,0

32,6

100

Riksförsäkringsverket

90,0

(50)

Finansdepartementet

5,0

25,8

100

Luftfartsverket

8 218,1

7 649,5

100

Lantbrukskredit AB
LFV Holding AB

22,9

(50)

1. Av ägarandelen avser 3 procent indirekt ägande från Förvaltningsaktiebolaget Stattum.
2. Av ägarandelen avser 15,4 procent indirekt ägande från Förvaltningsaktiebolaget Stattum.
3. Av ägarandelen avser 15,4 procent indirekt ägande från Förvaltningsaktiebolaget Stattum.
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MILJONER KRONOR

BOKFÖRT
VÄRDE

STATLIGA BOLAG

Lunds Universitet

JUSTERAT
VÄRDE
1994/95

ÄGAR
ANDEL
1996

10,0

Utvecklingsaktiebolag Nordbanken

4

Norrland Center AB

6 514,4

UTDELNING

100
12 900,0

59,4(100)

BÖRSVÄRDE
1996-12-31

MYNDIGHET

Näringsdepartementet
3 056,0

22 420,4 Finansdepartementet

3,7

4,8

33

Posten AB

3 292,0

2 831,7

100

Kommunikationsdepartementet

Riksbankens grundfond

1 000,0

1 000,0

100

Riksbanken

Retriva AB

Näringsdepartementet

3 860,4

(100)

1 913,0

1 878,9

100

SAQ Kontroll AB

125,4

81,5

100

10,0

SAS Sverige AB

2 462,9

2 766,5

50

962,3

94,8

59,9

100

Socialdepartementet

11 213,0

11 735,0

100

Finansdepartementet

SKD Företagen AB

7,9

7,6

100

Finansdepartementet

SLU Holding AB

4,0

100

Näringsdepartementet

Samhall AB

SBL Vaccin AB
Securum AB

SOS Alarm Sverige AB (SOSAB)
Stadshypotek AB

4

24,5

37,7

50

4 791,8

Bankstödsnämnden
Arbetsmarknadsdepartementet
Näringsdepartementet
Kommunikationsdepartementet

Kommunikationsdepartementet
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7 435,6 Finansdepartementet

Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag

3 006,9

1 707,5

100

1 477,0

Finansdepartementet

Statliga Akademiska Hus AB

5 590,5

3 716,9

100

239,1

Finansdepartementet

Stockholms Universitet Holding AB
AB Svensk Bilprovning
AB Svensk Exportkredit

5,0
256,0

259,3

52

6,4

1 694,1

50

248,5

12,2

Svenska Lagerhus AB

60,5
5

Näringsdepartementet

2 349,0

Svensk fastighetsvärdering AB

Svenska Penningspel AB

100

100
53,1

0,3

Näringsdepartementet
Inrikesdepartementet

100

7,5

Finansdepartementet

100

10,0

Finansdepartementet

Svenska Rymdaktiebolaget

140,2

Svenska Skogsplantor AB

107,3

99,4

100

Näringsdepartementet

7,5

18,1

100

Utbildningsdepartementet

14,8

15,2

100

Vägverket / Banverket

Svenska Statens Språkresor AB
Svensk-Danska Broförbindelsen AB

140,9

Kommunikationsdepartementet

100

Näringsdepartementet

Svenskhemmet Voksenåsen A/S

6,1

7,1

100

Kulturdepartementet

Sveriges Geologiska AB, SGAB

36,8

38,2

100

Näringsdepartementet

168,6

143,1

100

Näringsdepartementet

50

Näringsdepartementet

Sveriges Provnings- och forskningsinstitut AB, SP
Sveriges Rese- och Turistråd
AB Swedcarrier
Swedesurvey AB
Swedfund International AB
Systembolaget AB
Telia AB
Teracom Svensk Rundradio AB
Universitetsholding i Linköping AB

5,0
1 340,3

1 708,5

100

Statens Järnvägar

18,3

12,7

100

Inrikesdepartementet

778,2

534,2

100

Utrikesdepartementet

860,4

906,6

100

39,3

21 064,0

20 408,9

100

1 000,0

603,1

538,0

100

Kulturdepartementet

100

Näringsdepartementet

5,0

4. Nordbanken och Stadshypotek är värderade till anskaffningsvärdet.
5. Utdelningen avser AB Tipstjänst och Svenksa Penninglotteriet AB.
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MILJONER KRONOR

STATLIGA BOLAG

Uppsala Universitets Utvecklingsaktiebolag

BOKFÖRT
VÄRDE
1995/96

JUSTERAT VÄRDE
1994/95

9,0

ÄGAR
ANDEL
1996

UTDELNING

100

BÖRSVÄRDE
1996-12-31

MYNDIGHET

Näringsdepartementet

V&S Vin & Sprit AB

1 466,6

2 241,3

100

980,0

Finansdepartementet

Vasakronan AB

6 550,0

7 254,5

100

322,2

Finansdepartementet

Vattenfall AB

28 188,0

24 772,1

100

1 500,0

Venantius AB

5 307,1

10

100

Finansdepartementet

42,9

39,2

100

Vägverket

56,9

97,6

50

Finansdepartementet

120,3

126,9

100

Näringsdepartementet

136 417,0

129 423,3

Vägverkets Investeringsaktiebolag

Näringsdepartementet

Väginvest
Värdepapperscentralen VPC AB
Zenit Shipping AB
Totalt

39

11 432,7
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Finansinspektionen
Fiskeriverket
Flygtekniska försöksanstalten
Folkens museum / Etnografiska
Fokhälsoinstitutet
Forskningsrådsnämnden
Fortifikationsverket
Försvarets forskningsanstalt
Försvarets materielverkt
Försvarets personalnämnd
Försvarets radioanstalt
Försvarsdepartementet
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Gentekniknämnden
Glesbygdsverket
Granskningsnämnden för radio och TV
Göteborgs universitet
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Handikappombudsmannen
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Hällsboskolan
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskolan i Borås
Höskolan i Dalarna
Högskolan i Gävle-Sandviken
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby
Högskolan i Karlstad
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Luleå
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan i Växjö
Högskolan i Örebro
Högskoleverket
Idrottshögskolan i Stockholm
Inrikesdepartementet
Inspektionen för strategiska produkter

Statliga myndigheter och fonder
Myndigheter
Alkoholinspektionen
Allmänna advokatbyråerna
Allmänna reklamationsnämnden
Arbetarskyddsstyrelsen
Arbetsdomstolen
Arbetsgivarverket
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arkitekturmuseet
Arkivet för ljud och bild
Banverket
Barnombudsmannen
Birgittaskolan
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
Byggforskningsrådet
Centrala försöksdjursnämnden
Centrala studiestödsnämnden
Centralnämnden för fastighetsdata
Chalmers tekniska högskola, avv
Civilbefälhavaren i mellersta civilområdet
Civilbefälhavaren i norra civilområdet
Civilbefälhavaren i södra civilområdet
Danshögskolan
Datainspektionen
Delegationen för genomförande av vissa EUprogram
Delegationen för utländska investeringar i Sverige
Delegationen för översättning av EGs regelverk
Domstolsverket
Dramatiska institutet
Ekeskolan
Elsäkerhetsverket
Exportkreditnämnden
Fastighetsmäklarnämnden
Finansdepartementet
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Institutet för rymdfysik
Insättningsgarantinämnden
Jordbruksdepartementet
Justitiedepartementet
Justitiekanslern
Jämställdshetsombudsmannen och jämställdshetsdelegationen
Kammarkollegiet
Karolinska institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Kommunikationsdepartementet
Kommunkikationsforskningsberedningen
Koncessionsnämnden för miljöskydd
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfackskolan
Konstnärsnämnden
Konsumentverket
Kriminalvårdsstyrelsen
Kristinaskolan
Kulturdepartementet
Kungliga biblioteket
Kungliga konsthögskolan
Kungliga musikhögskolan i Stockholm
Kungliga tekniska högskolan
Kustbevakningen
Kärnavfallsfondens styrelse
Lantmäteriverket
Linköpings universitet
Livrustkammaren, Skokloster slott, Hallwylska
museet
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Länsstyrelsen i Blekinge län
Länsstyrelsen i Gotlands län
Länsstyrelsen i Gävleborgs län
Länsstyrelsen i Göteborg och bohus län
Länsstyrelsen i Hallands län
Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kopparbergs län
Länsstyrelsen i Kristianstads län
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Malmöhus län
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelsen i Skaraborgs län
Länsstyrelsen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Länsstyrelsen i Västmanlands län
Länsstyrelsen i Älvsborgs län

Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Lärarhögskolan i Stockholm
Manillaskolan
Marknadsdomstolen
Medicinska forskningsrådet
Militärhögskolan
Miljö- och forskningsrådet
Mitthögskolan
Mälardalens högskola
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvetenskapliga forskningsrådet
Nordiska Afrikainstitutet
Nämnden för offentlig upphandling
Nämnden för utställning av nutida svensk konst i
utlandet
Nämnden för vårdartjänst
Närings- och handelsdepartementet
Närings- och teknikutvecklingsverket
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och
nämnden mot etnisk diskriminering
Operahögskolan i Stockholm
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen
Presstödsnämnden
Radio- och TV-verket
Regeringskansliets förvaltningskontor
Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer
Riksarkivet
Riksdagens förvaltningskontor
Riksdagens ombudsmän
Riksdagens revisorer
Riksförsäkringsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionsverket
Riksskatteverket
Riksåklagaren
Rymdstyrelsen
Rådet för arbetslivsforskning
Rådet för forskning om universitet och högskolor
Rådet för forsknings- och utvecklings-samarbete
mellan Sverige och EU
Rättsmedicinalverket
Sameskolstyrelsen och sameskolor
Sametinget
Sjöfartsverket
Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Skogsstyrelsen
Smittskyddsintitutet
Socialdepartementet
Socialstyrelsen
Socialvetenskapliga forskningsrådet
Språk- och folkminnesinstitutet
Sprängämnesinspektionen

42

PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

Statens beredning för utvärdering av medicinsk
metodik
Statens biografbyrå
Statens bostadskreditnämnd
Statens fastighetsverk
Statens försvarshistoriska museer
Statens geotekniska institut
Statens haverikommission
Statens institut för handikappfrågor i skolan
Statens institut för kommunikationsanalys
Statens institut för psykosocial miljömedicin
Statens institut för regional forskning
Statens institutionsstyrelse
Statens invandrarverk
Statens jordbruksverk
Statens järnvägar
Statens konstmuseer
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statens kärnkraftinspektion
Statens livsmedelsverk
Statens lokalförsörjningsverk
Statens löne- och pensionsverk
Statens maskinprovningar
Statens musiksamlingar
Statens naturvårdsverk
Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Statens Oljelager
Statens psykologisk- pedagogiska bibliotek
Statens räddningsverk
Statens sjöhistoriska museer
Statens skola för vuxna i Härnösand
Statens skola för vuxna i Norrköping
Statens skolverk
Statens strålskyddsinstitut
Statens utsädeskontroll
Statens va-nämnd
Statens veterinärmedicinska anstalt
Statens väg- och transportforskningsinstitut
Statens växtsortnämnd
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklings-samarbete
Styrelsen för lokalradiotillstånd
Styrelsen för psykologiskt försvar
Ståthållarämbetet
Svenska institutet, stiftelsen
Svenska kraftnät
Svenskt biografiskt lexikon
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska- och hydrologiska institut
Sveriges Riksbank
Säkerhetspolisen
Södertörns högskola
Talboks- och punktsskriftsbiblioteket
Teaterhögskolan i Stockholm

Teknikvetenskapliga forskningsrådet
Tomtebodaskolans resurscenter för synskadade
Totalförsvarets chefsnämnd
Totalförsvaret pliktverk
Tullverket
Turistdelegationen
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet
Utbildningsdepartementet
Utlänningsnämnden
Utrikesdepartementet
Verket för högskoleservice
Vägverket
Vänerskolan
Åsbackaskolan
Östervångsskolan
Överklagandenämnden
Överstyrelsen för civil beredskap
FONDSTÄLLNINGAR PER 1996-12-31
MILJONER KRONOR
FOND

Allmänna arvsfonden
Arbetslivsfonden
Arbetsskadefonden
Batterifonden
Bilskrotningsfonden
Clearingfonden

Delpensionsfonden
Energiteknikfonden

Folkpensionsfonden

REDOVISANDE
MYNDIGHET

764,0 Kammarkollegiet
83,2 Kammarkollegiet
-15 910,7 Riksförsäkringsverket
61,9 Natuvrårdsverket
346,5 Vägverket
12,3 Natur- och teknikutvecklingsverket
5 320,9 Riksförsäkringsverket
139,0 Natur- och teknikutvecklingsverket
60,3 Riksförsäkringsverket

Fond för frivillig pensionsförsäkring

828,0 Riksförsäkringsverket

Insättargarantier

998,0 Insättargarantinämnden

Jordfonden

337,2 Jordbruksverket

Kärnavfallsfonden

19 993,0 Kammarkollegiet

Lönegarantifonden

-1 986,1 Kammarkollegiet

Premiereserven

20 457,3 Riksförsäkringsverket

Skyltfonden
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Underbilaga 3

ANSTÄLLDA FÖRDELADE PER DEPARTEMENT
M.M.

Statsanställda 1996
Antalet anställda inom den juridiska enheten staten i
september 1996 var 256 700 personer, vilket var en
minskning med 2,5 procent jämfört med året innan.
Omräknat till heltidspersoner är antalet 230 300 per6
soner .
ANTAL ANSTÄLLDA

1996

1995

FÖRÄNDRING

Justitiedepartementet

38 200

39 500

-1 300

Utrikesdepartementet

4 100

2 500

1 600

Försvarsdepartementet

35 600

35 800

-200

Socialdepartementet

20 300

21 000

-700

Kommunikationsdepartementet

35 700

36 700

-1 000
-900

1996

1995

Finansdepartementet

20 300

21 200

Kvinnor

112 803

115 400

Utbildningsdepartementet

39 900

39 100

800

Män

143 897

147 900

Jordbruksdepartementet

5 400

7 000

-1 600

Samtliga

256 700

263 300

Arbetsmarknadsdepartementet

12 600

13 300

-700

Kulturdepartementet

2 610

4 600

-1 990

heltidstjänstgörande

204 000

203 600

Näringsdepartementet

4 600

2 300

2 300

deltidstjänstgörande

52 700

59 700

Inrikesdepartementet

8 400

5 800

2 600

230 300

234 100

Miljödepartementet

1 030

3 900

-2 870

Riksdagen och dess verk

1 400

1 400

0

Därav

Omräknat till heltidspersoner

Begreppet heltidspersoner beräknas med hjälp av sysselsättningsgraden. Två personer med sysselsättningsgraderna 60 respektive 40 procent har tillsammans en arbetstid motsvarande en heltidsperson.

Hov
Totalt

160
230 300

160
234 100

-3 800

Invandrarverket (2000 personer) bytte departement
från arbetsmarknadsdepartementet till utrikesdepartementet. Lantmäteriverket (2700 personer) bytte
från miljödepartementet till inrikesdepartementet och
Skogsstyrelserna (1600 personer) från jordbruksdepartementet till näringsdepartementet.

6. Källa: SCB Statistiska meddelanden Am 50 SM 9601 och Am 50 SM 9701.
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Underbilaga 4

SPECIFIKATION AV STATSBUDGETENS INKOMSTER BUDGETÅRET 1995/96
TUSENTALS KRONOR
TITEL

BERÄKNAT FÖR
BUDGETÅRET

INKOMSTER

UTGIFTER

NETTOINKOMST/
NETTOUTGIFT

1000

Skatter m.m.

713 387 723

744 805 847

1100

Skatt på inkomst

103 066 000

112 827 184

1111

Fysiska personers inkomstskatt

33 733 000

559 993 367

534 867 850

25 125 517

1121

Juridiska personers inkomstskatt, netto

58 525 000

99 748 595

26 074 597

73 673 999

1123

Beskattning av tjänstegruppliv

1 950 000

1131

Ofördelbara inkomstskatter

3 318 000

6 431 460

1141

Kupongskatt

9 000

2 305 903

1142

Utskriftningsskatt och ersättningsskatt

1143

Bevillningsavgift

1144

Lotteriskatt

1200

Socialavgifter och allmänna egenavgifter

1211

Folkpensionsavgift

61 456 000

62 040 067

1221

Sjukförsäkringsavgift

58 560 000

60 143 653

1231

Barnomsorgsavgift

0

901

1241

Utbildningsavgift

1251

Tilläggspensionsavgift, netto

1252

Delpensionsavgift, netto

1253

Arbetsskadeavgift, netto

1254

Arbetsmarknadsavgift

1255
1256
1257

Sjöfolkspensionsavgift, netto

0

1261

Allmän sjukförsäkringsavgift

40 734 000

1262

Allmän pensionsavgift, netto

0

1281

Allmän löneavgift

1291

Särskild löneskatt

9 695 000

14 677 548

1300

Skatt på egendom

25 370 723

24 246 676

1311

Skogsvårdsavgifter

0

1312

Fastighetsskatt

1321

Fysiska personers förmögenhetsskatt

1322

Juridiska personers förmögenhetsskatt

1 445 255

0
0
4 640 000

3 845 050

248 056 000

259 758 428

0

85

9 648 000

138 862 120

129 191 433

0

2 113 548

2 113 548

4 452 000

14 535 785

9 833 156

9 670 687

4 702 629

44 211 000

48 568 576

Arbetarskyddsavgift

1 754 000

1 768 805

Lönegarantiavgift

2 065 000

2 400 941

15 481 000

47

38 554

38 554

11 431 250

11 431 250

40 207 250

15 577 286

14 725 723

14 928 287

2 853 000

3 072 072

72 000

71 659
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TUSENTALS KRONOR
BERÄKNAT FÖR
BUDGETÅRET

TITEL

INKOMSTER

UTGIFTER

NETTOINKOMST/
NETTOUTGIFT

1331

Arvsskatt

1 575 000

1 716 592

1332

Gåvoskatt

195 000

413 598

1341

Stämpelskatt

5 950 000

4 044 467

1400

Skatt på varor och tjänster

315 650 000

327 007 507

1411

Mervärdesskatt

195 483 000

1421

Bensinskatt

1423

Försäljningsskatt på motorfordon

1424

Tobaksskatt

1425

Skatt på spritdrycker

9 075 500

7 595 672

1426

Skatt på vin

4 352 300

4 741 925

1427

Skatt på maltdrycker

5 028 300

5 144 411

66 716 000

65 059 768

409 812 976

196 100 649

213 712 327

0

3 653

3 460 000

2 320 190

11 874 000

10 807 055

1428

Energiskatt

1429

Särskild avgift på svavelhaltigt bränsle

1431

Särskild skatt på elektrisk kraft från kärnkraftverk

1434

Skatt på elektrisk kraft

1435

Särskild skatt mot försurning

1442

Systembolaget ABs inlevererade överskott

1452

Skatt på annonser och reklam

1454

Skatt på spel

1461

Fordonskatt

5 607 300

7 115 086

1471

Tullmedel

8 064 600

5 144 329

1472

Övriga skatter m.m. på import

3 300

2 257

1473

Jordbruks- och sockeravgifter

720 900

350 988

1481

Övriga skatter på varor och tjänster

324 000

280 776

1500

Utjämningsavgift

21 245 000

20 966 051

1511

Utjämningsavgift för kommuner och landsting

21 245 000

20 966 051

2000

Inkomster av statens verksamhet

34 881 377

41 407 780

2100

Rörelseöverskott

9 093 036

15 007 594

500
857 000

1 031 917

2 230 000

1 878 843

99 000

89 171

200 000

39 339

1 457 300

1 619 913

97 000

69 886

2113

SJs inlevererade överskott

2114

Luftfartsverkets inlevererade överskott

243 000

0
146 937

2116

Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdeln.
och inlev. av motsvarighet till statl. skatt

346 000

346 000

2118

Sjöfartsverkets inlevererade överskott

58 800

73 222

2124

Inlev. överskott av RGKs garantiverksamhet

377 000

488 436

2125

Inlevererat överskott av åtgärder för att stärka det
finansiella systemet

0

3 815 868

2131

Riksbankens inlevererade överskott

5 500 000

8 100 000

2151

Tipsmedel

1 601 158

1 128 146

2152

Lotterimedel

967 078

908 985

2200

Överskott av statens fastighetsförvaltning

0

338 102

2214

Överskott av Byggnadsstyrelsens verksamhet

0

84 400

2215

Överskott av Statens fastighetsverks verksamhet

0

253 702

2300

Ränteinkomster

6 051 230

1 153 779

2314

Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen

7 000

10 103

2316

Ränteinkomster på vattenkraftslån

115

83
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TUSENTALS KRONOR
BERÄKNAT FÖR
BUDGETÅRET

TITEL

2318

Ränteinkomster på statens lån till den mindre
skeppsfarten

2321

Ränteinkomster på skogsväglån

2322

Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet

2323

Räntor på övriga näringslån, Statens jordbruksverk

2325

Räntor på Postverkets statslån

2332

Räntinkomster på lån för bostadsbyggande

2333

Ränteink på lån för bostadsförsörjning för mindre
bemedlade barnrika familjer

2334

Räntor på övriga bostadslån, Boverket

2341

Ränteink på statens lån för universitetsstudier och
garantilån för studerande

2342

Ränteinkomster på allmänna studielån

2343

Ränteink på studielån upptagna efter 1989

2351

Räntor på energisparlån

2361

Räntor på medel avsatta till folkpensionering

2371

Räntor på beredskapslagring och förrådsanläggningar

2383

INKOMSTER

UTGIFTER

NETTOINKOMST/
NETTOUTGIFT

50

55

6

6

83 345

97 334

2 325

1 986

0
5 184 500

53 023

125
5 500

120

150

68

44 500

67 091

0
168 497

20

6 000

6 773

267 730

430 323

Ränteink på lån för studentkårslokaler

0

226

2385

Ränteink på lån för studentkårslokaler

45

29

2386

Ränteink på lån för allmänna samlingslokaler

2389

Ränteink på lån för inventarier i vissa
spec.bostäder

2391

Ränteink. på markförvärv för jordbrukets
rationalisering

2392

Räntor på intressemedel

2394

Övriga ränteinkomster

2395

Räntor på särsk räkningar i Riksbanken

9 750
40
900

1 038

10 800

8 093

199 852

408 615

60 000

68 792

2400

Aktieutdelning

4 130 000

8 446 915

2411

Inkomster av statens aktier

4 130 000

8 446 915

2500

Offentligrättsliga avgifter

7 950 860

7 702 861

2511

Expeditions- och ansökningsavgifter

761 345

791 667

2519

Koncessionsavgift på televisionens område

416 000

281 204

2521

Avgifter till granskningsnämnden

6 927

6 927

2522

Avgifter för granskning av filmer och videogram

2524

Bidrag för ungdomspraktik

2525

Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor

2526
2527
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

15 500

16 890

460 000

232 963

1 821 600

1 833 806

Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor

63 800

64 343

Avgift för statskontroll av krigsmaterielltillverkning

10 600

7 904

5 555

10 095

256 100

79 800

0

1 928

1 275 000

1 192 523

926 100

825 415

36 676

331 747

30 510

29 853
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TUSENTALS KRONOR
BERÄKNAT FÖR
BUDGETÅRET

TITEL

2537

Miljöskyddsavgift

2538

Miljöavg på bekämpningsmedel o handelsgödsel

2539

Täktavgift

2541

Avgifter vid Tullverket

2542

Patientavg vid tandläkarutbildningen

2544

Avgifter för alkoholinspektionens verksamhet

2545

Närradioavgifter

2546

INKOMSTER

UTGIFTER

NETTOINKOMST/
NETTOUTGIFT

75 373

139 145

592 279

562 877

45 000

43 217

119 389

79 076

6 500

10 304

31 700

56 570

5 400

3 251

Lokalradioavgifter

178 000

188 805

2547

Avgifter för Post- och telestyrelsens verksamhet

162 800

197 647

2548

Avgifter för Finansinspektionens verksamhet

151 500

148 844

2549

Avgifter för provning vid riksprovplats

0

8 060

2551

Avgifter från kärnkraftverk

256 011

247 926

2552

Övriga offentligrättsliga avgifter

240 494

303 733

2553

Registreringsavgift till fastighetsmäklarnämnden

0

6 651

2600

Försäljningsinkomster

1 562 480

2 615 144

2624

Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter

91 352

82 218

2625

Utförsäljning av beredskapslager

534 420

1 614 182

2626

Inkomster vid Banverket

2700

Böter m m

2711
2712
2713

Vattenföroreningsavgift m m

936 708

918 744

1 379 771

1 834 367

Restavgifter och dröjsmålsavgifter

764 099

1 310 967

Bötesmedel

611 404

510 429

168

1 165

2714

Sanktionsavgifter m m

4 100

11 807

2800

Övriga inkomster av statens verksamhet

4 714 000

4 309 010

2811

Övriga inkomster av statens verksamhet

4 414 000

3 975 367

2812

Återbetalning av lönegarantimedel

300 000

333 642

3000

Inkomster av försåld egendom

80 700

13 881 087

3100

Inkomster av försålda byggnader o maskiner

50 000

28 225

3124

Statskontorets inkomster av försålda datorer m m

3125

Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0

3200

Övriga inkomster av markförsäljning

3211

Övriga inkomster av markförsäljning

3300

Övriga inkomster av försåld egendom

29 700

13 852 862

3311

Inkomster av statens gruvegendom

29 700

23 472

3312

Övriga inkomster av försåld egendom

4000

Återbetalning av lån

4100

Återbetalning av näringslån

50 000

28 225

1 000

0

1 000

0

13 829 390

9 330 819

5 596 085

195 137

333 941

4123

Återbetalning av lån till fiskerinäringen

40 338

49 340

4131

Återbetalning av vattenkraftslån

366

619

4133

Återbet av statens lån till den mindre skeppsfarten

400

533

4135

Återbetalning av skogsväglån

4136

Återbet av övriga näringslån, Kammarkollegiet

4137

Återbet av övriga näringslån, Statens jordbruksverk

50

18

12

143 857

272 967

1 958

4 533
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TUSENTALS KRONOR
BERÄKNAT FÖR
BUDGETÅRET

TITEL

4138

Återbet av tidigare infriade statliga garantier

4200

INKOMSTER

UTGIFTER

NETTOINKOMST/
NETTOUTGIFT

8 200

5 936

Återbetalning av bostadslån m m

4 512 520

0

4212

Återbetalning av lån för bostadsbyggande

4 500 000

4213

Återbet av lån för bostadsförsörjning för mindre
bemedlade barnrika familjer

4214

Återbetalning av övriga bostadslån, Boverket

4300

Återbetalning av studielån

4311

Återbet av statens lån för universitetsstudier

4312

Återbetalning av allmänna studielån

4313

Återbetalning av studiemedel

520
12 000
3 886 120

3 803 455

120

57

3 000

2 490

3 883 000

3 800 908

4411

Återbetalning av energisparlån

360 000

4500

Återbetalning av övriga lån

377 042

1 458 690

4514

Återbetalning av lån för studentkårslokaler

260

226

4515

Återbetalning av lån för allmänna samlingslokaler

9 500

4516

Återbetalning av utgivna startlån & bidrag

2 800

4517

Återbetalning från Portugalfonden

4519

Återbetalning av statens bosättningslån

4521

Återbet av lån för inventarier i vissa spec.bostäder

4525

Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor

2 367

0
0

368

150
300 000

143 102

4526

Återbetalning av övriga lån

64 332

1 312 627

5000

Kalkylmässiga inkomster

-2 045 351

-2 348 233

5100

Avskrivningar och amorteringar

1 476 649

2 482 251

5113

Statens järnvägars avskrivningar

5121

Avskrivningar på fastigheter

0
566 649

1 024 197

5131

Uppdragsmyndigheters m fl komplementkostnader

900 000

1 454 987

5144

Avskrivn på förrådsanläggningar f civilt totalförsvar

10 000

3 067

5200

Statliga pensionsavgifter, netto

-3 522 000

-4 830 484

5211

Statliga pensionsavgifter, netto

-3 522 000

6000

Bidrag m m från EU

9 563 000

7 798 243

6100

Bidrag från EGs jordbruksfond

7 038 000

6 337 287

6111

Arealbidrag och trädesersättning

3 800 000

3 786 229

6112

Miljöstöd

315 000

372 891

6113

Intervention

1 125 000

524 612

6114

Exportbidrag

900 000

508 276

6115

Djurbidrag

600 000

760 766

6119

Övr bidrag från EGs jordbruksfonds garantisektion

6121

EG-finansierade struktur- och regionalstöd till
jordbrukssektorn m.m.

6200

Bidrag från EGs fiskefond

6211

Bidrag från EGs fiskefond

80 000

110 618

6300

Bidrag från EGs regionalfond

888 000

519 753

6311

Bidrag från EGs regionalfond

888 000

519 753

6400

Bidrag från EGs socialfond

1 557 000

791 975

6411

Bidrag från EGs socialfond

1 557 000

791 975

6500

Bidrag till transeuropeiska nätverk

0

36 295

6511

Bidrag till transeuropeiska nätverk

0

36 295

51

10 846 380

15 676 864

-4 830 484

8 000
290 000

384 513

80 000

110 618
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TITEL

INKOMSTER

UTGIFTER

NETTOINKOMST/
TNETTOUTGIFT

6900

Övriga bidrag från EG

0

2 316

6911

Övriga bidrag från EG

0

2 316

7000

Extraordinära medel från EU

6 100 000

5 837 551

7100

Återbet avs avgift t gemenskapsbudgeten

6 100 000

5 837 551

7111

Återbetalning avs avgiften till gemenskapsbudgeten

6 100 000

5 837 551

771 298 268

816 978 359

Totala inkomster

Statsbudgetbeloppet för mervärdesskatt har justerats
upp med 8 000 miljoner kronor till följd av nya regler beträffande inbetalning av mervärdesskatt fr.o.m.
1996. I statsbudgeten redovisas dessa inkomster i
posten tillkommande utgiftsbehov, netto.
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Underbilaga 5

HUVUDTITEL I STATSCHEFEN OCH REGERINGEN
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

A

Kungl hov- och slottsstaten

1

Kungliga hov- och slottsstaten, a

107 465

77 343

Summa

107 465

77 343

B

Regeringen

1

Regeringskansliet m m, a

2

Samarbete och utveckling inom
Östersjöregionen, r

2 780 633

439 031

2 766 532

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

30 122

2

30 122

874

1 000 000

452 258

1 000 000

Äldre anslag 1993/94
XIV
A2

Utredningar m m, r
Summa
Summa Statschefen och regeringen

682

602

3 780 633

439 713

2 767 134

874

1 452 338

3 888 098

439 713

2 844 477

874

1 482 460

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
2. Felaktig anslagsavräkning. Samtliga medel är förbrukade.
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HUVUDTITEL II JUSTITIEDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

A

Allmänna val m m

1

Allmänna val, f

146 600

68 983

2

Stöd till politiska partier, f

230 400

176 903

3

Svensk författningssamling, f

1 518

1 392

3 879

3 587

4

Bidrag till internationella sammanslutningar m m, f

5

Information och upplysning om
ekonomisk brottslighet, r

6
7

Bidrag till brottsförebyggande arbete, r

1

3 743

6 258

10 800

10 800

30 000

30 000

1 424

712

0

Europeiskt seminarium om
brottsförebyggande arbete, o
Summa

424 622

10 000

285 320

17 058

72 999

749 807

83 371

B

Polisväsendet

1

Rikspolisstyrelsen, a

760 179

2

Säkerhetspolisen, f

714 432

3

Polishögskolan, o

4

Statens kriminaltekniska laboratorium, a

5

Lokala polisorganisationen, a

6

10 000

Kampanjkostnader m m för val till
Europaparlamentet, r

8

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Utlänningsärenden, f
Summa

691 829

1
72 840

1 536

74 377

-1

14 400 792

789 266

15 101 742

88 316

863 801

16 845 104

133 500
16 081 744

227 350
171 687

C

Åklagarväsendet

1

Riksåklagaren, a

42 962

8 275

49 778

1 458

2

Åklagarmyndigheterna, a

862 111

13 639

903 139

-27 389

Summa

905 073

21 914

952 917

-25 930

85 268

10 451

90 622

1 500

3 597

D

Domstolsväsendet m m

1

Domstolsverket, a

2

Domstolarna m m, a

3 847 566

249 479

3 901 316

3 500

192 229

Summa

3 932 834

259 930

3 991 938

5 000

195 826

161 999

17 720

161 864

5 750 982

557 937

5 252 818

E

Kriminalvården

1

Kriminalvårdsstyrelsen, a

2

Kriminalvården, a

3

Utlandstransporter, f
Summa

F

Rättshjälp m m

1

Rättshjälpskostnader, f

2

Rättshjälpsmyndigheten, a

3

Allmänna advokatbyråer:

238 672
6 151 653

Uppdragsverksamhet, f
4

Allmänna advokatbyråer: Driftbidrag, f

5

Vissa domstolskostnader m m, f

6

Diverse kostnader för rättsväsendet, f

575 657

5 573 032

756 601

299 500

774 456

1 216 597
-655

21 593

1
16 995

13 000

249 475

220 340

53 202

46 937

54

299 500

158 351

1 178 300
21 911

17 855

-337
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

7

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

-655

1 524 193

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Allmänna advokatbyråer:
Avvecklingskostnader, o
Summa

5 800
1 525 684

5 725
-337

G

Övriga myndigheter

1

Justitiekanslern, a

11 481

117

11 161

438

2

Datainspektionen, a

33 994

1 314

32 800

2 507

3

Brottsoffermyndigheten:
13 781

2 091

12 372

3 500

37 708

10 577

44 931

3 354

3 086

600

2 140

1 546

202 550

14 699

184 523

11 344

29 224 160

1 745 346

29 357 028

Förvaltningskostnader, a
4

Brottsoffermyndigheten: Ersättning
för skador på grund av brott, f

5

Brottsförebyggande rådet, a

6

Gentekniknämnden, a
Summa
Summa Justitiedepartementet

102 500

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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81 119

304 500

1 144 104
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HUVUDTITEL III UTRIKESDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

2 710 363

275 114

2 235 628

32 000

717 850

A

Utrikesförvaltningen m m

1

Utrikesförvaltningen, a

2

Kursdifferenser, f

3

Honorärkonsuler, f

4

Nordiskt samarbete, f

5

Utredningar m m, r

30 809

6

Officiella besök m m, f

13 770

10 306

6 410

4 060

7

11 758

26 999

24 966

2 115

1 072
18 087

30 123

18 773

Ekonomiskt bistånd till svenska
medborgare i utlandet m m, f
Summa

B

1

2 790 467

293 201

2 317 912

32 000

736 623

Bidrag till vissa internationella
organisationer

1

Förenta nationerna, f

351 353

337 504

2

Nordiska ministerrådet, f

472 500

326 260

3

Europarådet, f

36 339

32 577

46 460

37 252

1

34 289

17 515

14 601

2 625

-2 150

5 040

4 463

4

Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling (OECD), f

5

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), f

6

Organisationer för internationell handel
och råvarusamarbete m m, f

7
8

Internationell råvarulagring, f
Övriga internationella organisationer m m, f

9

Fredsbevarande verksamhet, r

10

Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa (OSSE), f

11

Summa
C

Internationellt utvecklingssamarbete

1

Bidrag till internationella biståndsprogram, r

3

136 285

1 462 683

13 823

20 550

12 633

4 900

126 410

Den gemensamma utrikes- och
säkerhetspolitiken inom EU, f

2

1 452 808

Utvecklingssamarbete genom SIDA, r

2 411 097

136 285

2 272 929

126 410

4 762 500

3 385 323

5 497 602

2 650 221

11 586 600

4 002 751

10 813 751

4 775 600

619 916

94 168

581 378

132 706

SIDA och styrelsen för u-landsutbildning
i Sandö (Sandö u-centrum), a

4

Bidrag till EG:s gemensamma bistånd, r

5

Swedfund International AB, f

6

Nordiska afrikainstitutet, a

7

Övriga biståndsrelaterade insatser, r

90 000

90 000

1
9 354

388

7 279

2 463

77 200

45 675

60 693

62 182
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

2 584

2 584

56 427

1 278

6 890

48 258

17 145 571

7 587 316

16 964 565

6 890

7 761 431

88 784

3 478

90 642

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Äldre anslag 1994/95
C4

Stöd till ekonomiska reformer
och skuldlättnad, r

C13

Projektbistånd till vissa länder m m, r
Summa

D

Information om Sverige i utlandet m m

1

Svenska institutet, r

2

Övrig information om Sverige i utlandet, r
Summa

E

Utrikeshandel och exportfrämjande

1

Kommerskollegium, a

2

Exportfrämjande verksamhet, r

3

5

16 386

3 259

15 314

4 331

6 737

105 956

5 951

71 025

3 865

73 791

1 099

231 439

17 510

243 655

5 294

Exportkreditnämnden, täckande av vissa

Krigsmaterielinspektionen, a

1

6

Europainformation m m, r

7

Kostnad för statsstödd exportkreditgivning

8 204

147

4 946

5 118

0

5 118

16 200

4 773

8 129

genom AB Svensk Exportkredit, f

1

Ersättning för extra kostnader för förmånlig
42 000

39 059

Delegationen för översättning av
EG:s regelverk, o

11

12 844

Kostnader för statsstödd exportkreditgivning

kreditgivning till u-länder, f
10

3 405

1

avseende export av fartyg m m, f
9

174 757

Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska
institutet, o

8

1 621

105 170

utgifter för skadeersättningar, f
4

0

Inspektionen för strategiska produkter, a

1
11 500

10 984

516

Äldre anslag 1994/95
E6

Medel för översättning av EG:s regelverk, r
Summa

F

6 373

805

4 895

673

385 490

32 668

561 244

4 895

23 831

3 641

753

2 365

2 029

17 000

1 557

18 471

87

32 360

32 360

0

Nedrustnings- och säkerhetspolitiska
frågor m m

1

Utredningar och andra insatser på det
utrikespolitiska området, r

2

Information och studier om säkerhetspolitik
och fredsfrämjande utveckling, r

3

Bidrag till Stockholms internationella
fredsforskningsinstitut (SIPRI), r

4

Forskning till stöd för nedrustning och
internationell säkerhet, o

18 711

18 286

5

Utrikespolitiska institutet, o

15 579

15 579

6

Forskningsverksamhet av särskild utrikes
och säkerhetspolitisk betydelse, r
Summa

5 248

204

5 209

243

92 539

2 514

92 270

2 358
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

G

Samarbete med Central- och Östeuropa

1

Samarbete med Central- och Östeuropa
genom SIDA, r

2

725 000

386 699

633 010

478 689

75 000

0

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

75 000

368 199

584 698

511 051

441 846

48 000

495 000

22 000

521 000

Avsättning för förlustrisker för finansiellt
stöd och exportkreditgarantier, r

5

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

Övriga bidrag till samarbete med Centraloch Östeuropa, r

4

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Samarbete med Central- och Östeuropa
genom Svenska institutet, r

3

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

Täckande av ev förluster i anleding av statl
garantier till länder i Central o
Östeuropa, f

1

Äldre anslag 1991/92
E7

Kontakter med Central- och Östeuropa, r
Summa
Summa Utrikesdepartementet

149

149

0

1 216 200

1 466 546

1 241 060

149

1 441 536

24 146 534

9 525 268

23 555 935

43 935

10 098 140

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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HUVUDTITEL IV FÖRSVARSDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

Försvarsmakten m m

1

Försvarsmakten, a

2

Ersättning för kroppsskador, f
Summa

B

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

41 000 908

1 461 722

40 378 621

10 767

2 073 242

10 767

2 073 242

111 297
41 112 205

92 091
1 461 722

40 470 712

9 143

12 139

9 861

Vissa Försvarsmakten närstående
myndigheter

1

Fortifikationsverket, o

1

2

Försvarets materielverk, o

1

3

Militärhögskolan: Militärhistorisk och

4

Militärhögskolan: Utbildning m m, o

5

Försvarets radioanstalt, a

604 889

-670

607 995

-3 775

Summa

617 749

8 473

620 133

6 086

119 960

30 665

103 847

46 778

107 710

76 476

109 199

74 987

53 940

4 615

50 380

8 174

2 949

1 551

säkerhetspolitisk forskning m m, a

C

Funktionen Civil ledning och samordning

1

Överstyrelsen för civil beredskap:
Civil ledning och samordning, a

2

4

Civilbefälhavarna, a
Kompetensutveckling och stöd till
länsstyrelserna, a

5

D

1

Tekniska åtgärder i ledningssystemet m m, r

3

12 857

4 500

Ersättning till kommunerna för
beredskapsförberedelser, f

243 121

Summa

529 231

111 755

243 269
509 644

131 491

37 724

Funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst

1

Befolkningsskydd och räddningstjänst, a

984 795

56 425

1 003 496

2

Skyddsrum m m, f

681 509

16 115

566 690

3

Förebyggande åtgärder mot jordskred och

4

Ersättning för verksamhet vid räddnings-

andra naturolyckor, o

37 500

37 500

1

17 350

tjänst m m, f
Summa

1 703 805

72 540

1 625 036

37 724

Styrelsen för psykologiskt försvar, a

21 814

1 988

21 214

2 588

Summa

21 814

1 988

21 214

2 588

102 027

37 137

79 294

59 870

3 549

189 526

-6 365

199 440

E

Funktionen Psykologiskt försvar

1

F

Funktionen Försörjning med industrivaror

1

Överstyrelsen för civil beredskap:
Försörjning med industrivaror, a

2

ÖCB: Industriella åtgärder, r

3

ÖCB: Kapitalkostnader, f

4

ÖCB: Täckande av förluster till följd av

251 925

statliga beredskapsgarantier m m, f
Summa

222 665

1
357 502

59

226 663

295 594

259 310

PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

G

Övrig verksamhet

1

Statens försvarshistoriska museer, a

2

Kustbevakningen, a

3

Försvarets forskningsanstalt, o

4

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

70 201

3 536

64 697

9 040

512 707

10 976

474 102

49 581

166 175

9 956

172 178

3 953

416

12 703

1 109

32 323

2 921

295 466

29 943

1

Försvarsforskning: Hänsynstagande till
A-, B- och C-stridsmedel, a

5

Försvarshögskolan, a

13 396

6

Flygtekniska försöksanstalten, a

35 244

7

Flygtekniska försöksanstalten:
Avgiftsfinansierad verksamhet, o

8

Totalförsvarets pliktverk, a

9

Myndigheten för avveckling av vissa

10

Vissa mindre nämnder, f

1
314 371

verksamheter inom totalförsvaret, o

1

Överklagandenämnden för totalförsvaret, a

8 441

12

Totalförsvarets chefsnämnd, f

1 107

13

Delegationen för planläggning av

14

Utredning av allvarliga olyckor, f

15

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer

efterforskningbyråns verksamhet, f

inom totalförsvaret, o

11 038

743

11

16

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

293
446

7 332

414

1 141

1 078

308

111

1 378

1 378

148 157

147 979

204 574

144 263

Utbildning av totalförsvarspliktiga som
fullgör civilplikt, f
Äldre anslag 1994I95

G6

Strategisk försvarsforskning, r
Summa
Summa Försvarsdepartementet

319

163

1 476 805

36 687

1 354 064

414

97 846

45 819 111

1 919 828

44 896 397

11 181

2 608 287

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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HUVUDTITEL V SOCIALDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

A

Familjer och barn

1

Allmänna barnbidrag, f

23 332 000

23 018 214

2

Bostadsbidrag, f

11 320 000

12 913 021

3

Föräldraförsäkring, f

27 261 000

23 321 236

4

Bidragsförskott, f

5 022 000

4 994 286

5

Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, f

12 670

11 762

6

Bidrag till kostnader för internationella

7

Barnpensioner, f

8

Vårdbidrag för handikappade barn, f

adoptioner, f

Summa
B

35 520

31 455

449 000

426 906

2 180 500

2 213 681

69 612 690

66 930 561

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Ekonomisk trygghet vid sjukdom,
handikapp och ålderdom

1

Sjukpenning och rehabilitering, f

31 244 000

26 379 941

2

Sjukvårdsförmåner m m, f

19 778 000

23 422 742

3

Närståendepenning, f

4

Handikappersättningar, f

5

Förtidspensioner, f

6

Vissa yrkesskadeersättningar m m, f

7

Ålderspensioner, f

8

Efterlevandepensioner till vuxna, f

9

Särskilt pensionstillägg, f

10

Bostadstillägg till pensionärer, f

11

Ersättning till Posten AB m m, f
Summa

C

Hälso- och sjukvård

1

Bidrag till hälso- och sjukvård, f

2

Insatser mot aids, r

3

Funktionen hälso- och sjukvård
m m i krig, a

41 400

50 048

1 416 800

1 440 268

20 820 000

20 504 059

9 150

8 511

80 125 000

79 716 133

2 429 000

2 468 367

18 200

19 666

14 800 000

14 656 701

282 025

172 392

170 963 575

168 838 828

1 345 825

1 396 059

272 830

24 657

266 877

30 611

245 465

123 660

135 288

233 837

4

Bidrag till Spri, f

43 300

43 300

5

Bidrag till WHO, f

65 560

67 122

av läkemedelsbiverkningar, o

3 887

3 888

7

Bidrag till vissa utbildningsinsatser, r

5 000

10

8

Bidrag till psykiatriområdet, r

594 000

112 984

509 328

9

Allmänt bidrag till hälso- och sjukvården, r

195 000

7 308

195 227

10

SBL Vaccin AB, f

40 000

40 000

11

Information om organdonation m m, r

10 000

9 986

6

Bidrag till WHO-enheten för rapportering

5 010

0
11 000

186 655
7 080

14

Äldre anslag 1992/93
E15

Beredskapslagring och utbildning m m
för hälso- och sjukvård i krig, r

64 137

61

40 137

24 000

0
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

E20

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

4 245

4 245

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Bidrag för att öka tillgängligheten och
kapaciteten inom hälso- och sjukvården, r

0

Äldre anslag 1993/94
C7
D8

Bidrag till husläkarsystemet m m, r
Bidrag till kvalitet i äldrevården, r
Summa

D

Omsorg om äldre och handikappade

1

Stimulansbidrag till särskilda boendeformer och rehabilitering, r

2

1 151

1 151

30 739

24 061

2 820 867

368 891

2 740 528

150 000

583 061

504 988

1 035 000

86 563

872 276

6 678
35 000

466 026

228 073

Vissa statsbidrag inom handikappområdet, r

3

Bostadsanpassningsbidrag m m, f

4

Statsbidrag till vårdartjänst m m, f

5

Bidrag till viss verksamhet för personer

1 000

1 599

235 435

198 105

med funktionshinder, r

118 183

6

Bidrag till handikapporganisationer, o

193 872

193 872

7

Bidrag till pensionsärsorganisationer, o

3 669

3 669

8

Ersättning för texttelefoner, f

156 352

164 900

9

Bilstöd till handikappade, f

610 000

337 486

10

Kostnader för statlig assistansersättning, f

5 741 000

6 120 606

11

Sveriges Hundcenter AB Statens Hundskola, f

595

6 300

118 183

242 986

595

1

Äldre anslag 1993/94
D7

Bidrag till husläkarsystem m m, r

13 371

7 911

8 244 512

683 589

8 523 594

ungdomsvård, r

75 000

526

75 116

410

2

Bidrag till organisationer, r

47 445

286

47 519

212

3

Bidrag till Centralförbundet för alkohol

Summa
E

5 459
6 300

477 114

Socialt behandlingsarbete, alkoholoch narkotikapolitik

1

Bidrag till missbrukarvård och

och narkotikaupplysning, o

11 946

4

Alkohol- och drogpolitiska åtgärder, r

74 000

5

Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer
m fl, r
Summa

11 946
17 736

68 696

18 548

230 647

27 370
235 761

3 233

19 808

3 233

20 429

27 370

0

F

Myndigheter under Socialdepartementet

1

Riksförsäkringsverket, a

2

Allmänna försäkringskassor, a

3

Socialstyrelsen, a

4

Folkhälsoinstitutet, a

195 244

26 026

189 620

31 650

5

Smittskyddsinstitutet, a

132 118

25 894

128 509

29 503

6

Läkemedelsverket, o

7

Rättsmedicinalverket, a

25 009

249 896

23 286

857 326

184 998

902 328

139 995

6 472 930

272 860

6 800 603

-54 813

544 929

45 229

553 513

2 000

34 645

1
248 173

62
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

31 574

1 766

26 863

6 477

15 099

421

15 344

176

medicinsk metodik, a

29 135

1 223

25 855

Barnombudsmannen, a

11 604

608

11 130

1 081

8 961

10

8 871

100

Nämnden för vårdartjänst, a

12 642

1 535

11 357

2 820

14

Handikappombudsmannen, a

11 551

1 257

7 685

5 123

15

Statens institutionsstyrelse:
34 245

3 925

39 888

-1 718

808 273

47 707

845 381

10 599

21 000

13 450

7 550

1 000

173

827

9 212

114

8
9

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, a
Statens institut för psykosocial
miljömedicin, a

10

11
12

Statens beredning för utvärdering av

Central förvaltning, a
16

4 003

Statens institutionsstyrelse:
Vårdverksamhet, a

17

Alkoholinspektionen, a

18

Alkoholsortimentsnämnden, a

19

Socialvetenskapliga forskningsrådet:
Förvaltning, a

20

500

Statens nämnd för internationella
adoptionsfrågor, a

13

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

8 550

776

Socialvetenskapliga forskningsrådet:
Forskningsmedel, r
Summa

131 918

3 223

135 010

9 576 273

642 465

9 974 689

131
2 500

241 548

G

Jämställdhetsfrågor

1

Jämställdhetsombudsmannen m m, a

13 489

782

13 002

1 270

2

Särskilda jämställdhetsåtgärder, r

20 559

28 541

16 364

32 736

Summa

34 048

29 324

29 366

34 006

261 487 726

1 742 817

257 268 213

Summa Socialdepartementet

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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47 033

1 239 123
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HUVUDTITEL VI KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

463 631

270 380

A

Infrastruktur

1

Vägverket: Administrationskostnader, a

2

Drift och underhåll av statliga vägar, a

5 867 250

3

Byggande av vägar, a

7 442 656

4

Byggande av länstrafikanläggningar, a

5

Bidrag till drift och byggande av enskilda
vägar,r

6

Vägverket: Försvarsuppgifter, r

7

Vägverket: Kostnader för registerverksamhet, a

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

673 063

2 400

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

58 548

5 737 479

129 771

1 134 453

8 342 453

234 656

2 374 000

1 027 017

2 361 647

1 039 370

329 449

89 460

413 598

5 311

43 826

23 509

57 470

9 866

598 513

31 051

558 978

70 585

8

Vägverket: Uppdragsverksamhet m m, o

1

9

Banverket: Administrationskostnader, a

445 992

445 992

0

10

Drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar, a

4 396 175

4 281 230

114 945

11

Nyinvesteringar i stomjärnvägar, a

9 145 560

9 820 414

500 760

12

Ersättning till Banverket för vissa
kapitalkostnader, f

1 175 614

648 000

681 573

13

Järnvägsinspektionen, a

27 335

1 948

25 791

3 492

14

Banverket: Försvarsuppgifter, r

63 486

11 243

67 572

7 157

15

Tågledningen, a

121 455

103 545

3 414 254

3 410 290

3 964

232 351

232 351

0

1 249 282

1 058 677

1 405 152

1 144 586

10 065 714

39 434 620

225 000

Äldre anslag 1994/95
A2
A10

Drift och underhåll av statliga vägar, r
Drift och vidmakthållande av statliga
järnvägar, r

A15

Underhållsåtgärder för sysselsättning
och tillväxt, r

A16

508

190 097

Sysselsättningsskapande åtgärder inom
kommunikationsdepartementets
verksamhetsområde, r
Summa

B

Sjöfart

1

Ersättning för fritidsbåtsändamål m m, f

2

Transportstöd för Gotland, f

3

Handelsflottans kultur- och fritidsråd, o

4

Ersättning till viss kanaltrafik m m, f

5

Bidrag till svenska rederier, f

6

Åtgärder mot vattenföroreningar från

32 070 874

68 624

68 624

250 000

230 585

1
94 008

94 008

510 000

473 992

fartyg, f
7

1

Vissa kostnader till följd av M/S Estonias
förlisning, f

8

1

266 372

7 940

5 191

930 575

1 138 772

Utredningsarbete med anledning av
M/S Estonias förlisning, o
Summa

64

260 566
2 908

2 732 632
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

C

Luftfart

1

Beredskap för civil luftfart, r

2

Driftbidrag till kommunala flygplatser i
skogslänen, r
Summa

D

Post och telekommunikation

1

Post- och telestyrelsen, a

2

-732

90 000

15 568

15 200

30 200

10 000

35 400

121 500

29 468

100 000

50 968

248 981

55 725

201 741

539 588

130 527

382 565

287 550

300 000

0

205 605

8 969

2 100

35 400

55 725

47 241

300 000

210 000

4 574

Informationsteknik:
Telekommunikation m m, r
Summa

E

106 300

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Kostnader förenade med statens
ägande i SOS Alarmering AB, r

5

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

Ersättning till Posten AB för rikstäckande
betalnings- och kassaservice, r

4

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Upphandling av särskilda samhällsåtaganden, r

3

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

37 500
1 336 069

190 827

1 092 011

55 725

379 160

Kollektivtrafik och samhällsköpta
tjänster m m

1

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

2

795 900

9 800

795 180

7 848

2 672

309 471

5 200

298 805

14 571

1 295

Ersättning till trafikhuvudmännen för köp
av viss kollektivtrafik, r

4

Överstyrelsen för civil beredskap: Ågärder
inom den civila delen av totalförsvaret, r

3 456

6 066

7 399

1 108 828

21 066

1 586 484

49 356

8 632

51 397

6 591

197 735

57 632

180 263

75 104

hybridfordon, r

61 000

903

13 259

48 644

Statistik och prognoser, a

34 810

3 598

35 001

3 407

Summa
F

Kommunikationsforskning

1

Statens väg- och transportforskningsinstitut, o

2

4

5
6

Kommunikationsforskningsberedningen, a

Transportinformatik, r

G

Meteorologi, geoteknik m m

1

Sveriges meteorologiska och hydrologiska

1

3 000

1 554

4 268

286

345 902

72 319

284 188

134 031

182 802

25 298

183 695

24 405

53 000

26 899

62 354

17 545

institut, o

1

Bidrag till Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, a

3

6 090

Bidrag till forskning om el- och

Summa

2

2 123
22 419

Bidrag till Statens väg- och transportforskningsinstitut, a

3

485 100

Köp av interregional persontrafik på
järnväg m m, r

3

1

EUMETSAT, r

65
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
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4

Statens geotekniska institut, o

5

Bidrag till statens geotekniska institut, a

6

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

321

23 696

-478

258 702

52 518

269 745

41 472

13 083

740

6 423

7 400

14 866

9 822

5 044

1
22 897

Statens haverikommission, o
Summa

H

Övriga ändamål

1

Viss internationell verksamhet, a

2

Kostnader för avveckling av Styrelsen för

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

1

riksfärdtjänst m m, f

285

Äldre anslag 1993/94
A6
I3

Östersjösamarbete om trafik och miljö, r
Telestyrelsen: Slutreglering av vissa
ekonomiska frågor mellan Telestyrelsen
och Televerket avseende budgetåret
1992/93, o
Summa
Summa Kommunikationsdepatementet

-33 074
13 368

15 606

-16 829

36 185 818

10 447 519

43 888 992

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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12 444
81 052

3 356 797
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HUVUDTITEL VII FINANSDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

486 917

332 261

547 150

92 150

179 878

Skatteförvaltningen och exekutionsväsendet

1

Riksskatteverket, a

2

Skattemyndigheterna, a

6 532 463

475 048

6 427 862

25 000

554 649

3

Kronofogdemyndigheterna, a

1 880 579

128 454

1 779 315

15 000

214 718

4

Förrättningskostnader m m, f

123 972

78 202

15 000

739

5

Ersättning för kostnader i ärenden och
mål om skatt m m, f
Summa

B

9 038 931

935 763

8 833 268

132 150

949 245

31 176

62 942

19 431

60 000

14 686

Fastighetsförvaltning och statlig
lokalförsörjning

1

Statens lokalförsörjningsverk, a

2

Täckning av merkostnader för
lokaler m m, f

3

Statens fastighetsverk, o

4

Restaureringsarbeten vid de kungliga
slotten och rikets fästningar, r

5

35 000

41 063

1

0

75 000

74 928

1

12 751

72

Byggnadsstyrelsen: Avvecklingskostnader, f
Äldre anslag 1993/94

C6

Vissa investeringar m m, r
Summa

C

275 456

203 804

141 178

338 397

351 977

114 844

9 133

113 804

71 652
60 000

86 410

Riksgäldskontoret och kostnader
för statsskuldens förvaltning

1

Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnader, a

2

10 174

RGK: Kostnader för upplåning och
låneförvaltning, f

1 720 442

3

RGK: Garantiverksamhet, f

1

4

RGK: In- och utlåningsverksamhet, o

1

Summa

1 537 942

1 835 288

9 133

1 651 745

10 174

1 617 380

126 412

1 634 732

109 061

1 694

42 677

915

D

Vissa centrala myndigheter m m

1

Tullverket, a

2

Konjunkturinstitutet, a

41 899

3

Finansinspektionen, a

153 263

1 760

157 374

-2 351

4

Riksrevisionsverket, a

257 157

-1 037

252 605

3 515

5

Utvecklingsarbete, r

56 355

14 084

36 862

33 578

6

Statskontoret, a

86 010

25 238

88 963

7

SCB: Statistik, register och
494 557

19 649

505 555

8 651

4 629

9 076

4 838

16 886

20 114

prognoser, a
8

SCB: Uppdragsverksamhet, o

9

Nämnden för offentlig upphandling, a

10

Folk- och bostadsräkning år 2000, r

8 851

13 434

1
9 285
37 000
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ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

2 752 907

192 437

2 744 729

8 851

191 763

3 019

1 457

740

6 567

Äldre anslag 1992/93
E10

Folk och bostadsräkningar, r
Summa

E

Statliga arbetsgivarfrågor

1

Arbetsgivarverket, o

2

Till regeringens disposition för vissa
stabsuppgifter, a

3

Statens löne- och pensionsverk, o

4

Vissa avtalsstyrda anslag, f

5

1

5 745
1
21 751

29 959

3 666 738

3 666 738

Bidrag till förnyelsefonder på det staligt
reglerade området, r

7

8

Tjänstepensioner för skolledare
och lärare, o

6

8

1

93 177

20 963

72 215

Bidrag till centralt utvecklingsarbete
för att jämföra arbeten av lika värde, r

5 256

5 256

Äldre anslag 1991/92
G8

Bidrag till centralt utvecklingsarbete
för att jämföra arbeten av lika värde,r

5 256

5 256

0

Vissa utvecklingsåtgärder, r

2 898

2 503

395

5 209

13

5 197

XIII
B1

Äldre anslag 1994/95
E3

Till regeringens disposition för
omställningskostnader, r

E8

Bidrag till kompetensutveckling på
det statligt reglerade området, r
Summa

F

2 216

2 216

3 699 493

111 776

3 726 888

5 995

86 591

16 500

5 501

6 948

709

14 343

Bankstödsnämnd och åtgärder för
att stärka det finansiella systemet

1

Bankstödsnämnden, a

2

Åtgärder för att stärka det finansiella
systemet, f

1

70 975

Äldre anslag 1992/93
E11

Bankstödsnämnden, r
Summa

G

-709
16 501

4 792

-709
77 924

709

13 634

Bidrag och ersättning till
kommunerna

1

Statligt utjämningsbidrag till
kommuner, f

2

19 036 000

19 265 870

3 768 000

3 539 723

Skatteutjämningsbidrag till
landsting, f

3

Generellt statsbidrag till kommuner, f

44 740 000

44 840 984

4

Generellt statsbidrag till landsting, f

12 048 000

11 952 226

5

Särskilda insatser för vissa
1 820 000

1 418 590

kommuner och landsting, r
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6

Utjämningsbidrag till kommuner och

7

Särskilt bidrag avseende kommuners

landsting, f

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

21 245 000

20 984 552

483 000

483 000

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

och landstings mervärdesskattesystem år 1996, o
Äldre anslag 1992/93
H7

Stimulansbidrag för reparation
och underhåll av vissa kommunala
fastigheter,r
Summa

H

103 140 000

86 061

33 431

52 630

86 061

102 518 377

454 040

Sveriges avgift till
gemenskapsbudgeten

1

Tullavgift, f

2

Jordbruks- och sockeravgifter, f

3

Mervärdesskattebaserad avgift, f

4

6 700 000

4 902 410

1 100 000

326 459

12 000 000

12 490 614

9 900 000

7 153 764

29 700 000

24 873 247

1

1 942

Avgift baserad på bruttonationalinkomsten, f
Summa

I

Övriga ändamål

1

Bidrag till vissa handikappade ägare
av motorfordon, f

2

Exportkreditbidrag, f

1

0

3

Kostnader för vissa nämnder m m, f

2 015

1 681

4

Bokföringsnämnden, f

6 551

4 557

900

900

1

277 136

2 850 000

2 549 596

2 500

1 943

3 000

4 187

5

Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av
god redovisningssed, f

6

Statliga ägarinsatser m m i
Nordbanken, f

7

Bidrag till kapitalet i Europeiska
investeringsbanken, f

8
9

Ekonomiska rådet, r
Bonusränta för ungdomsbosparande, f

10

557

Statlig kreditgaranti för bostadsanskaffningslån, f
Summa
Summa Finansdepartementet

1
2 864 970
153 189 268

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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2 841 943
1 678 359

147 620 097

557
207 706

1 792 414
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HUVUDTITEL VIII UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

Skolväsendet

1

Statens skolverk, a

2

Statens institut för handikappfrågor
i skolan, a

3

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

364 409

36 900

328 711

72 598

167 407

9 737

166 280

10 864

30 405

4 572

32 561

2 416

106 235

31 405

86 699

50 941

40 430

1 161

34 746

6 845

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Skolutveckling och produktion av
läromedel för elever med
handikapp, r

4

Stöd för utveckling av skolväsendet, r

5

Forskning inom skolväsendet, r

6

Fortbildning m m, r

126 571

16 877

89 419

54 029

7

Genomförande av skolreformer, r

156 277

26 114

114 454

67 937

8

Särskilda insatser på skolområdet, f

358 003

352 359

2 499 260

1 733 084

9

Bidrag till viss verksamhet inom det
kommunala skolväsendet, f

10

Sameskolor, a

11

Specialskolor m m, a

48 768

4 842

49 831

594 515

33 142

563 302

12

Statens skola för vuxna i Härnösand, a

30 380

3 295

28 936

4 739

13

Statens skola för vuxna i Norrköping, a

27 718

8 607

31 622

4 704

14

Bidrag till svensk undervisning i
utlandet m m, f

125 916

111 821

15

Bidrag till driften av fristående skolor, f

274 625

253 955

16

Svenska EU-programkontoret för
3 460

3 322

17

Avvecklingskostnader avseende

18

Försöksverksamhet med kvalificerad

utbildning och kompetensutveckling, a

ASSE, r

yrkesutbildning, a
Summa
B

Folkbildning

1

Bidrag till folkbildningen, o

2

Bidrag till kontakttolkutbildning, r

3 989 556

3 702 357

3 700 522

102 140

89 926

10 900

392 991

466

11 271

1

466

3 801 719

1

1 092 632

1 092 632

0

forskarutbildning, r

1 349 219

1 349 219

0

Lunds universitet: Grundutbildning, r

1 810 729

1 810 729

0

1 394 255

1 394 254

1

Universitet och högskolor m m

1

Universitetet i Uppsala:
Grundutbildning, r

4

176 653

42 545

10 806

C

3

8 455

12 000

3 815 303

Summa

2

5 023 379

138

6 000

51 000

59 455

Bidrag till vissa handikappåtgärder
inom folkbildningen, o

3

18 000

3 779
4 900

Universitetet i Uppsala: Forskning och

Lunds universitet: Forskning och
forskarutbildning, r
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5

Göteborgs universitet:

6

Göteborgs universitet: Forskning och

Grundutbildning, r

forskarutbildning, r
7

Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning, r

9

Umeå universitet: Grundutbildning, r

10

Umeå universitet: Forskning och

12
13

1 315 255

1 315 255

0

1 078 541

1 078 541

0

903 440

903 440

0

1 096 034

1 096 034

742 419

742 419

0

913 782

27 099

Grundutbildning, r

793 665

793 665

0

Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning, r

487 320

487 321

475 139

475 139

0

759 358

759 358

0

878 938

0

732 139

0

454 305

0

Linköpings universitet:

-1

Karolinska institutet:

14

Karolinska institutet: Forskning och

15

Kungl Tekniska Högskolan: Grund-

16

Kungl Tekniska Högskolan: Forskning

forskarutbildning, r

utbildning, r

865 903

och forskarutbildning, r

732 139

17

Högskolan i Luleå: Grundutbildning, r

447 371

18

Högskolan i Luleå: Forskning och

19

Danshögskolan: Grundutbildning, r

20

Dramatiska institutet:

forskarutbildning, r

Grundutbildning, r
21

Högskolan i Borås: Grundutbildning, r

22

Högskolan i Falun/Borlänge:
Grundutbildning, r

13 035

6 934

245 733

245 733

0

28 772

28 772

0

69 030

69 850

-820

149 867

149 867

0

195 708

3 610

199 318

0

184 156

4 865

188 664

358

101 473

0

217 459

0

91 239

91 239

0

316 277

316 277

0

146 903

146 903

0

Högskolan i Gävle/Sandviken:
Grundutbildning, r

24

Högskolan i Halmstad:

25

Högskolan i Kalmar:

26

Högskolan i Karlskrona/Ronneby:

27

Högskolan i Karlstad:

Grundutbildning, r

Grundutbildning, r

Grundutbildning, r

Grundutbildning, r
28

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

0

Grundutbildning, r

23

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

940 881

forskarutbildning, r
11

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Stockholms universitet:
Grundutbildning, r

8

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

101 473

213 480

3 979

Högskolan i Kristianstad:
Grundutbildning, r
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29

Högskolan i Skövde:

30

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla:

Grundutbildning, r

Grundutbildning, r
31

Högskolan i Växjö: Grundutbildning, r

32

Högskolan i Örebro:

33

Högskoleutbildning på Gotland:

Grundutbildning, r

Grundutbildning, r
34

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

99 470

99 470

0

79 887

79 887

0

239 515

239 515

0

292 925

292 925

0

26 042

26 042

0

50 534

50 534

0

139 021

139 021

0

67 054

67 054

0

412 928

0

Idrottshögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, r

35

Konstfack: Grundutbildning, r

36

Kungl Konsthögskolan:

37

Lärarhögskolan i Stockholm:

Grundutbildning, r

Grundutbildning, r

405 816

38

Mitthögskolan: Grundutbildning, r

365 090

365 090

0

39

Kungl Musikhögskolan i Stockholm:
116 559

116 559

0

40

Mälardalens högskola:
237 914

0

19 890

19 890

0

32 854

32 854

0

1 975 185

30 680

36 751

23 639

Grundutbildning, r

Grundutbildning, r
41

Teaterhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, r

43

Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m m, r

44

47

19 251

60 390

Vissa särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m m, r

46

1 986 614

Utvecklingsverksamhet och
internationell samverkan, r

45

18 430

Operahögskolan i Stockholm:
Grundutbildning, r

42

219 484

7 112

Övriga utgifter inom grundutbildning, r

645 340

80 350

487 758

64 675

173 257

1 658 248

59 773

995 263

15 000

707 757

249 567

50 125

151 216

148 476

18 802

0

232 630

5 410

Övriga utgifter inom forskning och
forskarutbildning, r

48

Konstnärligt utvecklingsarbete vid

49

Forskningsstödjande åtgärder vid

50

Vissa ersättningar för klinisk

51

Högskoleverket, a

52

Verket för högskoleservice,

53

Kostnader för Chalmers tekniska

vissa högskolor, r

mindre och medelstora högskolor, r

utbildning och forskning, a

18 802

232 700

5 340

3 051 995

3 051 995

0

306 000

197 533

108 467

uppdragsverksamhet, o

1

högskolas avvecklingsorganisation, f

1
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54

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

2 291

267

2 024

0

Kostn för Högskolans i Jönköping
avvecklingsorganisation, f

1

Äldre anslag 1992/93
D8

Utbildning för tekniska yrken, r

E8

Matematisk-naturvetenskapliga
fakulteterna m m, r

D9

160

Utbildning för administrativa,
ekonomiska och sociala yrken, r

1 787

Utbildning för vårdyrken, r

4 000

D11

Utbildning för undervisningsyrken, r

7 672

D12

Utbildning för kultur- och

D13

Lokala och individuella linjer samt

D10

160

informationsyrken, r

228

1 576

530

fristående kurser, r

11 444

304

1 559

0

4 000

0

6 096

0

530

0

10 140

1 000

Äldre anslag 1993/94
G1

Inredning och utrustning av lokaler vid
högskoleenheterna m m, r

128 439

128 439

Äldre anslag 1994/95
C44

Europeisk utbildningssamverkan, a

46 604

C49

Kanslersämbetet, r

27 044

37

27 007

C50

Verket för högskoleservice, a

25 296

25 296

0

C51

Överklagandenämnden för högskolan, a

387

387

0

C52

Rådet för grundläggande
högskoleutbildning, r
Summa

D

46 604

71

71

28 363 639

555 628

27 414 806

0

131 465

4 603

128 438

7 630

14 159

135

13 703

591

341 100

57 732

315 862

82 971

15 351

1 075

14 097

2 329

552 004

22 428

543 844

30 588

20 302

2 382

17 603

5 082

900 017

41 886

868 323

73 580

27 644

928

28 828

-256

104 024

1 400 433

Nationella och internationella
forskningsresurser

1

Forskningsrådsnämnden: Forskning
och forskningsinformation, r

2

Forskningsrådsnämnden:
Förvaltning, a

3

Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning, r

4

Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning, a

5

Medicinska forskningsrådet:
Forskning, r

6

Medicinska forskningsrådet:
Förvaltning, a

7

Naturvetenskapliga forskningsrådet:
Forskning, r

8

Naturvetenskapliga forskningrådet:
Förvaltning, a
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

463 978

68 994

474 965

58 007

Förvaltning, a

13 533

6 978

10 493

10 018

11

Rymdforskning, r

65 125

248

65 143

230

12

Rådet för forskning om universitet

9

Teknikvetenskapliga forskningsrådet:

10

Teknikvetenskapliga forskningsrådet:

Forskning, r

och högskolor, r

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

12 149

462

12 387

224

263 754

33 816

213 541

84 029

11 971

133

12 091

13

34 611

3 706

36 231

2 086

Institutet för rymdfysik, a

57 600

5 066

55 206

7 460

17

Polarforskningssekretariatet, a

31 710

5 991

28 485

9 216

18

Rådet för forsknings- och utvecklings8 144

3 757

19

Europeisk forskningssamverkan, a

560 033

48 230

447 630

160 633

20

Vissa särskilda utgifter för
61 554

2 248

35 530

28 272

79 799

50 000

13

Kungl biblioteket, a

14

Statens psykologisk-pedagogiska
bibliotek, a

15

Arkivet för ljud och bild, a

16

samarbete mellan Sverige och EU, a

forskningsändamål, r
21

Vissa bidrag till forsknings-

22

Medel för dyrbar vetenskaplig

verksamhet, r

utrustning, r
Summa
E

Studiestöd m m

1

Centrala studiestödsnämnden m m, a

2

Centrala studiestödsnämndens

11 901

129 799

158 390

3 897

149 757

1 000

11 530

3 878 150

310 939

3 560 100

1 000

627 990

295 622

5 526

294 260

6 300

588

112 210

1 371 418

118 510

1 372 006

återbetalningsverksamhet, o

1

3

Studiehjälp m m, f

2 787 213

2 790 958

4

Studiemedel m m, f

11 443 260

11 093 757

5

Vuxenstudiestöd m m, r

6

Timersättning vid vissa
vuxenutbildningar, f

7

2 985 919

186 249

179 933

18 730

26 961

82 580

70 308

435 600

221 630

Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa lärarutbildning, f

9

180 706

Bidrag till vissa studiesociala
ändamål, f

8

4 288 841

Särsk vuxenstudiestöd till studerande
vid vissa narutvetensk o
tekn utbildningar, f
Summa

F

Övriga ändamål

1

Kostnader för Sveriges medlemskap i
UNESCO m m, f

19 538 096

35 596

74

186 232

17 663 725

35 593

PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

2

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

41 616

6 266

30 429

17 453

1 459

644

815

77 212

7 725

66 666

18 268

60 695 779

1 237 641

56 496 573

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Utvecklingsarbete inom
utbildningsdepartementets område, r
Äldre anslag 1994/95

F4

Försöksverksamhet med traineeutbildning, r
Summa
Summa Utbildningsdepartementet

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgiter på ramanslag.
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234 434

3 811 689
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HUVUDTITEL IX JORDBRUKSDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

Internationellt samarbete

1

Bidrag till vissa internationella

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

organisationer m m, f

40 000

36 936

Summa

40 000

36 936

B

Jordbruk och trädgårdsnäring

1

Statens jordbruksverk, a

2

Stöd till jordbrukets rationalisering m m, f

3

Stöd till avbytarverksamhet m m, f

4

Rådgivning och utbildning, r

28 296

5

Omställningsåtgärder i jordbruket m m, f

72 502

-752 646

6

Stöd till sockerbruket på Gotland m m, f

12 500

12 500

7

Strukturstöd inom livsmedelssektorn, f

58 500

22 006

103 500

28 935

1 232 000

1 240 709

410 000

323 245

1 500 000

988 753

miljöersättningar, f

1 500 000

725 527

13

Arealersättning och djurbidrag m m, f

8 540 000

8 364 972

14

Intervention och exportbidrag för
1 575 000

1 114 153

15

Köp och försäljning av mjölkkvoter, f

1

0

16

Räntekostnader för förskotterade
179 000

64 753

17

Från EG-budgeten finansierad

8

246 500

47 218

67 500

BESPARINGAR

275 766

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

17 952

26 655

187 500

187 500
10 401

38 667

30

Från EG-budgeten finansierat
strukturstöd, f

9

Regionala stöd till jordbruket, f

10

Från EG-budgetens jordbruksfond
finansierade regionala stöd, f

11

Miljöersättningar inom jordbruket, f

12

Från EG-budgeten finansierade

jordbruksprodukter, f

arealersättningar m m, f

kompensation för revalvering av
jordbruksomräkningskursen, r

489 600

489 600

Äldre anslag 1993/94
B5

Stöd till skuldsatta jordbrukare, f
Summa

C

Fiske

1

Fiskeriverket, a

2

Främjande av fiskerinäringen, r

3

Strukturstöd till fisket m m, f

4

Från EG-budgeten finansierade

5

Bidrag till fiskevård, r

6

Ersättning för intrång i enskild

strukturstöd till fisket m m, f

50
16 202 399

57 618

12 661 545

507 582

93 459

-2 167

94 184

-2 892

5 684

25

5 709

0

53 837

120 000

Fiskevård, a

50 742
126

fiskerätt m m, f
7

41 985

126

0

1
6 917

76

3 908

3 009
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

-4 282

4 282

279 898

-2 016

192 245

4 400

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Äldre anslag 1992/93
D5

Lån till fiskerinäringen, r
Summa

D

Sametinget och rennäringen m m

1

Sametinget, a

17 082

1 084

17 195

972

2

Främjande av rennäringen, r

18 025

9 129

16 624

10 530

3

Prisstöd till rennäringen, f

57 000

33 997

4

Ersättningar för viltskador m m, f

48 300

58 831

5

Ersättningar på grund av radioaktivt
1

21 287

nedfall, f
6

Stöd till innehavare av fjällägenheter
m m, r
Summa

E

Djurskydd och djurhälsovård

1

Statens veterinärmedicinska anstalt, a

2

2 307

2 267

3 261

1 313

142 715

12 481

151 194

12 815

105 930

-3 233

101 289

101 289

0

7 500

10 169

102 697

Distriktsveterinärorganisationen:
Uppdragsverksamhet, o

3

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen, a

4

1

Bidrag till avlägset boende djurägare
för veterinärvård, f

5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande
åtgärder, r

39 151

423

39 227

346

6

Centrala försöksdjursnämnden, a

10 110

1 204

10 583

731

7

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, f

102 874

Summa

363 622

F

Växtskydd och jordbrukets miljöfrågor

1

Statens utsädeskontroll: Uppdragsverksamhet, o
Bidrag till statens utsädeskontroll, f

1 176

3

Statens växtsortnämnd, a

1 002

483 814

-2 156

772
1 116

1 184

934

Statens maskinprovningar: Uppdragsverksamhet, o

5

Bidrag till statens maskinprovningar, f

6

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket, r

7

Bekämpande av växtsjukdomar, f

8

1 627

1

2

4

216 616

1
8 106
36 634

5 400
44 815

22 469

58 980

3 943

3 940

provningar, f

27 000

27 878

Summa

77 863

45 931

61 643

59 914

136 294

62 442

164 657

34 079

Omstrukturering av Statens maskin-

G

Livsmedel

1

Statens livsmedelsverk, a

2

Täckande av vissa kostnader för
köttbesiktning m m, o

1

77
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

3

Livsmedelsekonomiska samarbets-

4

Kostnader för beredskapslagring av

nämnden, a

livsmedel m m, f
5

Industrins råvarukostnadsutjämning, f

6

Livsmedelsstatistik, f

7

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

5 647

2 655

4 384

189 589

173 428

1

33 076

55 304

51 832

9 000

6 966

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

3 918

Konsument- och marknadsföringsåtgärder inom livsmedelsområdet, r
Summa

H

Utbildning och forskning

1

Sveriges lantbruksuniversitet, a

2

Skogs- och jordbrukets forskningsråd:
Forskning, r

3

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Jordbruks- och livsmedelsstatistik
finansierad från EG-budgeten, f

8

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

30 000
425 836

11 741

18 259

446 084

56 256

1 420 657

0

75 343

231 336

73 943

65 097

1 420 657

229 935

Skogs- och jordbrukets forskningsråd:
Förvaltningskostnader, a

15 399

-220

13 935

1 244

4

Stöd till kollektiv forskning, r

69 000

12 792

77 017

4 774

5

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, f

1 287

1 287

Äldre anslag 1993/94
I2

Inredning och utrustning av lokaler vid
Sveriges lantbruksuniversitet m m, r
Summa
Summa Jordbruksdepartementet

1

1

1 736 278

87 916

1 744 232

79 961

19 268 611

268 653

15 777 694

718 772

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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HUVUDTITEL X ARBETSDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

Arbetsmarknad

1

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, a

2
3

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, r

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

5 508 111

36 377

5 542 932

34 352 016

4 373 984

30 997 307

6 000

6 000

5

Bidrag till arbetslöshetsersättning m m, f

6

Bidrag till lönegarantiersättning, f

7

Europeiska socialfonden, f
Summa

B

Arbetslivsfrågor m m

1

Arbetarskyddsverket, a

2

Myndigheter inom arbetslivsområdet, a

3

Yrkesinriktad rehabilitering:

1

26 009

61 358 582

75 384 857

2 419 600

2 817 930

593 000

357 984
4 410 361

115 133 019

2 279 181

5 451 068

558 096

55 045

560 663

1 214 483

24 903

841 066

89 100

309 220

-197 852

9 824 440

10 843

332 946

52 478

Särskilda åtgärder för arbetshandi-

5

Bidrag till Samhall Aktiebolag, r

6

Bidrag till Samhall Aktiebolag för vissa

10 366 081
6 774 628

skatter m m, f
7

Arbetsdomstolen, a

8

Statens förlikningsmannaexpedition, f

6 774 628

0

21 416

1 420

1
22 399

437

2 561

3 220

83

52

24 195

23 137

Statens nämnd för arbetstagares
uppfinningar, f

11

0

1

kappade, r

10

5 449 512

104 237 310

Uppdragsverksamhet, f

9

2 279 181

Vissa kostnader för avveckling av AMUgruppen som myndighet m m, f

4

1 556

Bidrag till Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten, r

4

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Internationella avgifter, f
Kapitaltillskott till AmuGruppen AB m m, r

600 000

Summa

340 000

19 562 528

-117 467

C

Regional utveckling

1

Lokaliseringsbidrag m m, r

450 000

798 525

250 710

2

Regionala utvecklingsinsatser m m, r

1 988 625

1 784 011

1 725 453

3

Täckande av förluster pga kreditgarantier till företag i landsbygden m.m., f

1

18 480

4

Ersättning för nedsättning av
socialavgifter, f

693 000

716 795

5

Sysselsättningsbidrag, f

300 000

324 097

6

Transportstöd, f

430 000

661 998

7

Glesbygdsverket, a

33 930

3 500

31 987

8

Expertgruppen för forskning om regional utveckling
(ERU), a

12 075

929

12 367

9

Lokaliseringslån, r

1

595 409

-60 261

10

Europeiska regionala utvecklingsfonden, f

338 000

79

260 000

18 388 622

9 950

99 943

39 000

956 065

958 816
2 047 183

250

5 193

655 671

0

636
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

1 199

1 199

0

10 854

913

9 941

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Äldre anslag 1993/94
D7

Glesbygdsmyndigheten, r

D12

Lokaliseringsbidrag m m i Ludvika
kommun, r
Äldre anslag 1994/95

C6

Särskilda regionalpolitiska
infrastrukturåtgärder m m, r
Summa

D

Invandringen m m

1

Statens invandrarverk, a

2

Förläggningskostnader m m, f

3

Åtgärder för invandrare, r

4

3 819 938

589 200

14 010

1 756 000
38 420

521

16 689

35 283

337 786

6 247 700

4 702 431

3 658

23 033

23 033

Statsbidrag till Stiftelsen Invandrar-

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering m m, a

8

586 521

3 227 843

1 869 647

396 420

tidningen, o
7

206 074
694 921

Ersättning till kommunerna för åtgärder
för flyktingar m m, f

6

126 249

3 526 750

Överföring av och andra åtgärder för
flyktingar m m, f

5

332 323
4 245 632

7 160

1 086

7 156

1 086

4

Lån till hemutrustning för flyktingar m fl, f

97 000

9

Utlänningsnämnden, a

82 450

-55

85 141

-2 746

10

Internationell samverkan inom ramen för flykting
och migrationspolitiken
5 500

2 928

5 558

2 870

27 000

14 834

22 505

19 329

28 363

96 637

m m, r
11

Åtgärder mot främlingsfientlighet och

12

Särskilda insatser i invandrartäta

rasism, r

områden, r

210 759

125 000

Äldre anslag 1994/95
XI
D12

Särskilda åtgärder i flyktingmottagandet m m, r
Summa
Summa Arbetsmarknadsdepartementet

59 931

3 777

40 000

16 153

9 394 883

93 255

7 917 961

41 086

152 594

137 440 353

7 912 899

145 259 539

3 115 131

9 787 570

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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HUVUDTITEL XI KULTURDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

Styrning, samordning och utveckling

1

Utveckling, internationellt
samarbete m m, a

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

9 459

3 186

10 788

1 857

1 239

1 736

-497

9 459

4 425

12 524

1 360

332 224

38 245

337 126

33 343

43 993

5 790

47 755

2 028

6 981

706

6 555

1 132

657 680

7 894

647 813

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Äldre anslag 1994/95
A1

Internationellt samarbete m m, r
Summa

B

Arkiv, museer och kulturmiljövård

1

Riksarkivet, landsarkiven
och Krigsarkivet, a

2

Språk- och folkminnesinstitutet, a

3

Svenskt biografiskt lexikon, a

4

Centrala museer: Myndigheter, a

5

Centrala museer: Stiftelser, o

181 676

181 676

6

Bidrag till vissa museer m m, o

153 309

153 309

7

Bidrag till regionala museer, f

121 970

122 871

8

Stöd till icke-statliga kulturlokaler, f

27 500

42 500

9

Riksutställningar, o

51 848

51 848

10

Nämnden för hemslöjdsfrågor, a

11

Främjande av hemslöjden, f

12

Inköp av vissa kulturföremål, f

13

4 550

4 054

21 149

21 405

16 400

496

120

Sysselsättningsinsatser inom
kulturområdet, r

235 000

Riksantikvarieämbetet, a

198 200

15

Kulturmiljövård, f

112 406

16

Riksantikvarieämbetet:

14

1 360

Uppdragsverksamhet, f
17

Kulturstöd vid ombyggnad m m, f

18

Forsknings- och utvecklingsinsatser
inom kulturområdet, a

109 539
12 207

202 522

125 461
58

7 826

130 459

1
240 000

55 100

299 327

6 487

51 272

10 314

17 774

16 187

243

1 344

1 661

201 042

Äldre anslag 1993/94
B28

Kulturmiljövård, r

B38

Inredning och utrustning av lokaler för
kulturändamål, r
Summa

2 698

2 698

2 443 707

91 801

2 426 220

41 598

-504

41 638

-544

inom kulturområdet m m, r

216 836

3 252

202 770

17 318

3

Bidrag till samisk kultur, r

15 773

2 451

4

Konstnärsnämnden, a

C

Konstarterna och det tryckta ordet

1

Statens kulturråd, a

2

Bidrag till utvecklingsverksamhet

5

6

17 192

1 032

9 708

9 927

-219

formkonstnärer, r

81 973

67 129

14 844

Bidrag till konstnärer, r

45 569

44 022

6 917

Visningsersättning åt bild- och

81

5 370

PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

7

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

16 702

1 909

Inkomstgarantier för
konstnärer m m, f

33 653

32 125

158 699

156 778

5 063

5 063

Operan och Dramatiska teatern, o

982 602

982 602

11

Bidrag till Svenska rikskonserter, o

106 356

106 356

12

Bidrag till regional musikverksamhet, f

359 655

365 915

13

Bidrag till regionala och lokala teater-,
573 393

572 194

14

Bidrag till fria teater-, dans- och

15

Bidrag till Musikaliska akademien, o

16

Bidrag till regional biblioteksverksamhet, f

53 916

17

Litteraturstöd, r

65 180

4 166

64 253

5 093

18

Stöd till kulturtidskrifter, r

29 250

-3

29 136

111

19

Stöd till bokhandel, r

12 152

7 062

12 290

6 925

20

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, r

19 632

19 632

0

21

Talboks- och punktskriftsbiblioteket, a

78 496

13 270

81 138

10 628

22

Bidrag till Sveriges Dövas Riks-

26 427

26 427

0

och Sverigefinska språknämnden, f

5 113

5 113

24

Statens konstråd, a

7 562

-46

7 743

25

Förvärv av konst för statens
42 057

2 375

35 004

8

Ersättning åt författare m fl för utlåning
av deras verk genom bibliotek, f

9

Ersättning till rättighetshavare på
musikområdet, o

10

Bidrag till Svenska riksteatern,

dans- och musikinstitutioner, f

musikgrupper m m, r

112 586

539

5 218

94 513
5 218

54 154

förbund för produktion av videogram
på teckenspr, r
23

Bidrag till Svenska språknämnden

byggnader mm, r
26

5 343

22 500

10 653

Utställningar av nutida svensk konst i
utlandet, r

28

4 085

Bidrag till konstnärlig utsmyckning i
bostadsområden, f

27

-226

2 337

-10

2 414

-88

Bidrag till Akademien för de fria
konsterna, o

2 370

2 370
92 250

0

29

Stöd till svensk filmproduktion m m, r

92 250

30

Stöd till filmkulturell verksamhet, r

90 825

3 042

90 982

2 885

31

Stöd till fonogram och musikalier, r

19 107

5 581

16 533

8 155

32

Presstödsnämnden och
7 922

1 385

8 411

897

880 000

0

850 735

1

3 069

1 757

taltidningsnämnden, a
33

Driftsstöd till dagspressen, f

34

Utvecklingsstöd till dagspressen, r

82

1 313

PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

35

Täckande av förluster vid statlig

36

Distributionsstöd till dagspressen, f

109 500

103 003

37

Stöd till radio- och kassettidningar, r

191 700

187 359

kreditgaranti till dagspressen, f

Summa
D

Radio och television

1

Radio- och TV-verket, a

2

1

4 341

4 506 980

51 000

4 404 799

20 787

86 634

11 130

1 108

9 258

2 980

10 196

1 386

9 664

1 917

1 271

-389

881

126

Granskningsnämnden för radio
och TV, a

3

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Avveckling av Radionmd, Kabelnmd,
Närradionmd och Styrelsen för
lokalradiotillst, a

4

Utbyte av TV-sändningar mellan
Sverige och Finland, f

43 666

5

Statens biografbyrå, a

11 589

6

Forskning och dokumentation om
medieutvecklingen m m, r

42 267
80

900

10 874

796

900

0

Äldre anslag 1994/95
C20

Bidrag till dokumentation av
medieutvecklingen och till europeiskt
mediesamarbete, r
Summa
Summa Kulturdepartementet

10 246

383

1 100

8 763

78 752

12 430

74 227

1 100

14 582

7 038 898

159 657

6 917 770

23 548

303 618

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

HUVUDTITEL XII NÄRINGSDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Förvaltningskostnader, a

306 967

15 598

294 201

8 000

20 363

2

Småföretagsutveckling, r

241 550

52 535

215 576

3

Främjande av kvinnors företagande, r

149 000

149 000

0

4

Bidrag till tekniköverföring, r

50 000

2 933

47 067

5

Investeringsfrämjande, r

75 000

875

39 558

36 317

6

Turistfrämjande, r

99 000

4 987

99 614

4 373

7

Kostnader för avveckling av Styrelsen för

A

Näringspolitik m m

1

Närings- och teknikutvecklingsverket:

Sverigebilden, f
8

1

2 254

4 000

1 250

40 000

5 086

78 509

Täckande av förluster vid viss garantigivning m m, f

9

Räntestöd m m till varvsindustrin, f

10

Täckande av eventuella förluster i
anledning av Statens vattenfallsverks
borgensförbindelser, m m, f

11

Medel till AB Göta kanalbolag för
upprustning och drift av kanalen, r

12

1

15 000

15 000

1

23 114

150 000

149 778

0

Kostnader för omstrukturering av vissa
statligt ägda företag m m, f

13

Avgift till Europeiska Kol- och

14

Avgifter till vissa internationella
organisationer, a

11 200

6 078

6 470

15

Vissa exportinsatser m m, r

50 000

33 000

17 000

16

Program för småföretagsutveckling,
1 000 000

66 593

Stålgemenskapen, f

förnyelse och tillväxt, r

1 348

50 000

883 407

Äldre anslag 1993/94
B11

Särskilda insatser inom industriforskningssystemet, r

B12

136

80

56

2 400

378

2 022

9 229

9 229

0

87 107

1 112 722

28 221

418 313

Infriande av förlusttäckningsgaranti för
Zenit Shipping AB, r
Äldre anslag 1994/95

B2

Utredningar, r
Summa

B

Skogsnäring

1

Skogsvårdsorganisationen, f

2

Skogsvårdsorganisationen:
Myndighetsuppgifter, a

3

Bidrag till skogsvård m m, f

4

Stöd till byggande av skogsvägar, f

5

Insatser för skogsbruket, r

2 191 720

58 000

1 095 584

1

424 200
60 000

34 108

29 799

1
147 000

84

63 696

153 231

57 465

PROP. 1997/98:1 BILAGA 5

TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

BESPARINGAR

Bidrag till skogsfröplantager, r
FoU, m m, r

72 900

8

Elsäkerhetsverket, a

61 400

20 455

46 295

3 500

32 060

9

Sprängämnesinspektionen, a

23 000

4 990

18 611

2 000

7 379

10

Sveriges geologiska undersökning:
210 900

11 134

219 745

2 289

7 330

0

11

1 246

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

6

Geologisk undersökningsverksamhet, a

6 021

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

4 775

72 900

0

Sveriges geologiska undersökning:
Geovetenskaplig forskning, r

7 330

Äldre anslag 1993/94
G14

Förvaltning av viss statlig gruvegendom, r
Summa

D

Marknads- och konkurrensfrågor

1

Konkurrensverket, a

2

Konkurrensforskning, r

3

31 723

219

477 097

72 986

466 397

90 600

12 722

85 214

18 108

7 600

8 844

4 306

12 138

21 566

89 520

30 246

Revisorsnämnden, f
Summa

31 504
5 500

78 183

1
98 201

E

Energi

1

Handlingsberedskap, r

41 466

6 702

35 706

12 462

2

Åtgärder inom elförsörjningen, r

66 372

26 514

37 950

54 936

3

Statens oljelager: Förvaltnings kostnader, a

110 900

12 131

Statens oljelager: Kapitalkostnader, f

235 490

124 021

1

87 000

4
5

6 200

8 703

8 024

411 374

Täckande av förluster i anledning av
statliga garantier inom energiområdet, f

6

108 128

Vissa åtgärder för effektivare användning
av energi, r

130 000

399 510

110 112

7

Insatser för ny energiteknik, r

545 000

395 815

620 336

8

Bidrag till Energiteknikfonden, f

9

Energiforskning, r

10

Bioenergiforskning, r

11

Åtgärder för energieffektiviseringar i bl a
Baltikum och Östeuropa, r

72 000

320 478

72 000

310 100

89 874

253 512

146 461

88 900

51 717

69 878

70 739

50 001

138 795

94 652

94 143

620 365

6 839

613 526

Äldre anslag 1992/93
IX
J3

Främjande av biobränsleanvändningen, r
Äldre anslag 1993/94

E10

Insatser för utbyggnad av
fjärrvärmenäten, r
Summa

F

Teknisk forskning och utveckling

1

Teknisk forskning och utveckling, r

2

Informationsteknik, r

1 650 230

19 245

4 947

9 500

4 797

1 760 666

1 625 082

23 724

1 737 621

30 544

733 939

1 066 465

389 753

691 734

536 500

198 154

489 884

85

244 770
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

3

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

Bidrag till Stiftelsen Sveriges tekniskvetenskapliga attacheverksamhet, r

4

Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader, a

5

Rymdverksamhet, a

6

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

48 800

48 800

0

8 670

-25

8 731

-86

820 444

-26 999

795 676

-2 232

Bidrag till Ingenjörsvetenskaps akademien, o

8 200

8 200

Äldre anslag 1994/95
F7

Europeiskt forsknings- och utvecklingssamarbete, a

F11

210 142

Summa
G

Bygg- och bostadsväsendet

1

Boverket: Förvaltningskostnader, a

2

Boverket: Uppdragsverksamhet, o

3

Räntebidrag m m, f

718
2 489 079

771 025

2 253 886

207 900

35 189

200 981

30 544

976 392

42 109

1
43 300 000

43 341 780

200 000

224 326

25 000

44 288

Investeringsbidrag för bostadsbyggande, f

5

0

Särskilda avvecklingskostnader för
Statens institut för byggnadsforskning, f

4

210 142

Tilläggslån för vissa reparations- och
ombyggnadsåtgärder i hyres- och
bostadsrätthus, f

6

Vissa lån till bostadsbyggande, f

7

Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader, a

8

1 000

22 100

5 012

1

1 427 647

Statens råd för byggnadsforskning:
Förvaltningskostnader, a

10

Byggforskning, r

11

Bidrag till Fonden för fukt- och
mögelskador, f

12

21 198

Statens bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet, f

9

4 110

Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder, f

34 500

-582

34 042

-124

247 100

19 660

229 397

37 363

105 000

60 100

25 000

15 707

Summa

44 167 602

58 377

45 599 465

Summa Näringsdepartementet

51 711 152

2 868 901

51 749 660

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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84 359
123 026

4 098 733
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HUVUDTITEL XIII CIVILDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

A

Länsstyrelserna m m

1

Länsstyrelserna m m, a

2 676 173

203 176

2 699 451

179 898

2

Kammarkollegiet: Myndighetsuppgifter, a

34 414

7 883

31 244

11 053

3

Kammarkollegiet: Uppdragsverksamhet, o

1
2 710 588

211 059

2 730 695

190 951

Summa
B

Trossamfund m m

1

Stöd till trossamfund m m, r

91 200

262

91 185

277

Summa

91 200

262

91 185

277

157 025

17 940

160 243

14 722

8 570

2 877

6 004

5 443

104 687

7 981

110 082

2 586

20 518

749

18 903

2 365

6 150

3 681

8 706

1 125

2 652

3 268

2 384

C

Konsumentfrågor

1

Marknadsdomstolen, a

2

Konsumentverket, a

3

Allmänna reklamationsnämnden, a

4

Stöd till konsumentorganisationer, r

5

Konsumentforskning, r

3 000

6

Bidrag till miljömärkning av produkter, o

6 900

6 900

7

Fastighetsmäklarnämnden, a

7 200

6 381

819

Summa
D

Ungdomsfrågor

1

Ungdomsstyrelsen, a

2

17 940

160 243

14 722

14 148

675

14 195

628

172 953

8 093

168 794

12 252

Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet m m, r

3

157 025

EU:s utbytesprogram Ungdom
för Europa, f

3 000

2 146

Äldre anslag 1993/94
E3

Stöd till internationellt ungdomssamarbete, r
Summa

E

1 079

1 079

190 101

9 847

185 135

13 959

26 124

5 045

25 725

5 444

9 750

884

9 561

1 073

Folkrörelse- och idrottsfrågor,
kooperativa frågor, m m

1

Lotteriinspektionen, a

2

Stöd till kooperativ utveckling, r

3

4
5

Bidrag till allmänna samlingslokaler m m, f

60 000

Utveckling av ideell verksamhet, r

19 700

10 351

11 607

18 444

5 148

1

5 149

0

787 860

406

786 659

1 606

Bidrag till kvinnoorganisationernas
centrala verksamhet, r

6

58 085

Stöd till idrotten, r
Äldre anslag 1992/93

F4

Bidrag till folkrörelserna, r
Summa
Summa Civildepartementet

141

141

0

908 582

16 827

896 784

141

26 569

4 057 496

255 934

4 064 043

141

246 478

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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HUVUDTITEL XIV MILJÖDEPARTEMENTET
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

Miljövård

1

Statens naturvårdsverk, a

2

Bidrag till miljöarbete, r

3

Bidrag till kalkningsverksamhet för

4
5

Miljöforskning, r

6

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

3 000

48 519

112 146

625 313

152 009

238 400

sjöar och vattendrag, r

210 000

100 710

242 329

Investeringar inom miljöområdet, r

335 668

3 305

292 926

46 048

175 531

4 010

174 172

5 368

22 880

52 227

45 696

29 411

35 324

53 055

52 778

35 602

1 100 000

20 704

8 851

29 011

-402

26 242

2 367

2 281

11 771

3 475

-4 738

3

68 378

Sanering och återställning av miljö-

Forskning för en kretsloppsanpassad

Investeringsbidrag för främjande av
omställning i ekologiskt hållbar riktning, r

9

Koncessionsnämnden för miljöskydd, a

10

Kemikalieinspektionen, o

11

Särskilda projekt, r

12

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

81 653

samhällsutveckling, r
8

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

564 685

skadade områden, r
7

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

50 000

1 061 853

1
12 965

Bidrag enligt internationella miljökonventioner och avtal m m, f

11 925

13

Visst internationellt miljösamarbete, r

54 168

14

Stockholms internationella miljöinstitut, r

18 000

11 672
4 311

37 211

21 268

18 000

0

Äldre anslag 1988/89
B21

Åtgärder för att rena Dalälven, r

E1

Bidrag till internationellt samarbete

1 879

1 879

Äldre anslag 1994/95

kring den byggda miljön m m, r

2 443

1 351

500

592

A6

Landskapsvårdande åtgärder, r

200 540

-6 949

205 109

2 380

A8

Miljöinsatser i Östersjöregionen, r

104 646

8 028

A16

Åtgärder för att rena Dalälven, r
Summa

B

Strålskydd, kärnsäkerhet m m

1

Statens strålskyddsinstitut, a

2

Statens kärnkraftsinspektion:

3

Statens kärnkraftsinspektion:

Förvaltningskostnader, a

Kärnsäkerhetsforskning, a
4

37 531

6 253

2 651 811

851 395

1 794 041

31 279

116 379

15 685

118 147

13 917

91 583

14 844

89 162

17 265

88 439

29 311

95 121

22 629

258 612

1 450 299

Visst internationellt samarbete i fråga
om kärnsäkerhet m m, f
Summa

C

96 618

20 240

26 802

316 641

59 839

329 232

53 810

718 356

54 303

729 915

42 744

Lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m m

1

Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket m m, a

88
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TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

2

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

1 500

2 049

Uppdragsverksamhet vid Lantmäteriverket m m, o

3

Bidrag enligt lantmäteritaxan, f

4

Statens va-nämnd, a

1
24 350

19 209

7 651

2 631

6 733

750 358

56 934

799 926

1 500

724

3 718 810

968 168

2 923 199

260 112

1 504 833

Äldre anslag 1994/95
C1

Förvaltningskostnader för
Centralnämnden för fastighetsdata, a
Summa
Summa Miljödepartementet

44 070

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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HUVUDTITEL XV RIKSDAGEN OCH DESS MYNDIGHETER
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

A

Riksdagen

1

Riksdagens ledamöter och
partier m m, f

2

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

596 610

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

569 105

Riksdagsutskottens resor
utom Sverige, r

3

Riksdagens förvaltningskostnader, a

4

Riksdagens byggnader m m, r

5

Sveriges företrädare i
Europaparlamentet, f

3 800

22 259

10 192

15 867

441 800

6 696

395 899

52 597

96 230

52 965

121 797

27 398

14 000

14 106

Äldre anslag 1992/93
A7

Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, r
Summa

B

Riksdagens myndigheter

1

Riksdagens ombudsmän,
Justitieombudsmännen, a

2

218

218

1 152 440

82 138

1 111 317

50 437

707

48 973

0
95 862

2 170

Riksdagens revisorer och
deras kansli, a

21 320

1 877

22 672

526

Summa

71 757

2 584

71 645

2 696

1 224 197

84 722

1 182 962

Summa Riksdagen och dess
myndigheter

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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HUVUDTITEL XVI RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

A

Räntor på statsskulden m m

1

Räntor på statsskulden m m, f

132 000 000

123 757 585

Summa

132 000 000

123 757 585

Summa Räntor på statsskulden

132 000 000

123 757 585

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.

SPECIFIKATION AV RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN M.M. BUDGETÅRET 1995/96
TUSENTAL KRONOR
BERÄKNADE BELOPP

UTFALL

AVVIKELSE

Räntor på lån i svenska kronor

105 035 000

109 876 085

4 841 085

Räntor på lån i utländsk valuta

39 500 000

32 206 235

-7 293 765

Utgifter:

Valutaförluster

6 900 000

53 900 472

47 000 472

Underkurs vid emissioner

8 600 000

12 116 875

3 516 875

1

69 906 358

69 906 357

Kursförluster
Depositioner på lån i utländsk valuta

1

48 370

48 369

160 035 002

278 054 396

118 019 394

Räntor på lån i svenska kronor

22 600 000

22 415 321

-184 679

Räntor på lån i utländsk valuta

0

16 088

16 088

5 400 000

58 560 039

53 160 039

Summa utgifter
Inkomster:

Valutavinster
Överkurs vid emissioner

1

9 808 067

9 808 066

Kursvinster

1

63 403 301

63 403 300

35 000

93 994

58 994

28 035 002

154 296 811

126 261 809

132 000 000

123 757 585

-8 242 415

Preskriberade obl., kup., o vinster
Summa inkomster
Summa nettoutgifter
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HUVUDTITEL XVII OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
TUSENTALS KRONOR
ANSLAGSTYP:
A=RAMANSLAG
F= FÖRSLAGSANSLAG
O=OBETECKNADE ANSLAG
R=RESERVATIONSANSLAG

ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96 INKL.1
MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

A

Oförutsedda utgifter

1

Oförutsedda utgifter, f

1 000

7 285

Summa

1 000

7 285

Summa Oförutsedda utgifter

1 000

7 285

1. I förekommande fall ingår av regeringen beviljade faktiska merutgifter på ramanslag.
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BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP
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Underbilaga 6

SAMMANSTÄLLNING AV UTGIFTERNA PÅ STATSBUDGETEN FÖR BUDGETÅRET 1995/96,
PER DEPARTEMENT
TUSENTAL KRONOR
ANVISAT FÖR
BUDGETÅRET
1995/96
INKL MERUTGIFTER

INGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

NETTOUTGIFTER
RESPEKTIVE
NETTOINKOMSTER

BESPARINGAR

UTGÅENDE
RESERVATIONER
OCH RAMÖVERFÖRINGSBELOPP

3 888 098

439 713

2 844 477

874

1 482 460

Justitiedepartementet

29 224 160

1 745 346

29 357 028

304 500

1 144 104

Utrikesdepartementet

24 146 534

9 525 268

23 555 935

43 935

10 098 140

Försvarsdepartementet

45 819 111

1 919 828

44 896 397

11 181

2 608 287

261 487 726

1 742 817

257 268 213

47 033

1 239 123

Statschefen och regeringen

Socialdepartementet
Kommunkationadepartementet
Finansdepartementet
Utbildningsdepartement
Jordbruksdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Kulturdepartementet
Näringsdepartementet

36 185 818

10 447 519

43 888 992

81 052

3 356 797

153 189 268

1 678 359

147 620 097

207 706

1 792 414

60 695 779

1 237 641

56 496 573

234 434

3 811 689

19 268 611

268 653

15 777 694

137 440 353

7 912 899

145 259 539

3 115 131

9 787 570

718 772

7 038 898

159 657

6 917 770

23 548

303 618

51 711 152

2 868 901

51 749 660

123 026

4 098 733

Civildepartementet

4 057 496

255 934

4 064 043

141

246 478

Miljödepartementet

3 718 810

968 168

2 923 199

260 112

1 504 833

1 224 197

84 722

Riksdagen och dess myndigheter
Räntor på statsskulden
Oförutsedda utgifter

123 757 585

1 000

7 285

Minskning av anslagsbehållning

1 000 000

Tillkommande utgiftsbehov, netto

5 000 000

Totalt

1 182 962

132 000 000

977 097 011

41 255 425

93

957 567 450

98 558

4 452 672

42 291 577

Bilaga 6

1990-91 års
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1990-91 års skattereform - en värdering

Inledning

Varje värdering av reformen försvåras av depressionen i början av 1990-talet. Skattereglerna blev,
bl.a. som en följd av krisen, inte så stabila som hade
förutsatts. Vidare gjorde den regering som tillträdde
1991 avsteg från de grundläggande reformprinciperna i några väsentliga avseenden. Detta nödvändiggjorde senare korrigeringar hösten 1994. Även om de
grundläggande reformprinciperna har återupprättats
innebär ändå de senaste årens instabilitet en svårighet
vid en bedömning.
I det följande beskriver vi först vår syn på bakgrunden till reformen varefter huvudprinciperna och
huvuddragen redovisas. Därefter följer vår värdering
av reformen.

Regeringen lämnar i denna bilaga sin slutliga värdering av 1990-91 års skattereform.
En värdering av reformen bör ha ett dubbelt perspektiv. Den skall å ena sidan bedömas mot bakgrund av 1980-talets ekonomiska utveckling och de
förändrade förutsättningar detta gav för skattepolitiken. Men den skall också ses i relation till de senaste
årens utveckling, särskilt dess roll för depressionen i
början av 1990-talet.
Detta dubbla perspektiv tillämpades i den utvärdering av skattereformen som gjordes av KUSK,
kommittén för utvärdering av skattereformen, i Skattereformen 1990-91 – en utvärdering (SOU
1995:104). Å ena sidan konstaterade KUSK att reformen i ett långsiktigt perspektiv var nödvändig mot
bakgrund av erfarenheterna av det gamla skattesystemet. Den fortgående internationaliseringen av den
svenska ekonomin och avregleringen av kapitalmarknaden gjorde också förändringar nödvändiga.
Å andra sidan konstaterade KUSK att reformen i
stabiliseringspolitiskt avseende förverkligades vid fel
tidpunkt och för sent i relation till den konsumtionsledda, lånefinansierade tillväxten i slutet av 1980talet. När väl reformreglerna infördes kom de att
verka på uppblåsta tillgångsvärden i en privat sektor
med mycket låg soliditet. De kraftigt förändrade sparincitamenten fördjupade ytterligare en av i huvudsak andra skäl försvagad konjunktur.
Förutom tidpunkten för reformen är det dess finansiering och fördelningsmässiga effekter som debatten fokuserats på. Vi kommer att uppmärksamma
dessa två, delvis av varandra avhängiga frågor. Men i
anslutning till det breda perspektiv KUSK anlade bör
också andra frågor behandlas. Det gäller bl.a. hur
reformen påverkade skattesystemets effektivitetsegenskaper, dvs. hur det förändrade skattesystemet
inverkade på den totala välfärden. Reformen syftade
till att åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv
beskattning med bevarande av de fördelningspolitiska målen.

1

Bakgrund

Den grundläggande uppgiften för varje skattesystem
är att finansiera vad medborgarna anser vara gemensamma angelägenheter. Vid en ansvarsfull finansiering av offentliga utgifter finns ett direkt samband
mellan storleken på dessa och nivån på det totala
skatteuttaget.
Tillväxten i den svenska skattekvoten efter andra
världskriget och fram till slutet av 1980-talet avspeglar i grunden växande behov på olika samhällsområden. Behovet av välutbildad arbetskraft, av modern infrastruktur, av en bättre sjuk- och hälsovård
och av ett förbättrat socialt skydd har lett till ett successivt höjt skatteuttag. Skillnader i skatteuttag mellan Sverige och andra länder på en liknande utvecklingsnivå reflekterar i huvudsak olika prioriteringar
mellan de olika ländernas medborgare vad gäller det
önskvärda med ett gemensamt ansvar för att tillfredsställa dessa behov.
Att Sverige har en högre skattekvot än flertalet
andra länder beror därutöver till en inte obetydlig del
på tekniska skillnader i skatte- och utgiftssystemen.
Till skillnad från många andra länder har Sverige valt
5
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att beskatta olika sociala ersättningar till medborgarna (sjukpenning, arbetslöshetsersättningar, pensioner). Andra länder tillämpar system med obeskattade
transferingar och har, i stället för öppna bidrag på
budgetens utgiftssida, dolda bidrag på inkomstsidan
(olika former av skatteavdrag) som ger en lägre
uppmätt skattekvot. Jämförelser av de totala skatteoch avgiftsuttagen i olika länder måste därför göras
med stor försiktighet.
I ett avseende var nivån på de offentliga utgifterna
helt central i de överväganden som i slutet av 1980talet ledde fram till skattereformen: Hur skulle det i
en framtid vara möjligt att uthålligt finansiera de offentliga utgifter medborgarna önskade? Det handlade
då inte om det totala skatte- och avgiftsuttaget utan
om skattestrukturen och de principer efter vilka skatterna skall tas ut. Därmed aktualiserades andra skattepolitiska mål än det grundläggande att skapa ett
ekonomiskt utrymme för offentliga utgifter på en viss
nivå. Mellan nivå- och strukturfrågan fanns, och
finns fortfarande, ett samband. Med en felaktig
struktur är det inte långsiktigt möjligt att bibehålla
en viss totalnivå, något som hotar finansieringen av
offentliga utgifter.
I strukturellt avseende fanns flera problem med
det tidigare skattesystemet. Problemen delvis överlappade och förstärkte varandra och hade betydelse
för såväl det fördelningspolitiska utfallet som den
ekonomiska effektiviteten.
Ett problem gällde bristen på s.k. horisontell rättvisa. Denna innebar att individer med samma inkomst betalade olika mycket i skatt. Kontant lön och
löneförmåner behandlades olika. Detta gällde också
olika slag av kapitalinkomster genom att räntor och
utdelningar beskattades hårdare än reavinster. Förutom att detta var fördelningspolitiskt orättfärdigt
ledde det också till att människors val i olika avseenden resulterade i en samhällsekonomiskt ineffektiv
fördelning av våra resurser. Välfärdsnivån blev lägre
än vad som skulle varit möjligt med ett mer likformigt skattesystem.
Frågan om den vertikala rättvisan, dvs. fördelningen av ekonomiska resurser mellan individer med
olika inkomster, har sedan länge varit central i den
svenska skattepolitiken. Det främsta uttrycket för
detta har varit en inkomstskatteskala med en betydande progressivitet. Under efterkrigstiden skärptes
progressiviteten successivt och kom att beröra allt
större grupper av de skattskyldiga. Under åren före
skattereformen kunde noteras ett betydande gap
mellan den formella progressivitet som beskrevs av
skatteskalan och den faktiska progressivitet som blev
resultatet av allt större ofullkomligheter i den skattemässiga definitionen av inkomster. Detta reflekterade bristen på horisontell rättvisa, en bristande likformighet i beskattningen av olika slag av inkomster.
Bristen på likformighet gav upphov till en omfattande skatteanpassning genom att inkomster och
kostnadsavdrag omklassificerades. Inkomsterna togs

ut lågbeskattat, ofta i form av reavinster, och avdragen hänfördes till högbeskattade områden. Ibland
var tillvägagångssätten förhållandevis enkla och lätttillgängliga, exempelvis när fullt avdragsgilla reaförluster på s.k. yngre aktier tilläts reducera endast till
mindre del beskattade reavinster på s.k. äldre aktier.
Denna möjlighet gav upphov till negativa skattekilar
som innebar att avkastningen efter skatt kom att
överstiga avkastningen före skatt. Skattesystemet gav
alltså en ren subvention i sådana fall.
Skattereglerna för det avdragsgilla pensionssparandet var det mest tydliga exemplet på betydelsen av
skattekrediter i det gamla systemet. Mot avdragsgillhet vid premieinbetalningen svarade visserligen en
skatteplikt vid utbetalning. Vid en starkt progressiv
skatteskala försvagades denna formella symmetri av
att skattesatsen vid inbetalning av premier i normalfallet var högre än skattesatsen vid utbetalning av
pensioner. Av långt större betydelse för skattekreditens storlek, särskilt vid långa sparperioder, var dock
det förhållandet att avkastningen på pensionskapitalet var helt obeskattad under sparperioden. Tillämpningen av principen om utgiftsskatt på detta område,
kombinationen av avdragsgillhet och skattefrihet för
avkastningen där skatten togs ut först vid utbetalning, innebar en betydande olikformighet. Detta
gällde särskilt i relation till beskattningen av vanligt
banksparande, där den årliga avkastningen, räntan,
beskattades med individens fulla marginalskatt.
Den olikformighet i de gamla reglerna som berörde de flesta skattskyldiga gällde beskattningen av bostäder. I en inflationsekonomi innebar det fulla avdraget för nominella ränteutgifter mot höga
marginalskatter, till viss del begränsad genom 1981
års skattereform, i kombination med en reavinstbeskattning, baserad på partiell skattefrihet och reala
beskattningsprinciper, i många fall en betydande
subvention.
I vissa andra fall var såväl den fullt legala skatteplaneringen som det rent brottsliga skatteundandragandet mer avancerat och ofta tillgängligt enbart för
de med goda ekonomiska resurser. Förfaranden med
s.k. utdelningsfonder är ett exempel. Ett annat var
möjligheten att ta ut arbetsinkomst i form av lågbeskattad reavinst från fåmansbolag. Komplexiteten i
reglerna innebar också att det fanns en betydande
gråzon mellan legala förfaranden och rena olagligheter.
Reglernas komplexitet gjorde att det i första hand
var resursstarka personer som kunde utnyttja olikformigheterna. Detta och omfattningen av illegala
beteenden skapade en stigande misstro mot skattesystemet.
De olikformiga reglerna i beskattningen av kapitalinkomster växte till betydande del fram som en
reaktion på att kapitalinkomster beskattades tillsammans med arbetsinkomster med en över tiden
skärpt progressiv skatteskala i en ekonomi med betydande inflation. Onda cirklar skapades, där en sti6
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gande progressivitet födde krav på undantag i beskattningen av vissa inkomster. Detta urholkade i sin
tur via skatteanpassning skattebasen och drev fram
höjda skattesatser. Det blev nödvändigt att bryta
denna utveckling.
De höga skattesatserna i beskattningen av arbetsinkomster innebar betydande marginaleffekter
och ansågs minska incitamenten för arbete och utbildning. De kunde också bidra till höga nominella
lönekrav från vissa grupper, vilket via olika kompensationsmekanismer bidrog till inflationsdrivande lönebildning.
Olikformigheten i inkomstbeskattningen gällde
också beskattningen av företagsvinster. Företagens
investeringar i olika tillgångar, maskiner, byggnader
och lager beskattades på olika sätt. Finansieringen av
investeringarna via nyemission, kvarhållen vinst och
lån, behandlades också på olika sätt. Variationen i
skattebelastning mellan olika företag beroende på
bl.a. skillnader i historisk lönsamhet innebar risker
för att nya investeringar inte fördelades på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt mellan företagen.
Erfarenheterna av investeringsstyrning, framför
allt med hjälp av det sedan 1930-talet gällande systemet med investeringsfonder, visade också på brister. Möjligheterna för statsmakterna att påverka näringslivets investeringar såväl i ett konjunkturperspektiv som i andra avseenden framstod som begränsade, inte minst därför att olika åtgärder slog
igenom med en betydande tidsfördröjning.
Mot slutet av 1980-talet medförde också kombinationen av hög formell skattesats och omfattande
reserveringsmöjligheter att vinstrika företag i syfte att
begränsa sina skattebetalningar deltog i avancerade
operationer med olika slag av leasingförfaranden.
Investeringsverksamheten styrdes i betydande omfattning av skatteöverväganden, där frågan om den
samhällsekonomiska lönsamheten i olika projekt tonades ned.
Utöver ”interna” brister i de gamla skattereglerna
utgjorde också den internationella utvecklingen en
viktig bakgrund till den svenska reformen. Det gällde
den skattepolitiska utvecklingen i vår omvärld där
reformer med breddade skattebaser och sänkta nominella skattesatser aktualiserade liknande förändringar hos oss. Väl så viktig var dock den fortgående
internationaliseringen av den svenska ekonomin, särskilt av de finansiella marknaderna. Möjligheterna
att behålla en skattestruktur med smala skattebaser
och höga nominella skattesatser begränsades.
Den skattepolitiska utmaningen i slutet av 1980talet blev därför: Hur skulle man åtgärda allt större
olikformigheter och fördelningspolitiska brister i systemet och skapa en skattestruktur som i en internationaliserad ekonomi uthålligt kunde finansiera offentliga utgifter på hög nivå?

Reformens huvuddrag

En central tanke bakom skattereformen var en förstärkt horisontell rättvisa, där lika inkomster skulle
beskattas lika. Denna likformighetsprincip skulle så
långt som möjligt tillämpas konsekvent. Det gällde
beskattningen av förvärvsinkomster, där såväl den
vanliga inkomstskatten som socialavgifterna skulle
baseras på bredare underlag. Det gällde också beskattningen av kapitalinkomster, inkl. företagens
vinster och egenföretagarnas kapitalinkomster. Likformigheten var också styrande i utformningen av
det nya mervärdesskattesystemet. En förstärkt horisontell rättvisa skulle bidra till att återupprätta principen om skatt efter bärkraft och därmed också till
en förstärkt vertikal rättvisa.
En likformighetsprincip kan förverkligas bl.a. genom bredare skattebaser då den skattepliktiga inkomsten därigenom kommer att ligga närmare den
ekonomiska inkomsten. Olika undantag, lättnader
och kryphål skulle elimineras och inkomstförstärkningarna användas för att sänka skattesatser och reducera besvärande marginaleffekter.
Enkelheten var en annan bärande princip. Enklare
regler är lättare att följa. Såväl för de skattskyldiga
som för skatteförvaltning frigörs resurser, inte minst i
form av tid, som för de skattskyldiga kan användas
mer produktivt. Skatteförvaltningen kan koncentrera
sin granskning till större och mer komplicerade förfaranden.
Ytterligare en central hörnsten var önskemålet att
premiera sparande och motverka låntagande. Olikformigheterna i de gamla reglerna och det förhållande att kapitalinkomster beskattades tillsammans med
övriga inkomster bidrog till att missgynna finansiellt
sparande (hög skatt på marginella kapitalinkomster)
och favorisera låntagande (stort skattemässigt värde
på ränteavdrag).
Målet för skattereformen sammanfattades i propositionen om reformerad inkomst- och företagsbeskattning på följande sätt (prop. 1989/90:110, s.
294):
”Det övergripande målet för skattereformen är att
åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv beskattning samtidigt som fördelningspolitiska mål
uppfylls. Arbete och sparande skall ges en bättre
skattemässig behandling medan villkoren för lånebaserad konsumtion och förmögenhetsuppbyggnad försämras. En likvärdig behandling av arbetsinkomster
och inkomster av kapital skall komma till stånd.
Skatteplanering och skatteflykt skall motverkas. Inte
minst härigenom kommer den fördelningspolitiska
träffsäkerheten i beskattningen att förbättras.”
Huvuddragen i reformen var
– En sänkt inkomstskatt för så gott som alla, där
den helt övervägande andelen av inkomsttagarna,
ca 85 procent, enbart skulle betala kommunal7
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skatt. Resterande del skulle därutöver betala 20
procent i statlig inkomstskatt.

baser för arbetsinkomstbeskattningen (13 miljarder
kronor), en förstärkning av kapitalbeskattningen (39
miljarder kronor), höjda indirekta skatter (28 miljarder kronor) och vissa andra förändringar (10 miljarder kronor). Resterande finansieringsbehov på 5
miljarder kronor skulle tillgodoses genom en bättre
fungerande ekonomi (”dynamiska effekter”).

– För att inte andelen som betalar statlig inkomstskatt skulle öka över tiden, infördes en indexreglering av den undre gränsen för statlig inkomstskatt, den s.k. skiktgränsen. De nya reglerna gav
också utrymme för viss förbättring av reallönen
utan att skatteuttaget ökade.
– För att förbättra det fördelningspolitiska utfallet
infördes en extra skattelättnad för personer med
lägre inkomster i form av ett förhöjt grundavdrag. Vidare skulle som en viktig del av reformen
barnbidragen och bostadsbidragen höjas.

3

Värdering av reformen

1990-91 års skattereform var i rent budgetmässiga
termer en mycket stor reform med en bruttoomfördelning av skatteuttaget på nära nog 100 miljarder
kronor. Men den var också i en djupare ekonomisk
mening mycket omfattande i det att den påverkade
de skattemässiga villkoren för svenska hushåll och
företag i en lång rad avseenden. Villkoren för olika
former av sparande och för konsumtionsval, för arbete och utbildning och för företagsinvesteringar förändrades på ett grundläggande sätt.
För en värdering av reformen är dess beteendeeffekter av stor betydelse. I vissa fall är det förhållandevis enkelt att konstatera om de avsedda effekterna
har inträffat eller ej. I andra fall kan det vara svårt att
isolera reformeffekterna från inverkan av andra faktorer. En sådan faktor är den ekonomiska krisen i
början av 1990-talet. En viktig fråga gäller reformens
samspel med depressionen. En annan fråga gäller hur
depressionen som sådan, oberoende av dess eventuella samspel med skattereformen, påverkat möjligheterna att värdera reformen.
Omedelbart efter det definitiva reformbeslutet i
riksdagen juni 1990 påbörjades en utvärdering av
reformen. En särskild kommitté, KUSK, tillkallades.
Kommittén lämnade sitt betänkande i november
1995. Betänkandet baserades bl.a. på ett omfattande
forskningsprogram som initierades av kommittén
och som avrapporterades i en särskild bilaga, Svensk
skattepolitik i teori och praktik – 1991 års skattereform (bilaga 1 till SOU 1995:104).
KUSK- betänkandet har remissbehandlats (för en
remissammanställning, se 1996 års ekonomiska vårproposition). Betänkandet med dess bilagor ger tillsammans med de bakomliggande forskningsrapporterna en kvalificerad grund för en utvärdering av
reformen. I anslutning till de huvudfrågor som ställs i
betänkandet kommer vi nu att ge vår värdering, där
också viss ny information kommer att vägas in.
Vår bild av reformen avviker inte på något
grundläggande sätt från den KUSK gav. Sedan kommittén lämnade sitt betänkande har det inte, annat
än undantagsvis, presenterats några nya studier kring
skattereformens effekter. Men väl så betydelsefullt är
att reformreglerna, med varierande grad av stabilitet,
nu verkat i snart sju år. Å ena sidan innebär detta att
dataläget förbättrats. Å andra sidan uppkommer frå-

– Skattebortfallet genom sänkta skattesatser skulle
finansieras genom skärpt beskattning av kapitalinkomster, en breddad bas för beskattningen av
arbetsinkomster och genom höjda indirekta skatter.
– Genom reformen infördes en separat och proportionell beskattning av kapitalinkomster – räntor,
utdelningar och reavinster – med en enhetlig skattesats på 30 procent. I princip skulle skatteuttaget
baseras på fulla nominella inkomster, vilket i vissa fall medförde betydande basbreddningar i förhållande till de äldre reglerna. En särskild avkastningsskatt på sparande i pensionsförsäkringar
infördes.
– Basen för arbetsinkomstbeskattningen breddades
genom att löntagarnas avdragsmöjligheter begränsades och genom full skatteplikt för naturförmåner. Detta innebar bl.a. höjd skatt på måltidsförmåner, bilförmåner och bostadsförmåner.
– Den formella skattesatsen för bolagsinkomster
sänktes från 57 till 30 procent och avsågs balanseras genom kraftiga basbreddningar, där den
övervägande delen av tidigare reserveringsmöjligheter eliminerades.
– Basen för mervärdesskatten breddades också.
Tjänster blev generellt skattepliktiga och de tidigare reducerade skattesatserna för byggnadsverksamhet samt hotell- och restaurangtjänster togs
bort. Dock kvarstod vissa undantag, bl.a. för
dagstidningar och olika kulturverksamheter.
– Punktskatterna på bl.a. bensin och energi höjdes
och den nya energiskatten i kombination med införandet av koldioxidskatt och svavelskatt förstärkte skattesystemets miljöprofil. Skattereformen innebar ett exempel på grön skatteväxling
genom att höjda skatter på resursförbrukning och
miljöpåverkan användes för att finansiera sänkt
skatt på arbete.
Den offentlig-finansiella bruttokostnaden för skattereformen till följd av sänkta skattesatser och fördelningspolitiska åtgärder beräknades till ca 97 miljarder kronor. Detta skulle finansieras genom bredare
8
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gan mot vilken alternativ skattepolitisk utveckling
reformen skall värderas. En effektanalys av reformförslag handlar ju i hög grad om att jämföra det ekonomiska utfallet vid de nya reglerna med utfallet vid
alternativa regler. I detta fall skulle det vara naturligt
att jämföra med de regler som gällde före skattereformen. Här finns två svårigheter. För det första, hur
skulle 1989 års regler sett ut exempelvis i 1997 års
ekonomiska miljö? För det andra, hur skall senare
regeländringar, som kan ha påverkat den ekonomiska utvecklingen, beaktas? Dessa svårigheter är besvärliga att hantera på något heltäckande sätt. Vi
väljer därför att mer partiellt uppmärksamma några
centrala aspekter.

3.1

avdrag. Begränsningen av olika konsolideringsmöjligheter minskade intresset för skatteminimerande
beteenden med starkt begränsat samhällsekonomiskt
värde.
I det gamla skattesystemet avspeglades förekomsten av skatteplanering i ett betydande gap mellan det
faktiska skatteuttaget och det formella skatteuttaget
som det beskrevs av inkomstskatteskalan med dess
betydande progressivitet. KUSK redovisar resultatet
av en simuleringsstudie, avseende de 10 procent av
individerna i aktiv ålder med de högsta arbetsinkomsterna. Studien visar att 1980-talets skattereformer minskade detta gap redan före 1990 års reform
men att gapet minskade ytterligare de första åren efter reformen. Den horisontella rättvisan har således
ökat över tiden.
Den enskilda åtgärd i reformen som mest bidragit
till att motverka skatteplanering var införandet av en
separat och proportionell kapitalinkomstbeskattning.
Detta kombinerades med full nominell beskattning
av alla slag av kapitalinkomster, inklusive reavinster.
Även om den formella skattesatsen (30 procent kom
att ligga under den högsta marginalskatten på förvärvsinkomster (50 procent) innebar detta ändå ett i
reala termer likvärdigt skatteuttag på arbets- och kapitalinkomster.
För personer med arbetsinkomster över brytpunkten innebar dock den lägre kapitalskattesatsen ett
kvarvarande gap på marginalen i beskattningen av
arbets- och kapitalinkomster. Detta motiverade särskilda spärregler för fåmansbolagsägare, som skall
förhindra omvandling av arbetsinkomster till kapitalinkomster. Dessa regler, som förändrats efter reformen, försöker förena två var för sig angelägna mål
dels att motverka skatteplanering, dels att ge rimliga
incitament för investeringar i små och medelstora
företag.
I takt med den ökande internationaliseringen av
den svenska ekonomin, och särskilt efter liberaliseringen av kapitalmarknaderna, öppnas möjligheter
till internationell skatteplanering, som grundas på
skillnader i skattesatser och ineffektiva kontrollmöjligheter. Vi delar KUSK:s bedömning att det gamla
skattesystemet med dess höga nominella skattesatser
skulle ha fungerat allt sämre i denna internationaliserade värld. Reformen var i denna mening nödvändig,
samtidigt som problemen finns kvar i ny form, inte
minst som en följd av den informationsteknologiska
utvecklingen.
Der finns ett nära samband mellan skatteplanering
och samhällsekonomisk effektivitet. Ett oenhetligt
skattesystem med möjligheter till skatteplanering
medför att skattskyldiga och skattekonsulter använder sin tid på fel sätt och att resursfördelningen mellan olika sektorer i ekonomin blir felaktig. Vid en
ansvarsfull finansiering av offentliga utgifter kommer
det skattebortfall som följer av skatteplaneringen att
nödvändiggöra kompletterande skattehöjningar.
Dessa resulterar i allmänhet i nya effektivitetsförlus-

Skatteplanering och skattefusk

Skattereformens betydelse för omfattningen av skatteplanering är en central fråga, inte minst därför att
det var erfarenheterna av en tilltagande skatteplanering under åren före reformen som bidrog till kritiken mot det gamla skattesystemet. Kritiken kom att
gälla inte bara de olagliga beteenden som förekom
(skattefusk och/eller skatteflykt) utan också de legala
möjligheter som det gamla systemet innehöll.
KUSK konstaterar att skattereformen representerade ett nytt angreppssätt för att förhindra skatteplanering genom att den sökte påverka de grundläggande förutsättningarna för skatteplanering. KUSK lyfte
fram fem sådana förutsättningar; att olika inkomster
beskattas olika, att inkomstskatten är progressiv, att
olika skattesubjekt beskattas olika, att beskattningsunderlaget inte är entydigt bestämt samt möjligheten
att bilda skattekrediter, dvs. skjuta upp beskattningen, exempelvis genom att omvandla löpande inkomster till värdestegring som beskattas med tidsfördröjning.
Regeringen delar KUSK:s bedömning att skattereformen levt upp till målet att motverka skatteplanering. En konsekvent beskattning av olika naturaförmåner gjorde att olika former av arbetsinkomster
beskattades mer likartat. En likartad behandling av
löpande kapitalavkastning (räntor och utdelningar)
och realiserad värdeökning (reavinster) minskade
möjligheterna att erhålla skattekrediter. Omfattningen av skattekrediter begränsades också genom att det
skattemässiga värdet av olika reaförluster reducerades. Tidigare lönsamma transaktioner inom familjer
som byggde på den sammanhållna beskattningen av
arbets- och kapitalinkomster med en progressiv skatteskala eliminerades genom införandet av den separata och proportionella kapitalinkomstbeskattningen.
En mer likartad beskattning av olika företagsformer reducerade skatteplaneringen genom transaktioner mellan företag. Den kraftigt sänkta bolagsskattesatsen reducerade det skattemässiga värdet av olika
9
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ter och minskad välfärd. I detta perspektiv representerade skattereformen ett väsentligt framsteg.
Skattereformen minskade också lönsamheten av
att skattefuska. Däremot är det som KUSK konstaterar svårare att bedöma huruvida det faktiska skattefusket minskat; de metodologiska problemen att mäta detta är betydande. Ökad kontrolluppgiftsskyldighet på olika områden har dock bidragit till att
minska skattefusket.

3.2

fastigheter. Detta ledde till ökat amorteringssparande, vilket indirekt reducerade hushållens konsumtion. Senare information från undersökningar av
hushållens utgifter de aktuella åren visar dock inte på
några mer markerade skillnader i förändrade konsumtionsutgifter mellan egnahemshushåll och andra
hushåll vid given disponibel inkomst. Detta skulle
betyda att reducerade förmögenhetsvärden för egnahemsägare balanseras av andra konsumtionsdämpande faktorer för andra slag av hushåll.
Frågan är då hur stor del av den kraftiga uppgången i finansiell sparkvot som kan hänföras till reformen. Med hjälp av ett modellgrundat räkneexempel görs i expertbilagan bedömningen att mellan en
tredjedel och en fjärdedel av uppgången kan ha berott på skattereformen. I likhet med KUSK anser vi
dock att den anpassning av hushållssparandet som
skedde i början av 1990-talet var en långsiktig nödvändighet. Relationen mellan hushållens konsumtion
och deras disponibla inkomster i slutet av 1980-talet,
där hushållen konsumerade 105 procent av sina inkomster, var inte uthållig. Reformen påskyndade
denna nödvändiga anpassning, dock till priset av
fördjupad kris.
För reformens spareffekter på hushållsnivå redovisas i expertbilagan resultat som indikerar att portföljanpassningen var relativt likformig. Hushåll med
olika marginalskatt före reformen (och därmed på
olika inkomstnivåer) förefaller ha anpassat sina förmögenhetsportföljer på ungefär samma sätt. Den
olikformiga anpassningen skedde redan i början av
1980-talet som en följd av de begränsningar av ränteavdragens värde som infördes då. Dessa reducerade
kraftigt de stora skillnader i reala lånekostnader efter
skatt mellan hushåll med olika inkomster som fanns
tidigare. Med denna tolkning var utgångsläget inför
1990-91 års reform att flertalet hushåll hade samma
reala lånekostnader efter skatt med ett skattemässigt
värde av ränteavdrag på 50 procent. Reformen
framkallade ett likformigt fall till 30 procent.
Detta skulle innebära att hushåll med högre inkomster genom sin anpassning till nya skattereglerna
inte skulle ha givit något större bidrag än andra hushåll till uppgången i finansiell sparkvot. I en nyligen
1
publicerad studie ges en delvis annorlunda bild. Enligt denna studie synes höginkomsttagarhushållen ha
bantat sina ”balansräkningar” kraftigare än hushåll
med lägre inkomster.
Reformens effekter på villamarknaden har redan
berörts. KUSK gör bedömningen att ca hälften av det
reala prisfall som inträffade mellan 1990 och 1993
kan hänföras till skattereformen. I likhet med KUSK
anser regeringen att en anpassning nedåt i förhållande till de uppblåsta fastighetsvärdena under slutet av
1980-talet var ofrånkomlig. Reformen förstärkte
dock nedgången.

Sparande och konsumtion

Skattereformen ändrade på ett dramatiskt sätt sparvillkoren i den svenska ekonomin, särskilt genom införandet av den nya kapitalinkomstbeskattningen
med en hög grad av likformig behandling av olika
sparalternativ. Förändringar i den indirekta beskattningen, särskilt på mervärdesskattens område, påverkade också på ett direkt sätt den privata konsumtionen på olika områden.

3.2.1

Sparandet och kapitalinkomstbeskattningen

I det gamla skattesystemet missgynnades finansiellt
sparande och premierades låntagande. Genom skattereformen gavs hushållen incitament att förändra
sina sparmönster.
Den första fråga som behandlas i KUSK:s värdering gäller hur hushållens totala sparande kan ha påverkats. Frågan är viktig, inte minst med tanke på
reformens roll för krisen i början av 1990-talet, särskilt hur den kan ha bidragit till fallet i privat konsumtion. Mellan 1989 och 1992 steg den konventionellt beräknade hushållssparkvoten, dvs. sparande i
finansiella tillgångar och investeringar i egna hem
som andel av disponibel inkomst, med inte mindre
än 13 procentenheter. En liknade utveckling, låt vara
mindre dramatisk, gäller för en utvidgad sparkvot,
där även hushållens sparande i varaktiga konsumtionsvaror och avtalsenliga pensionsförsäkringar
räknas med.
I expertbilagan till KUSK studeras på ett direkt
sätt reformens effekter på den privata konsumtionen.
Det finns inte några tydliga belägg för att reformen
skulle vara en viktig faktor bakom det kraftiga fallet i
hushållens konsumtion. I den utsträckning skattereformen spelat en roll beror det inte i första hand på
en direkt effekt av att avkastningen efter skatt på finansiellt sparande gått upp. I stället verkade reformen mer indirekt. Den tidigare förmånsbehandlingen
av realt sparande i bostäder ersattes av en mer likformig beskattning av finansiellt och realt sparande.
Ett minskat skattemässigt värde av ränteavdrag i
kombination med en höjd löpande beskattning av
sparande i bostäder reducerade förmögenhetsvärdet i

1

Lennart Berg, Hushållens skulder och förmögenhet – en analys av hushållens skuldsättning med utblick till år 2000. Nordbanken, 1997.
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Reformens effekter för boendekostnaderna kommenteras närmare i konsumtionsavsnittet. I ett sparandeperspektiv kan noteras att skattereformen innebar en väsentligt högre likformighet i beskattningen av olika sparformer, inklusive sparandet i egna hem. Dock valde man att lägga den nya fastighetsskatten på en lägre nivå än vad som skulle ha varit motiverat vid en strikt likformighetsbedömning.
Denna lägre nivå, liksom nedsättningen av fastighetsskatt under de första 10 åren och de särskilda övergångsreglerna, motiverades av bostadspolitiska skäl.
Vi återkommer i ett senare avsnitt till de stabiliseringspolitiska aspekterna av reformens effekter på
sparandet.

3.2.2

fullgörandekostnader för de skattskyldiga och lägre
administrationskostnader för skattemyndigheterna.
En större likformighet i beskattningen kan framförallt förväntas minska hanteringskostnaderna för företag med blandad verksamhet, dvs. företag som tillhandahåller såväl momsbefriade som helt eller delvis
momspliktiga varor och tjänster.
Bakom förändringen av den indirekta beskattningen låg också ett starkt fiskalt motiv. I den finansieringskalkyl som låg till grund för skattereformen
avsågs nära nog en tredjedel av skattebortfallet till
följd av lägre marginalskatter m.m. finansieras genom höjda indirekta skatter. Efter reformen kvarstod
dock betydelsefulla undantag från momsplikt, t.ex.
sjuk- och tandvård, barnomsorg, utbildning, hyror
och bostadsrättsavgifter, finansiella tjänster och konsumtion av vissa kulturella tjänster.
Skatteomläggningen gav upphov till betydande
prishöjningar för vissa enskilda varugrupper och har
därför också medfört betydande förändringar i hushållens konsumtionsmönster.
Konsumtionen av bostadstjänster berördes i en
rad avseenden.
1990 infördes moms på vatten, avlopp, sophämtning och energi. År 1991 belades fastighetsskötsel,
lokalvård, fönsterputsning, sotning, bevakning, kabel-tv, administrativa tjänster och fjärrvärme med
moms. Den ingående momsen i produktionen av
dessa tjänster var försumbar varför en prishöjning på
2
23,5 procent kunde förväntas på dessa områden.
Samtidigt slopades den reducerade skattesatsen på
fastighetsunderhåll och byggverksamhet. Detta beräknades höja priserna på dessa tjänster med knappt
10 procent.
Boendekostnaderna påverkades också av att
punktskatterna på energi förändrades som en del av
reformen. Under 1990 sänktes punktskatten på elektrisk kraft. År 1991 infördes koldioxidskatt på bl.a.
olja, kol, naturgas och bensin. Dessutom infördes en
svavelskatt på bl.a. svavelhaltig olja. För att begränsa
dessa miljöskatters genomslag på den totala skattebördan på energi sänktes samtidigt energiskatten på
bl.a. olja, kol och naturgas med 50 procent.
Omläggningarna av den indirekta beskattningen
innebar kraftigt ökade drifts- och underhållskostnader för hela bostadsbeståndet. Vid en fullständig
övervältring på drifts- och underhållskostnaderna
kan dessa skatteförändringar beräknas ha gett en genomsnittlig prishöjning på bostadstjänster på 3,7
procent år 1990 och på 4,5 procent år 1991 vid en
sammanvägning av effekterna för hyresrätter, bostadsrätter och egnahem.

Konsumtionen och konsumtionsbeskattningen

Den mervärdesskatt som infördes 1969 innebar att
skatten togs ut på en förhållandevis smal skattebas.
Tjänster var i princip undantagna från beskattning.
Knappt 60 procent av den privata konsumtionen var
belagd med mervärdesskatt före skattereformen. Förekomsten av momsbefriade varor och tjänster, där
avdragsrätt saknas för ingående moms på användning av råvaror, halvfabrikat och investeringsvaror,
innebar att mervärdesskatten delvis fick karaktären
av en skatt på investeringar och insatsförbrukning i
stället för på konsumtion.
Före skattereformen uppgick mervärdesskattesatsen till 19 procent på priset inkl. moms, vilket motsvarar en skattesats på 23,46 procent på priset exkl.
moms. För hotell- och serveringstjänster tillämpades
dock en reducerad skattesats på 12,86 procent på
priset exkl. moms. Samma skattesats gällde för
bygg- och anläggningsarbeten.
Energi var belagd med en nollskattesats. Detta
innebar att avdragsrätt tilläts för ingående moms på
insatsanvändning i energiproduktionen samtidigt
som energiförsäljningen var momsbefriad. Energibeskattningen gav dock upphov till negativa effekter på
konkurrensen, i synnerhet för företag som var verkade på internationella marknader, eftersom energibeskattningen i sin helhet bestod av punktskatter som
inte kunde lyftas av i senare produktions- och distributionsled.
En utgångspunkt för reformeringen av den indirekta beskattningen var att en större likformighet i
beskattningen av olika varor och tjänster skulle öka
den horisontella rättvisan. Horisontell rättvisa innebär i detta fall att olika hushåll med lika hög konsumtionsstandard bör betala lika mycket konsumtionsskatt oavsett hur de värderar olika varor och
tjänster. En annan utgångspunkt var att en skattebeläggning av olika varor och tjänster skulle förstärka
momsens karaktär av konsumtionsskatt.
Ett annat viktigt syfte med reformen var att få till
stånd ett enklare mervärdesskattesystem med lägre

2

Effekterna på priserna har beräknats med ett antagande om att den mervärdesskattesatsen uppgår till 23,46 procent dvs. inte till den skattesats på 25
procent som först infördes temporärt från den 1 juli 1990 t.o.m. 31 december 1991 och som sedan kom att permanentas.
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Konsumtionen av bostadstjänster kan inte minska
mycket på kort sikt, även om efterfrågan på bostadstjänster faller kraftigt p.g.a. högre hyror och
högre brukarkostnader för egnahem. Det är därför
inte förvånande att någon real minskning av bostadskonsumtionen inte kan observeras i nationalräkenskaperna under de första åren av 1990-talet. Den
högre brukarkostnaden för egnahem genom skärpt
indirekt beskattning kom i stället att bidra till det fall
i villapriserna som följde av skattereformen. Brukarkostnaden för egnahem påverkades dessutom av ett
minskat värde av ränteavdragen och av skärpt fastighetsskatt. I KUSK-bilagan beräknas de förändrade
skattereglerna mellan 1985 och 1991 totalt ha ökat
brukarkostnaden med 20-30 procent. Enligt samma
bedömning ledde denna höjning av brukarkostnaden
till en minskning av den totala efterfrågan på egna
hem med omkring 15 procent, vilket i sin tur förorsakade ett realt prisfall på egnahem med omkring 15
procent.
Reformens första steg finansierades bl.a. av den
höjning av skatten på bensin som genomfördes 1990;
dels genom en bensinskattehöjning, dels genom en
höjning av mervärdesskattesatsen på bensin från 0
till 23,46 procent. Totalt kan dessa skattehöjningar
beräknas ha medfört en bensinprisökning på 33 procent. Nollskattesatsen på diesel avskaffades också
1990, med en teoretiskt beräknad priseffekt på 23,5
procent. Konsumtionen av bensin påverkades, åtminstone på kort sikt, i mycket begränsad omfattning. Under 1990 kan en ökning av bensinkonsumtionen på drygt 1 procent observeras medan
volymminskningen under 1991 var 0,6 procent.
För vissa andra varugrupper som påverkades av
den höjda indirekta beskattningen blev dock effekterna större. Observerade volymförändringar beror
givetvis på en rad andra faktorer än skattereformen.
Reformen torde dock ha haft en avgörande betydelse.
Före 1991 var persontransporter, hår- och skönhetsvård och vissa fritidsrelaterade tjänster som campingplatser, skidliftar och danstillställningar undantagna från moms. I januari 1991 belades dessa
tjänster med full moms. Prishöjningen på persontransporter kan teoretiskt beräknas till 11 procent.
Priseffekten för persontransporter mildrades av att
transportföretagen genom momsbeläggningen fick
rätt till avdrag för ingående moms. Konsumtionen av
inhemska persontransporter minskade med knappt
tre procent under 1991, medan konsumtionen ökade
under både 1990 och 1992.
Hår- och skönhetsvård omfattades före reformen
av ett vanligt undantag från momsplikt. De teoretiskt
beräknade prishöjningarna på dessa tjänster uppgick
till 21 procent, när hänsyn tas till att införande av
avdragsrätt för ingående moms tenderar att dämpa
momsbeläggningens effekt på priserna. Konsumtion-

en av hår- och skönhetsvård minskade med hela 17
3
procent år 1991.
Höjningen av momsen på hotell- och restaurangtjänster från 12,86 till 23,46 procent bidrog till finansieringen av reformens första steg 1990. Vid en
fullständig övervältring på konsumentpriset ger denna skattehöjning en prisökning på 9,4 procent för
hotell- och restaurangtjänster. Åren 1990 och 1991
kom konsumtionen av hotell och restaurangtjänster
att minska med 9,6 respektive 8,3 procent.
Dessa stiliserade fakta indikerar att reformen kan
ha haft en betydande effekt på efterfrågan på vissa
specifika varugrupper, i synnerhet turistrelaterade
tjänster som persontransporter och hotell- och restaurangtjänster. I en av de expertrapporter som utförts på uppdrag av KUSK analyseras skattereformens effekt på efterfrågan på inrikes och utrikes
4
rekreationsresor. Resultaten från denna studie visar
att reformen minskade rekreationsresandet med
minst 20 procent. Att inhemsk turism visade sig vara
en särskilt priskänslig sektor kan bero på att det finns
näraliggande lågt beskattade alternativ till rekreationsresandet i form av hemproduktion eller utlandsresor.
Skattereformen vägleddes av en likformighetsfilosofi. Det finns många starka argument för en i största
möjliga utsträckning enhetlig mervärdesskatt. Flera
förutsättningar måste dock vara uppfyllda för att det
ur samhällsekonomisk effektivitetssynpunkt skall vara önskvärt att beskatta olika varor och tjänster med
samma skattesats. För de fall där olika varor är olika
priskänsliga kan det för att begränsa effekterna på
konsumtionsvalet vara lämpligare att beskatta prisokänsliga varor med en högre skattesats och särskilt
priskänsliga varor med en låg skattesats. Den sänkning av momsen på turistrelaterade tjänster som genomfördes 1992 kan möjligen betraktas som en sådan effektivitetshöjande åtgärd.
Vid utformningen av konsumtionsbeskattningen
måste emellertid hänsyn också tas till fördelningseffekterna. En differentiering av momsen skapar också
olika typer av gränsdragningsproblem och lämnar
utrymme för olika särintressen att få gränsdragningen ändrad. En differentiering medför också, som tidigare påpekats, att skattesystemets driftskostnader
ökar och att den horisontella rättvisan kan minska.
De differentieringar av momsen som gjorts efter skattereformen har lett till tillkommande komplikationer
i dessa avseenden.

3

Konsumtionen av dessa tjänster gick trendmässigt ner i slutet av 1980-talet
och i början av 1990-talet. Konsumtionsminskningen 1991 är dock avsevärt
större än konsumtionsförändringarna under åren närmast före och efter
1991.

4

Hultkrantz (1995) On determinants of Swedish recreational domestic and
outbound travel 1989-1993, Tax reform evaluation report no. 7, Konjunkturinstitutet.
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större betydelse för företagens investeringar. Under
förutsättning att en ägarlättnad i den ekonomiska
dubbelbeskattningen inriktas enbart på dessa företag
kan positiva effekter på investeringarna förväntas. En
partiell lättnad i ägarbeskattningen har därför införts.
I skattereformen var det av tidsskäl inte möjligt att
fullt ut reformera skattereglerna för egenföretagarna.
Genom de regler som infördes 1994 har en större
likformighet uppnåtts i förhållande till beskattningen
av aktiebolag och deras ägare. Likformigheten har
dock uppnåtts till priset av en inte obetydlig komplexitet. För närvarande utreds möjligheterna till förenklade regler, i första hand för de allra minsta företagen.

Investeringarna och
företagsbeskattningen

I likhet med KUSK anser vi att det är svårt att utvärdera den nya företagsbeskattningen. Relevanta data
produceras med betydande tidseftersläpning. Det tar
också tid för företagen att anpassa sig till nya regler
och den ekonomiska krisen med dess kraftiga lönsamhetsfall försvårar en värdering.
De undersökningar av de gamla bolagsskattereglernas effekter som redovisas av KUSK modifierar till
viss del den problembeskrivning som gjordes inför
skattereformen. Bilden av ett förhållandevis starkt
snedvridande bolagsskattesystem tonas ned. I det
gamla systemet med dess omfattande reserveringsmöjligheter var det förhållandevis få företag som
kunde utnyttja skattereglerna maximalt. Detta innebar att bolagsbeskattningen till stor del fungerade
som en utdelningsbeskattning, utan större snedvridande skillnader i skattebelastning på olika slag av
investeringar och för olika finansieringsformer.
KUSK konstaterade dock att det trots allt fanns företag i det gamla systemet som fullt ut kunde utnyttja
konsolideringsmöjligheter och där bolagsskatten verkade snedvridande.
Den forskning som redovisas av KUSK visar också
att skattereformen inte hade någon betydelse för det
dramatiska raset i investeringarna i företagssektorn i
början på 1990-talet. Kommittén noterar också att
det nya systemet blivit enklare och mer överskådligt.
Vi vill för vår del konstatera att reformen minskat
incitamenten till skatteminimerande beteenden genom mer eller mindre konstlade affärsupplägg. Vi
återkommer i finansieringsavsnittet till skattereformens effekter på bolagsskatteintäkterna.
Det fanns en stor politisk enighet kring utformningen av de nya företagsskattereglerna. Vid reformtillfället gällde detta också synen på den s.k. ekonomiska dubbelbeskattningen. Därmed avses att
avkastningen på eget kapital i bolagen, till skillnad
från låneräntor på främmande kapital, formellt beskattas i två led; dels genom bolagsskatten, dels genom beskattning av utdelningar och reavinster hos
ägarna. Ur investeringssynpunkt är dock i princip
inte skatteuttaget i det senare ledet något problem.
Investeringsvillkoren i en ekonomi som den svenska
med starkt internationaliserade kapitalmarknader
bestäms nämligen i första hand av företagsskattereglerna. Beskattningen av utdelningar och reavinster på
aktier inom ramen för den personliga kapitalinkomstbeskattningen betyder mindre för investeringsvillkoren. Dessutom var det centralt att upprätthålla
en enhetlig och likformig kapitalinkomstbeskattning.
I frågan om den ekonomiska dubbelbeskattningen
har under denna mandatperiod gjorts ett välmotiverat undantag. För mindre företag, som inte har samma tillgång till de internationella kapitalmarknaderna som de större företagen, är nämligen beskattningen av utdelningar och reavinster hos ägarna av

3.4

Arbetsutbudet och
förvärvsinkomstbeskattningen

Skattereformen medförde stora principiella förändringar av beskattningen av förvärvsinkomster. Före
reformen beskattades förvärvsinkomster och kapitalinkomster tillsammans enligt en och samma skatteskala. Genom skattereformen infördes tre olika inkomstslag: inkomst av tjänst, kapital och näringsverksamhet. Inkomst av tjänst och näringsverksamhet kom att beskattas med samma skattesatser medan kapitalinkomster kom att beskattas proportionellt.
Skattereformen innebar kraftiga sänkningar av
marginalskatterna på förvärvsinkomster. Fr.o.m.
1991 fanns bara två inkomstskikt i den statliga inkomstskatteskalan: 0 och 20 procent. Grundavdraget
fastställdes till 10 300 kronor för 1991. Dessutom
infördes ett förhöjt grundavdrag på inkomster mellan
60 000 kronor och 180 000 kronor vilket kom att
påverka marginalskatten i detta inkomstintervall. I
diagram 1 visas marginalskatterna enligt den nya
skatteskalan. Som jämförelse visas även marginalskatterna enligt 1989 års skatteskala
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7

allmänhet att inkomstelasticiteten är mycket liten.
Effekterna på antal arbetade timmar kan därför i
första hand bedömas med hjälp av information om
de kompenserade löneelasticiteternas storlek.
KUSK:s redovisning av ekonometriska arbetsutbudsstudier på svenska data från åren före skattereformen visar på tämligen samstämmiga resultat för
gifta män: Den kompenserade löneelasticiteten är
enligt de olika studierna koncentrerad till ett värde
8
kring 0,10. Detta innebär att den av KUSK beräknade genomsnittliga höjningen av marginallönen för
sammanboende män på omkring 20 procent ger en
ökning av önskat antal arbetstimmar på ett par procent.
En studie som utförts efter KUSK:s utvärdering
9
bekräftar i stort KUSK:s slutsats. Enligt denna studie
medförde de marginalskattesänkningar som ägde
rum under perioden 1980 till 1991 att önskat antal
arbetade timmar för män ökade med drygt 4 procent. Breddningen av momsbasen och höjda bostadsbidrag m.m. medförde dock att ökningen i arbetsutbudet mellan 1980 och 1991 endast blev 2
procent. Denna studie visar också att förändringen
av skatte- och transfereringssystemet tenderade att
öka spridningen i önskat antal arbetade timmar
mellan olika män.
För sammanboende kvinnor ger olika studier mer
varierande resultat vad gäller storleken på löneelasticiteterna. Enligt KUSK-bilagan är den bästa gissningen att den kompenserade löneelasticiteten för sam10
manboende kvinnor uppgår till 0,4. Med en ökning
av marginallönen på 10-20 procent ger detta en ökning av det önskade arbetsutbudet på 4-8 procent för
sammanboende kvinnor.
Krisen under perioden 1990-93 innebar att efterfrågan på arbetskraft sjönk. Detta medförde att antalet arbetade timmar i ekonomin minskade med nära 10 procent. Denna restriktion kan förväntas ha
inneburit att ökningen av önskat antal arbetstimmar
inte kunnat realiseras. Detta gäller i första hand de
som blev arbetslösa under perioden. I expertbilagan
till KUSK visas att arbetstiden för befolkningen i arbete under krisåren utvecklats mindre negativt än
vad som kunnat förväntas från historiska mönster.
Därigenom kan de sänkta marginalskatterna ha bi-

DIAGRAM 1 MARGINALSKATTER 1989 OCH 1991 VID OLIKA
TAXERADE INKOMSTER. KOMMUNALSKATT=31%
Procent
80
1989

70

1991

60
50
40
30
20
10
0
0

50000

100000

150000

200000

250000

Taxerad inkomst

Skattereformen medförde – tillsammans med förändringarna av inkomstberoende bidrag och indirekta
skatter – att den s.k. reala marginallönen efter skatt
och bidrag höjdes kraftigt för breda grupper av in5
komsttagare. Införandet av en separat kapitalinkomstbeskattning innebar också att marginallönen
inte längre kom att påverkas av individens kapitalinkomster.
Enligt beräkningar i KUSK-bilagan var höjningen
av marginallönen i allmänhet större för män än för
kvinnor. För en sammanboende man i mitten av inkomstfördelningen ökade marginallönen med 24
procent mellan 1985 och 1992 till följd av förändringar i skatte- och transfereringssystemet. För en
kvinna i mitten av inkomstfördelningen ökade den
med 19 procent. För den fjärdedel av sammanboende män respektive kvinnor som har de lägsta inkomsterna minskade dock marginallönen med i genomsnitt tre respektive en procent mellan 1985 och 1992.
För att man skall kunna utröna hur en skattereform påverkar önskat antal arbetstimmar för en viss
individ krävs information om hur individen reagerar
på förändringar av marginallönen och den disponibla inkomsten. Individens värdering av konsumtion och fritid kan på ett grovt sätt mätas med hjälp
av dels den s.k. kompenserade löneelasticiteten, dels
6
inkomstelasticiteten . En fullfinansierad reforms effekter på arbetsutbudet för en genomsnittlig individ
är oberoende av storleken på inkomstelasticiteten.
Vid en underfinansierad reform kan dock inkomsteffekterna ha betydelse och påverka arbetsutbudet negativt. Empiriska studier på svenska data visar dock i

7

Se t.ex. expertrapport 4 i SOU 1996:117 som visar att medianvärdet för de
estimerade inkomstelasticiteterna på svenska data uppgår till -0,02 för män
och till -0,06 för kvinnor.

5

Den reala marginallönen anger hur mycket ytterligare konsumtionsvaror
individen kan köpa om han/hon arbetar en extra timme. Den definieras som
W(1-t)/P där W = bruttotimlönen, t = marginaleffekten (marginalskatt +
eventuell förlust av inkomstberoende bidrag) och P = konsumentprisindex.

8

Slutsatsen i expertrapport 4 i SOU 1996:117 är densamma.

9

Blomquist, Eklöf och Newey (1997), Tax reform evaluation using nonparametric methods Sweden 1980-1991, stencil Uppsala universitet.

6

Den kompenserande löneelasticiteten anger den procentuella förändringen i
individens arbetsutbud när individens marginallön ökar med en procent samtidigt som individens inkomst minskas så mycket att individen är kvar på den
välfärdsnivå han hade före höjningen av marginallönen. Inkomstelasticiteten
anger hur individens arbetsutbud påverkas av sådana förändringar av den
den disponibla inkomsten som inte innebär några förändringar av marginallönen.

10

Enligt expertrapport 4 i SOU 1996:117 är medianvärdet för den okompenserade löneelasticiteten för kvinnor i olika svenska studier 0,30. Tillsammans
med medianvärdet för inkomstelasticiteten på -0,06 erhålls en kompenserad
löneelasticitet på 0,36 vilket överensstämmer med KUSK-bilagans antagande.
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dragit till att sysselsatta arbetar något mer än som
annars hade varit fallet.
I KUSK-bilagan konstateras också att arbetstiderna hållits uppe bättre bland högre utbildade, vars
marginalskatt sjunkit kraftigt, än bland personer med
lägre utbildning. Resultat från intervjuundersökningar initierade av KUSK ger också ett visst stöd för att
reformen har gett upphov till begränsade positiva effekter på arbetsutbudet.
I en senare studie presenteras resultat som visar att
marginalskatteförändringarna mellan 1985 och 1992
medfört statistiskt säkerställda effekter på både mäns
11
och kvinnors arbetsutbud. Beräkningarna avser effekten av sänkta marginalskattesatser på faktiskt realiserat arbetsutbud för individer som arbetade ett
positivt antal arbetstimmar under både 1985 och
1992. Till skillnad från KUSK visar denna studie att
marginalskattesänkningarna har gett större effekter
på kvinnors arbetsutbud än mäns. Någon effekt av
förändringar i mannens marginalskatt på hustruns
arbetsutbud kan inte påvisas. Resultaten visar att de
kvinnor som fick de största marginalskattesänkningarna ökade arbetsutbudet mest. Kvinnor vilkas marginalskatter sänktes med mer än 20 procentenheter
ökade i genomsnitt sin årsarbetstid med mer än 30
procent. Ökningen av arbetsutbudet för kvinnor som
fick en marginalskattesänkning på mellan 7 och 20
procentenheter var omkring hälften så stor. Dessa
resultat tyder på att skattereformen – tillsammans
med de skatteförändringar som gjordes under perioden 1985-1990 – sammantaget ökade faktiskt antal
arbetade timmar för personer i arbete med i storleksordningen 5 procent.
Sammanfattningsvis visar KUSK:s studie och de
studier som genomförts därefter att önskat antal arbetstimmar för män ökade med ett par procent som
en följd av skattereformen. Skattereformens effekter
på kvinnornas arbetsutbud är mer osäkra. Å ena sidan tenderar kvinnors arbetsutbud att vara mer lönekänsligt än mäns. Å andra sidan innebar reformen
att kvinnornas marginallön i allmänhet höjdes mindre än för män. Arbetsutbudet torde dock ha ökat
med ett par procent även för kvinnor. KUSK:s slutsats om att reformens effekt på kvinnors arbetsutbud
var nära noll baseras på resultatet från enbart en studie och kan ifrågasättas. En senare studie som baseras på data om faktiskt antal arbetade timmar både
före och efter reformen finner i stället att reformen
fick påtagliga effekter på kvinnors arbetsutbud.
KUSK:s slutsats att det totala arbetsutbudet i ekonomin ökat med ett par procent till följd av reformen
är dock mot ovanstående bakgrund rimlig. Denna
ökning i önskat antal arbetstimmar kan, trots krisen,
ha resulterat i en ökning av faktiskt arbetad tid för
personer i arbete med någon procent.

Andra dimensioner av arbetsutbudet än antalet
årsarbetstimmar kan också ha påverkats av skattereformen. Detta kan gälla t.ex. individens val av antal
utbildningsår, valet av pensionstidpunkt och valet
mellan att arbeta/inte arbeta under åren däremellan.
Incitament till arbetsmarknadsdeltagande styrs i
första hand av storleken på individens disponibla inkomst i frånvaro av marknadsarbete och storleken
på den disponibla inkomsten vid önskat antal arbetstimmar i det fall individen väljer att arbeta. I KUSKbilagan konstateras att reformen inte i någon större
omfattning påverkade skillnaden i disponibel inkomst vid arbete respektive utan arbete för sammanboende kvinnor som överväger att arbeta deltid. Den
slutsats som dras i KUSK-bilagan är därför att det är
osannolikt att deltagandet i arbetskraften påverkats i
större utsträckning.
Incitamenten till utbildning påverkas bl.a. av skillnaden mellan disponibla inkomsten efter avslutad
utbildning och inkomsten i avsaknad av ytterligare
utbildning. Denna beror till stor del på skillnaden i
genomsnittsskatt mellan högutbildad/högavlönad
och lågutbildad/lågavlönad arbetskraft. Reformen
förändrade kraftigt incitamenten till utbildning eftersom genomsnittsskatten på högavlönades inkomster
sänktes medan genomsnittsskatten på lågavlönades
inkomster blev mer eller mindre oförändrad.
Reformen kan även väntas ha påverkat hushållens
köp av hushållsnära tjänster. De sänkta marginalskatterna höjde priset på fritid och hemarbete. Detta
torde ha ökat incitamenten att ersätta hemarbete
med marknadsproducerade tjänster. Den skärpta indirekta beskattningen av t.ex. restauranger, byggtjänster och frisörer kan dock ha haft en motverkande effekt. Kunskap saknas dock om i vilken utsträckning skattereformen gett upphov till minskat
hemarbete och ökade köp av marknadsproducerade
tjänster.
Skattereformen kan även ha påverkat lönebildningen. Enligt ett traditionellt synsätt borde det högre arbetsutbudet bidra till att sänka lönerna i ekonomin. Enligt ett annat synsätt kan emellertid
minskad progressivitet (sänkta marginalskatter vid
bibehållen genomsnittsskatt) leda till motsatt resultat. En minskad progressivitet kan sänka kostnaden i
form av förlorad sysselsättning för höjda löner efter
skatt. Denna effekt av minskad progressivitet har ett
12
visst stöd i den empiriska forskningen , men kan
knappast ha varit en huvudförklaring bakom den
snabba uppgången i arbetslösheten i början av 90talet. Enligt vår bedömning är skattereformens effekter på lönebildningen fortfarande en öppen fråga.

12

Se t.ex. Holmlund och Kolm (Tax reform evaluation report no. 15, Konjunkturinstitutet 1995) och Aronsson m.fl. (Tax reform evaluation report no.
10, Konjunkturinstitutet 1995).

11

Klevmarken (1997), Did the tax cuts increase hours of work? A pre-post
analysis of Swedish panel data, stencil Uppsala universitet.
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200 miljarder kronor som växte fram i början av
1990-talet är reformens bidrag emellertid begränsat.
Den initiala underfinansieringen har dock bidragit till
behovet av den sanering av de offentliga finanserna
som senare blev nödvändig.

Stabilisering och finansiering

I vilken utsträckning bidrog skattereformen till att
fördjupa lågkonjukturen i början av 1990-talet och
vilket var reformens bidrag till de kraftigt ökande
budgetunderskotten? Det finns ett intimt samband
mellan dessa frågor. En negativ effekt på konjukturutvecklingen försvagar skatteinkomsterna och ökar
de offentliga utgifterna. Å andra sidan ger en underfinansiering, till den del den ökar hushållens köpkraft, en expansiv effekt på konjunkturen.
KUSK redovisar två olika studier som belyser finanseringsfrågan. I den ena görs efterhandskalkyler
baserade på samma metodik som användes i reformberäkningarna men där kalkylerna baseras på den
faktiska, svagare utvecklingen av olika skattebaser i
stället för på tidigare framskrivningar. Avvikelsen
nedåt kan ses som den extra budgetförsvagning som
blev följden av att man bytte skatteregler i en betydligt svagare konjunktur än den som förutsågs. Denna
studie visade på en underfinansiering om ca 25 miljarder kronor i genomsnitt för åren 1991-93. Vi
kommenterar enskildheter i dessa kalkyler och gör
vissa nya bedömningar i nästa avsnitt.
I den första studien beaktades i princip inte reformens beteendeeffekter på de offentliga finanserna. I
expertbilagan till KUSK kompletterades därför denna
statiska kalkyl med en bedömning av den finansiella
effekten av reformens effekt på konjunkturen.
Reformen hade både expansiva och kontraktiva
effekter. Underfinanseringen som sådan bidrog till att
hålla uppe hushållens köpkraft vilket verkade stimulerande. Mot denna expansiva effekt står effekten av
att det finansiella sparandet steg och av att fastighetspriserna föll. KUSK bedömde att nettoeffekten
var negativ. Baserat på ett räkneexempel med en
makromodell uppskattades denna effekt ha orsakat
ett BNP-fall på knappt en procent. Reformen fördjupade alltså lågkonjunkturen men var inte en primär
faktor bakom denna. Regeringen noterar att reformens relativa bidrag illustreras av att real BNP föll
med inte mindre än 5 procent under åren 19911993.
Den extra underfinansiering som följde av reformens kontraktiva effekt beräknades av KUSK till i
storleksordningen 10 miljarder kronor. Detta ger en
total underfinansiering om ca 35 miljarder kronor i
genomsnitt för åren 1991-1993. I den alternativa
studie som redovisas av KUSK framkommer ett resultat i samma storleksordning, 35 miljarder kronor.
I denna studie utnyttjas en väsentligt annorlunda metodik, där historiska samband mellan skattebaser och
skatteintäkter utnyttjas. Att de olika studierna visar
på likartade effekter indikerar att storleksordningen
på underfinansieringen är förhållandevis korrekt
uppskattad för de aktuella åren.
Den underfinansiering om 35 miljarder kronor per
år som KUSK beräknade för de första åren är betydande. I förhållande till de totala underskott på över

Reformens finansiering på längre sikt
Enligt de båda KUSK-studierna tenderade underfinansieringen att minska under den studerade perioden, 1991-1993. Detta var bl.a. resultatet av stigande
aktiepriser och en förbättrad lönsamhet i exportindustrin. KUSK redovisade också vissa kvalitativa
överväganden kring ett antal faktorer som borde
kunna minska underfinansieringen på lite längre sikt.
Bl.a. framhölls att på längre sikt kan effektivitetsvinsterna genom reformen resultera i större skattebaser.
Man avstod från en kvantifiering av dessa faktorer.
Frågan är vad som kan sägas i finansieringsfrågan
i dagsläget. Det slag av statiska ex post kalkyler som
redovisades i KUSK:s betänkande blir allt mindre
meningsfulla att upprepa genom att skattereformens
beteendeeffekter görs sig gällande i allt större utsträckning. En annan svårighet ligger i det stora antal
regelförändringar som gjorts efter reformen med betydande finansiella effekter. Mot denna bakgrund
bedömer vi det inte möjligt att göra en heltäckande
analys. Däremot kan frågan belysas partiellt genom
att en analys av de poster som i den ena av KUSKstudierna visade sig ge de största bidragen till underfinansieringen.
TABELL 1 HUVUDSAKLIGA KOMPONENTER
BAKOM UNDERFINANSIERINGEN I SKATTEREFORMENS ANDRA STEG
MILJARDER KRONOR.

Sänkta skattesatser för
individer

1991

1992

1993

SNITT
91-93

-6

-6

-6

-6

Basbreddning
direktägda aktier

-1,5

-1,5

-1,5

-1,5

Avkastningsskatt
pensionssparande

-3,6

-2,7

-0,6

-2,3

Bolagsskatt

-3,1

-3,1

-1,8

-2,6

Dynamiska effekter

-2,5

-5,0

-7,5

-5,0

-16,7

-18,3

-17,4

-17,5

-23,0

-21,5

-19,6

-21,4

Summa
Skattereformens bidrag
1
till underskott enligt KUSK

1. Anders Kristoffersson, Was the tax reform fully financed?, Tax Reform Evaluation Report no. 23, November 1995, s. 25.
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De olika posterna och deras bidrag till underfinansieringen under åren 1991-93 redovisas i tabell 1.
I tabellen redovisas också den totala underfinansie13
ringen avseende skattereformens andra steg enligt
samma studie.
De fem utvalda komponenterna svarar för den
dominerande delen av skattereformens totala bidrag
till underskottet. Särskilt gäller detta för år 1993.
Den fortsatta utvecklingen av dessa poster är alltså
av särskild betydelse vid ett försök att bedöma reformens finansiering på längre sikt. Vi uppmärksammar ocksså vad senare regeländringar har betytt
och kommenterar också den ”dynamiska” komponenten av underfinansieringen.

att upprepa reformbedömningen för senare år med
rimliga krav på säkerhet.
Det finns alltså inget underlag för att frångå den
tidigare bedömningen om en underfinansiering om
ca 6 miljarder kronor p.g.a. sänkta skattesatser. En
förklaring till detta är att inkomstfördelningen före
skatt blivit ojämnare efter reformen än vad som förutsågs; vid en snabbare löneutveckling för höginkomsttagare än den förutsedda kostar det mer att
sänka skattesatserna.
Basbreddning direktägda aktier
Ett centralt element i omläggningen av kapitalbeskattningen var en breddning av basen för beskattning av realisationsvinster på aktier. Tidigare hade
reavinster beskattats gynnsammare än utdelningar.
Reformen syftade till en mera likformig kapitalbeskattning och breddningen av basen för beskattning
av reavinster på aktier var en mycket central del i
detta.
Den ursprungliga reformberäkningen baserades på
marknadsvärden från utgången av åren 1987 (övriga
aktier och andelar) och 1988 (börsnoterade aktier)
som skrevs fram med viss värde- och prisutveckling
till 1991 års nivå. Vidare beaktades att sparade arbetsinkomster i bolag fick en hårdare beskattning
genom reformen. Reformberäkningen resulterade i
de skattebaser och den inkomstförstärkning som redovisas i tabell 2.

Sänkta skattesatser för individer
Skattereformen innebar en kraftig sänkning av skattesatserna i personbeskattningen. För 1990-91 beräknades detta ge en sammanlagd budgetförsvagning
om ca 89 miljarder kronor. I den upprepning som
gjordes för KUSK bedömdes den tillkommande underfinansieringen till ca 6 miljarder kronor. Denna
bedömning baserades på en sammanvägning av resultaten från olika slag av simuleringar på mikrodata.
De två första byggde på framskrivningar av skattebaserna före reformen (för åren 1990 och 1988) till
1991. Därefter jämfördes skatteintäkterna vid de nya
skattesatserna med beräknade skatteintäkter vid en
framskrivning av skatteskalan före reformen. Med
det senare avsågs 1988 års skatteskala som skrevs
fram med faktiska inflationen, där dock skattereformeffekterna på konsumentpriserna rensades bort.
Som en känslighetsanalys gjordes en tredje simulering. Den innebar en reversering av den första framskrivningen, genom att 1991 års skattebas skrevs
tillbaka till år 1990 med en schablonmässig rensning
för basbreddningar i reformen.
KUSK-studien beskrev alltså den tillkommande
underfinansieringen för 1991 (som schablonmässigt
förlängdes till att avse även åren 1992 och 1993).
Frågan är vad som har hänt under åren därefter.
Möjligheterna att uttala sig om detta med någon
större säkerhet är begränsade. Visserligen finns tillgång till data för senare år (utfallsdata på mikronivå
finns dock ej senare än för 1995). En ny upprepning
av reformberäkningen förutsätter dock långtgående
korrigeringar av utfallsdata, då det är nödvändigt att
skapa en framskriven skattebas enligt 1989 (eller
1988) års skatteregler. Såvitt gäller skattebasen är det
vidare nödvändigt att ”återlägga” effekten av regelförändringar efter skattereformen. Slutligen skall en
gammal skatteskala skapas för det studerade utfallsåret. Särskilt vad gäller skattebaskorrigeringarna är
problemen betydande. Vi bedömer det inte möjligt

TABELL 2 DEN URSPRUNGLIGA REFORMBERÄKNINGENS BASBREDDNINGAR OCH
INKOMSTFÖRSTÄRKNINGAR
MILJARDER KRONOR, 1991 ÅRS PRISER.
BASBREDDNING

INKOMSTFÖRSTÄRKNING

Börsnoterade aktier

7,30

2,19

Övriga aktier och andelar

4,64

1,39

Sparade arbetsinkomster

1,40

via aktier
Summa

4,98

KUSK:s upprepning av de ursprungliga reformberäkningarna innebar en efterhandskalkyl i det att baserna för ikraftträdandeåret 1991 då var kända. Reformens regeländringar beräknades nu med antagandet om att man hade känt utfallet vid beräkningen. Dock lades i aktiernas fall baserna för 1993, mätt
i 1991 års priser, till grund för den nya bedömningen. Detta gav en reviderad reformbedömning enligt
tabell 3.

13

Underfinansieringen av skattereformens första steg, som i första hand berörda den indirekta beskattningen, har beräknats uppgå till ca 4 miljarder
kronor, vilket ger en sammantagen underfinansiering om ca 25 miljarder
kronor i snitt för åren 1991-93.
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TABELL 3 KUSK-UPPREPNING AV REFORMBERÄKNINGEN FÖR BASBREDDNINGAR OCH
INKOMSTFÖRSTÄRKNINGAR

TABELL 4 SKATTEBASER VID ÄLDRE REGLER
OCH SKATTEREFORMREGLER OCH INKOMSTFÖRSTÄRKNING FÖR ÅREN 1991-1996

MILJARDER KRONOR, 1993 ÅRS VOLYMER I 1991 ÅRS PRISER.

MILJARDER KRONOR I 1991 ÅRS PRISER.

BASBREDDNING

INKOMSTFÖRSTÄRKNING

Börsnoterade aktier

3,90

1,17

Övriga aktier och andelar

3,12

0,94

Sparade arbetsinkomster

1,40

via aktier
Summa

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Skattebas enligt
gamla regler

3,14

3,23

3,23

5,02

5,91

8,62

Skattebas enligt
nya regler

6,94

7,14

7,14

11,09

13,04

19,03

Inkomstökning

1,14

1,17

1,17

1,82

2,14

3,12

Skattebas enligt
gamla regler

3,15

2,47

2,34

2,71

2,54

2,33

Skattebas enligt
nya regler

7,36

5,76

5,46

6,32

5,93

5,45

Inkomstökning

1,26

0,99

0,94

1,08

1,02

0,93

Sparande arbetsinkomster via
aktier

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

1,40

Summa inkomstförstärkning

3,80

3,56

3,51

4,30

4,56

5,46

Differens gentemot reformberäkningen

-1,18

-1,42

-1,47

-0,68

-0,42

0,48

Börsnoterade
aktier

3,51

Övriga aktier
och andelar

Inkomstförstärkningen var här 1,5 mdkr lägre än
den som hade beräknats i reformberäkningarna. Effekten redovisades som en jämn korrigering på de tre
första åren.
Någon ny information för åren 1991-1993 har inte framkommit sedan KUSK-upprepningen. I tabell 4
redovisas i stället ett förlängt perspektiv, där för senare år utgångspunkten tas i faktiska tillgångsvärden
och med revidering av antaganden kring ränta, infla14
tion och riskpremier. Därefter kalkyleras skattebaserna enligt äldre regler och skattereformens regler
samt effekterna på skatteintäkterna.
Tabell 4 visar på en tendens till återhämtning under hela perioden; i takt med att marknadsvärdet på
aktier stiger minskar den initiella underfinansieringen
för att enligt dessa kalkyler upphöra 1996.
Inkomstförstärkningen i tabell 4 avser de varaktiga effekterna av basbreddningarna, teoretiskt beräknade på antaganden om omsättningshastigheter, räntor, inflationstakter och riskpremier. Framräknade
basbreddningar kan tolkas som ökningen av den genomsnittliga skattebasen, sett över en längre period.
För varje enskilt år kan den faktiskt, beskattningsbara reavinsten avvika från detta genomsnitt. Till bilden hör att man ur taxeringsstatistiken inte kan läsa
ut utfall för reavinstskatt på aktier. Uppgifterna för
enskilda år bör därför tolkas med försiktighet och
effekten på statsbudget och graden av underfinansiering kan avvika från tabelluppgifterna; däremot är
tendensen till minskad underfinansiering mer säker.

Avkastningsskatt på pensionssparande
För att åstadkomma neutralitet i beskattningen av
olika former av sparande infördes en särskild avkastningsskatt på det tidigare skattefria pensionssparandet. Inledningsvis beskattades medel som avsattes
till tryggande av tjänstepensioner i företagens balansräkningar med 1,1 procent av förmögenheten. För
andra tryggandeformer och för det privata pensionssparandet innebar reglerna för 1991 och 1992 att
man beskattade överskottet i förvaltningsverksamheten med 10 procent (för tjänstepensionskapital) och
med 15 procent (för privat pensionssparande). Från
1993 gäller att avkastningen beräknas på ett schablonmässigt sätt.
Reformberäkningarna baserades på vissa antaganden om skattebasernas storlek, avkastning samt
förhållandet mellan årlig avkastning och värdetillväxt. Uppgifter om medel avsatta i företagens balansräkningar och om livbolagens tillgångar avlästes
vid utgången av 1987 och skrevs fram både pris och
volymmässigt till 1991. För stiftelsetillgångar gjordes
en liknande bedömning.
Skattereformreglerna beräknades ge en budgetförstärkning brutto, på ca 7 miljarder kronor. Avkastningsskatten antogs på lång sikt övervältras på lönerna i företagen vilket gav en varaktig budgetförstärkning på 3,14 miljarder kronor. Då övervältringen antogs ske med en viss tidsfördröjning beräknades budgetförstärkningen för de första tre åren till

14

Här liksom vid de tidigare beräkningarna beräknas skattebasen som andel
av aktiernas marknadsvärde genom ett samband som innehåller uppgifter om
aktiernas omsättningshastighet och årlig värdeökning på aktierna.
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gande förmögenhetena sluts alltså inte finansieringsgapet i förhållande till ursprungliga kalkylen.
I diagram 3 redovisas beräknad budgetförstärkning vid de i skattereformen introducerade avkastningsskattereglerna, baserat på faktiska förmögenhetsvärden för enskilda år. Vid beräkningarna har
tillämpats samma övervältringsantaganden som i reformkalkylen.

6,21, 5,07 respektive 3,91 miljarder kronor, dvs. en
genomsnittlig förstärkning på 5,07 miljarder kronor.
DIAGRAM 2
Pensionstryggandets utveckling
Privata pensionsförsäkringar
Tjänstepensioner försäkring
Förmögenhet i
1991 års priser

Tjänstepensioner balansräkning
Tjänstepensioner stiftelser

400000

Bolagsskatten
I skattereformen beräknades omläggningen av bolagsbeskattningen vara intäktsneutral. Undantaget
var en viss inkomstförstärkning i form av en beräknad räntevinst hänförlig till avskattningen av gamla
reserver. I den första KUSK-studien beräknades en
underfinansiering om ca 3 miljarder kronor för åren
1991 och 1992. Nedjusteringen baserades primärt på
en nedrevidering av finansieringsbidraget från beskattning av fulla nominella reavinster i bolagssektorn, som överskattades i reformberäkningen. För år
1993, däremot, kalkylerades en mindre underfinansiering om knappt 2 miljarder kronor. Då kunde en
tendens till återhämtning ses beroende på förbättrad
lönsamhet i näringslivet, bl.a. på grund av krondeprecieringen i november 1992.
Att fastställa graden av finansiering av bolagsskattereformen försvåras av flera faktorer; dels av att det
är svårt att avgöra företagens grad av anpassning till
de nya reglerna, dels av att det fanns särskilda övergångsregler för avskattningen av gamla reserver, dels
av att reglerna förändrades, delvis tillfälligt, i förhållandevis betydelsefulla avseenden 1994, dels av den
extrema lågkonjunkturen. Konjunkturaspekten är av
särskilt intresse.
I det tidigare systemet med dess höga skattesats
och dess omfattande reserveringsmöjligheter tenderade skattebetalningarna att variera motkonjunkturellt. Den effektiva skattebelastningen, skatten i förhållande till resultat före olika resultatreglerande
dispositioner, var högre i lågkonjunktur än i högkonjunktur. En viktig förklaring till detta anses vara
företagens utdelningsbeteende i kombination med
kravet att finansiera utdelningar med beskattade medel. I en lågkonjunktur med otillfredsställande lönsamhet innebär detta att företagen inte kan utnyttja
dispositionsmöjligheterna fullt ut vilket drar upp den
effektiva skatten. Vid lönsamhetsförbättringar ökar
utnyttjandegraden vilket sänker den effektiva skattebelastningen.
Skattereformen med dess sänkning av den nominella skattesatsen och med dess begränsning av reserveringsmöjligheter försvagade ovanstående motkonjunkturella samband. Detta ger ett lägre skatteuttag
under lågkonjunkturår och ett högre skatteuttag under högkonjunkturår. Den underfinansiering som
konstaterades i KUSK-kalkylen för reformens första
år, som sammanföll med krisen i början av 1990talet, kan bero på detta förhållande.

350000
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200000
150000
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50000
0
Reformberäkning
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Av diagram 2 framgår att reformberäkningen bl.a.
överskattade den förmögenhet som avsatts till pensioner i företagens balansräkningar.
Först vid ingången av år 1995 har skett en återhämtning av förmögenheten i pensionstryggandet till
en nivå som motsvarar den i reformberäkningen.
För reformåret 1991 kan att noteras de faktiska
pensionsförmögenheter som nu kan avläsas för alla
tryggandeformer är lägre än de som förutsattes i reformberäkningen. På ett vid reformtillfället ickeförutsägbart sätt sjönk tillgångsvärdena kraftigt i
början på 1990-talet, dock endast till viss del beroende på skattereformen.
DIAGRAM 3
Budgetförstärkning genom avkastning för basen från
olika hypotetiska ikraftträdandeår
Skatt i 1991 års priser
Reformberäkning
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Snitt

Då har emellertid avkastningen på kapitalet sjunkit
relativt den avkastning som antogs vid reformberäkningen. Även vid en återhämtning av den underlig-
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En ny undersökning inom finansdepartementet
ger resultat som bekräftar denna tolkning. Genom en
15
tidsserieanalys har företagens skattebetalningar under perioden 1965-1996 studerats. För att ge tillfredsställande resultat har vissa delperioder beskrivits
16
på med en särskild metodik. Undersökningen ger
följande huvudresultat.
I förhållande till en ”icke-reform”-situation under
1991 och följande år kan noteras en förhållandevis
kraftig underfinansiering under åren 1991 och 1992.
En möjlig förklaring är den tidigare skisserade mekanismen, där en sänkning av den formella skattesatsen
gör att företagen kan lämna utdelningar utan att redovisa så stor skattepliktig vinst som vid den tidigare
högre skattesatsen.
För 1993, å andra sidan, kan konstateras en förhållandevis kraftig överfinansiering i förhållande till
en situation utan reform. Denna överfinansiering
dämpas för åren 1994-1996, vilket kan tolkas som
en effekt av 1994 års regeländringar. Dessa innebar
en ytterligare sänkning av den formella skattesatsen
från 30 till 28 procent och att den tidigare i huvudsak egenkapitalbaserade skatteutjämningsreserven
(surv) ersattes med nuvarande system med periodiseringsfonder. Skattereformen 1991 tillsammans med
1994 års justeringar innebar på sikt en fullfinansierad
reform. Däremot innebar systemet en viss budgetförsvagning under de första åren från 1994 och framåt
(den effektiva skatten på en marginell vinstkrona
sjönk något).
Sammantaget indikerar den genomförda analysen
att regeländringarna 1991 och 1994 innebar att skattebetalningarna, räknat som ett genomsnitt för 1991-1996, kom att ligga marginellt över den nivå som
17
skulle ha följt av de tidigare skattereglerna . Detta
indikerar att skattereformen, om 1994 års förändringar beaktas, har varit fullfinansierad under de aktuella åren, låt vara med betydande variationer mellan enskilda år. Vad som gäller för perioden efter
1996 är däremot svårt att uttala sig om. Här finns
motverkande tendenser. Fram till 1999 byggs systemet med periodiseringsfonder upp vilket tenderar att
hålla nere skattebetalningarna, där dock 1997 års
begränsning av avsättningsmöjligheterna verkar i an-

nan riktning. Fr.o.m 1999 börjar periodiseringsfonder att återföras till beskattning vilket drar upp skattebetalningarna.
Dynamiska effekter
Vid reformberäkningen antogs att de nya skattereglerna skulle bidra till en samhällsekonomiskt mer effektiv användning av befintliga resurser och till ett
ökat utbud av produktiva resurser. Därigenom skulle
underlaget för olika skatter komma att öka. Bidragen
till reformens finansiering på grund av detta samlades under rubriken ‘Dynamiska effekter’. Bedömningarna i denna del baserades på vissa överväganden av inkomstskatteutredningen, RINK, som
räknade med en produktionsökning på kort sikt
motsvarande en ökning av arbetsinkomsterna med
1 procent. I reformbedömningen översattes detta till
ett finansieringsbidrag om i genomsnitt 5 miljarder
kronor för reformens tre första år.
I avsnittet om reformens effekter på arbetsutbudet
har resultat från olika studier redovisats. Där konstateras att skattereformen kan ha ökat det totala antalet önskade arbetstimmar med i storleksordningen
två-tre procent. Krisen i början av 1990-talet innebar
förmodligen i de allra flesta fall att denna ökning inte
kom att förverkligas förrän senare. Dock indikerar
resultaten från ett par studier att en del av ökningen
av önskat antal arbetstimmar kan ha realiserats.
Frågan är vilken bedömning som kan göras i dag.
Osäkerheten är här betydande men ett enkelt räkneexempel kan illustrera storleksordningen på möjliga
effekter. Om man gör det försiktiga antagandet att
det faktiska antalet arbetstimmar har ökat med en
halv procent som ett resultat av reformen innebär
detta med en total bruttolönekostnad i den svenska
ekonomin på ca 1000 miljarder kronor (för 1997) att
underlaget för olika skatter på arbete skulle ha ökat
med ca 5 miljarder kronor. Med en genomsnittlig
skattekil på arbete om ca 65 procent ger detta ökade
skatteinkomster på ca 3,7 miljarder kronor i form av
skattedel på socialavgifter, inkomstskatter och allmänna egenavgifter och ökade konsumtionsskatter.
Detta skall ställas i relation till reformberäkningens
genomsnitt för åren 1991-93 på 5 miljarder kronor.
Förhållandevis begränsade ökningar i antalet arbetstimmar som ett resultat av reformen bidrar alltså till
att minska den underfinansiering som KUSK kunde
konstatera.

15

En ren tidsserieanalys innebär i princip en statistisk anpassning av en viss
funktionsform till datamaterialet genom att i detta fall företagens skattebetalningar förklaras med tidigare års skattebetalningar
16

En framgångsrik tidsserieanalys förutsätter att den studerade variabeln inte
uppvisar några trendmässiga förändringar (serien är stationär och uppvisar
enbart slumpmässiga variationer). För att eliminera trendmässiga effekter har
därför s.k. dummyvariabler införts, en uppsättning för perioden 1980-89
(den långvariga högkonjunkturen), en annan uppsättning för 1989-92
(lågkonjunkturåren samt infasningen av skattereformen), en tredje uppsättning för åren 1991-95 (skattereformår) och en fjärde uppsättning för 199495 (med justerade företagskatteregler). Var och en av perioderna har representerats med två variabler, en för att fånga in nivåskift, en annan för att
fånga in variationer i förändringen av skattebetalningar mellan åren.

Betydelsen av senare regeländringar
Frågan är hur man skall se på regeländringar efter
skattereformen. Dessa är av olika slag. En del av dessa genomfördes under åren 1991-1994 och stred i
många fall mot de grundläggande skattereformprinciperna. Särskilt gäller detta förändringarna i kapitalbeskattningen. I dessa delar har skattereformen
återställts.
Frånsett den tillfälliga värnskatten är övriga förändringar av ett permanent slag och kan indelas i två

17

För åren 1991—1996 uppgår de beräknade avvikelserna till
-5,69, -9,69, +10,34, + 8,09, +1,30, -0,25 miljarder kronor. Modellen medger ej beräkningar för år efter 1996.
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grupper. En första grupp kan ses som reaktioner på
den statsfinansiella krisen och på behovet att sanera
de offentliga finanserna. Det främsta exemplet utgörs
av den allmänna egenavgiften till sjukförsäkringen,
införd 1993, och därefter successivt höjd. Budgetförstärkningen, netto, av att denna avgift infördes uppgår till ca 28 miljarder kronor. Till samma grupp åtgärder hör korrigeringarna av skatteskalan genom
justeringarna i grundavdrag, övergången från det s.k.
schablonavdraget till en ordning med ett schablonmässigt bestämt icke avdragsgillt kostnadsbelopp –
det s.k. omvända schablonavdraget – och den partiella avindexeringen av grundavdrag och skiktgräns.
Den andra gruppen åtgärder kan anses som mer i
överenstämmelse med skattereformen och kan uppfattas som kompletteringar och korrigeringar inom
ramen för de grundläggande principerna.
Beskattningen av kapitalägande har i förhållande
till reformen förändrats i några avseenden. Det gäller
beskattningen av tjänstepensionskapital, där avkastningen numera beskattas med 15 procent i stället för
10 procent med en budgetförstärkning på 1,4 miljarder kronor. Vidare har skatten på allemanssparande
höjts, för allemansspar 1993 och för allemansfond
1997, med en sammanlagd budgetförstärkning på
0,8 miljarder kronor. Å andra sidan har reavinstskatten på privatbostäder sänkts med en budgetförsvagning på 1,4 miljarder kronor. Sammantaget ger detta
ett något högre skatteuttag på sparande och kapitalägande i förhållande till reformen.
Beskattningen av kapitalanvändning har förändrats genom justeringar i företagsskattereglerna. 1994
års regeländringar med sänkning av skattesatsen i
kombination med förändrade reserveringsmöjligheter
och slopade Annell-avdrag beräknades ge en budgetförstärkning på ca 4 miljarder kronor (varaktigt).
Detta balanseras emellertid nästan helt av senare åtgärder; nya regler för enskild näringverksamhet (-1,2
miljarder kronor), som gavs en med aktiebolagen
mer likformig behandling, lättnader i ägarbeskattningen för onoterade företag (-3,5 miljarder kronor)
och en begränsning av möjligheterna att avsätta till
periodiseringsfond (+1,2 miljarder kronor).

ella åren har utformats för att ge en icke-inflatorisk
efterfrågan. Vissa observationer kan dock göras.
Här kan först noteras det senaste årets utveckling
på fastighetsmarknaden, där särskilt villapriserna
tenderar att stiga, låt vara med varierande kraft i olika delar av landet. Detta indikerar att den utbudsanpassning som kunde förutses som ett resultat av de
höjda brukarkostnader nu börjar verka. Andra faktorer kan dock vara av betydelse.
Utvecklingen av amorteringssparandet belyses i
den tidigare refererade studien av hushållens skuldsättning under 1990-talet. En kraftigt minskad
skuldsättning sedan slutet av 1980-talet kan noteras.
Försämrade ekonomiska utsikter för hushållen bl.a.
som ett resultat av depressionen i början på 1990talet, en kraftigt höjd realränta efter skatt som ett resultat av skattereformen och en sänkt inflationstakt
var viktiga faktorer bakom denna utveckling. Därutöver bidrog också en förändrad befolkningssammansättning med ökad andel för åldersgrupper med högt
sparande. De framskrivningar av bl.a. skuldkvoten
som redovisas i studien indikerar att skuldsaneringen
borde bromsas upp under 1990-talets återstående år.
Återhämtningen på fastighetsmarknaden och
uppbromsningen av skuldsaneringen indikerar att
den del av skattereformens underfinansiering som
berodde på dess kontraktiva effekt nu till stora delar
har upphört.
Finansieringen – en sammanfattande bedömning
Under de första åren med de nya skattereglerna var
skattereformen underfinansierad med i storleksordningen 35 miljarder kronor, varav 10 miljarder var
hänförligt reformens negativa effekt på konjunkturen. Bedömningarna av de poster i reformen som enligt KUSK-analysen var de mest betydelsefulla indikerar att en återhämtning har skett i flera fall.
Återhämtningen gäller kapitalbeskattningen såvitt
gäller basbreddningarna för aktier och, i mindre utsträckning även avkastningsskatten. För perioden
1991-1996 förefaller bolagsskattereformen, inkl.
1994 års regeländringar, ha gett en fullfinansiering.
Överväganden kring reformens dynamiska effekter i
ett längre tidsperspektiv förstärker intrycket av återhämtning. Vidare finns tecken som tyder på att den
del av underfinansieringen som berodde av reformens kontraktiva effekter nu klingat av. Däremot
finns inte anledning att justera bedömningen av underfinansieringen p.g.a sänkta skattesatser i personbeskattningen.
I varje enskilt fall finns en betydande osäkerhet
kring storleken av återhämtningen. En sammanfattande bedömning är dock att en betydande del av de
första årens underfinansiering kan ha försvunnit. Betydelsefulla korrigeringar i skattereglerna har också
skett, särskilt mot bakgrund av den hotande statsfinansiella krisen. Det går dock inte att med någon
trovärdighet hävda att reformen var fullt ut finansierad. Till bilden hör också att i skattereformen ingick

Underfinansieringen genom dämpning av
konjunkturen
Till den statiskt beräknade underfinansieringen adderade KUSK effekten av att reformen hade en kontraktiv effekt på konjunkturen. Denna effekt beräknades till ca 10 miljarder kronor. För reformens
långsiktiga finansiering är en central fråga hur man
skall se på denna kontraktiva effekt i dag. Är de mekanismer som bidrog till den kontraktiva effekten
fortfarande verksamma? Med andra ord, är det av
reformen framkallade fallet i fastighetspriserna, och
den höjning av den finansiella sparkvoten genom
amorteringssparande som följde på detta nu en avslutad process eller ej? Frågan är svår att bedöma,
inte minst därför att penningpolitiken under de aktu21
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bl.a. en höjning av barnbidraget som skulle bidra till
att ge reformen en tillfredsställande fördelningspolitisk profil. Denna höjning förverkligades aldrig vilket
innebar en förtida finansiell korrigering som måste
beaktas i framtiden.

3.6

operationen. Resultaten blev i huvudsak desamma
och innebar följande.
I förhållande till den ursprungliga reformkalkylen
kunde konstateras att skattereformen gav större ökningar av disponibelinkomsterna för i stort sett
samtliga hushållsgrupper, en reflex av att reformen
var underfinansierad. Vid en indelning av befolkningen efter ekonomisk standard, mätt som hushållens disponibla inkomster per konsumtionsenhet dvs.
med korrigering för olikheter i försörjningsbörda,
framkom likartade resultat som i den ursprungliga
bedömningen med några betydelsefulla undantag.
För den tiondel av hushållen med högst ekonomisk standard var utfallet bättre än vad som kalkylerades i propositionen. Mot reformberäkningens förbättring för denna grupp på 0,2 procent står den nya
värderingen med en förbättring på 3,4 procent. En
likartad, och än mer markerad, skillnad mellan de
olika utfallen kan utläsas för olika socioekonomiska
grupper. Utfallet för högre tjänstemän förbättrades
från 2,4 procent till 7,8 procent medan utfallen för
arbetare och övriga tjänstemän i stort sett är desamma i de olika undersökningarna och innebär disponibelinkomstökningar på mellan 2,8 och 3,7 procent.
I den upprepning av reformpropositionens beräkningar som gjordes av KUSK kunde ny information
om de olika basbreddningarna utnyttjas. Skillnader i
resultat mellan de olika undersökningarna kan till
största delen hänföras till detta, att de faktiska basbreddningarna blev mindre, till betydande del beroende på lågkonjunkturen och den underfinansiering
som följde av denna. Detta gav upphov till den avvikelse från de bedömningar som redovisades i reformpropositionen när det gäller hushåll med de
högsta inkomsterna. I andra hänseenden, bl.a. i fråga
om den ökade horisontella rättvisa som antogs följa
av den skattemässiga likabehandlingen av olika inkomster, har de ursprungliga reformbedömningarna
bekräftats.
Av den tidigare redovisade bedömningen av skattereformens finansiering framgår att det under perioden efter 1993 finns klara tendenser till återhämtning
i vissa fall. Dessa skulle ha slagit igenom i viss utsträckning om man återupprepat den ursprungliga
reformberäkningen för åren efter 1992 (det sista året
för KUSK-upprepningen). Det är dock inte möjligt
att med någon säkerhet hävda att reformen skulle
varit fullfinansierad. Behovet av framtida fördelningspolitiska korrigeringar måste bedömas mot
denna bakgrund.
I en särskild fördelningspolitisk bilaga till denna
budgetproposition redovisas en ny studie av inkomstfördelningens utveckling mellan 1991 och 1997
(bilaga 7). Där söker man förklara den faktiska
spridningen i disponibla inkomster mellan hushållen
med hjälp av olika faktorer. Där uppmärksammas
bl.a. skattesystemets inverkan på inkomstfördelningen och denna studie kompletterar därmed de överväganden som redovisats i denna bilaga.

Inkomstfördelningen

Den fördelningspolitiska frågan var central i skattereformövervägandena. Att åstadkomma en samhällsekonomiskt effektiv beskattning och samtidigt uppfylla fördelningspolitiska mål var kärnan i reformen
(prop. 1989/90:100, s.294). Den kraftiga sänkningen
av marginalskatterna för höginkomsttagarna skulle
balanseras av olika basbreddningar i beskattningen
av tjänsteinkomster, av en breddad och effektivare
kapitalbeskattning, en försämring av det skattemässiga värdet av olika underskottsavdrag och av ökade
bidrag.
De fördelningspolitiska analyser som redovisades i
reformpropositionen (prop. 1989/90:110, avsnitt 9)
kan sammanfattas på följande sätt. För de 10 procent av hushållen med de högsta disponibla inkomsterna skulle den genomsnittliga reala disponibla inkomsten öka med 0,2 procent. I övrigt var det
beräknade utfallet relativt jämnt fördelat mellan olika grupper, men inom olika grupper skulle det finnas
både vinnare och förlorare. De fördelningspolitiska
bedömningarna gjordes att under förutsättningen att
reformen skulle bli fullfinansierad.
Det är mot ovanstående bedömningar i reformpropositionen som KUSK och andra ställt sina redovisningar av det faktiska utfallet.
KUSK redovisar resultat från två olika fördelningsstudier. I den ena studerades skatte- och bidragssystemens omfördelande verkningar för ett år
innan skattereformen, 1989, och ett år efter skattereformen, 1992. Av denna studie framgår att för hela
befolkningen minskade skattesystemets omfördelande inverkan. Detta balanserades dock av att bidragssystemets omfördelande inverkan ökade. I synnerhet
gällde detta grupper med hög försörjningsbörda,
barnfamiljerna, medan skatte- och bidragssystemens
samlade omfördelningseffekt minskade för övriga
grupper.
I den andra KUSK-studien, som var en upprepning av den analys som finansdepartementetet utförde i reformpropositionen, studerades på ett mer direkt sätt vad bytet av skatteregler betydde för
fördelningen av disponibla inkomster för olika hushåll. Denna studie baserades på två datamaterial, ett
avseende 1989 och det andra 1992, och innebar att
för båda åren skapades två inkomstfördelningar som
jämfördes. För 1989 skedde detta genom att den faktiska inkomstfördelningen korrigerades för skattereformreglerna och för 1992 gjordes den omvända
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3.7

För en person med genomsnittlig förvärvsinkomst
20
uppgick skattekilen på arbete till 73 procent 1988.
Skattekilen för denna representativa individ föll till
63 procent 1991. Detta kan förväntas ha haft stor
inverkan på storleken av överskottsbördan som beror dels på skattekilens storlek, dels på hur känsligt
det (kompenserade) arbetsutbudet är för nettolöneändringar.
Överskottsbördan antas normalt öka proportionellt mot kvadraten på skattekilen. Om denna approximation tillämpas på en representativ individ
med genomsnittlig arbetsinkomst erhålls en minskning av den totala överskottsbördan av arbetsinkomstbeskattningen på 25 procent till följd av re21
formen . Den relativa förändringen av överskottsbördan beräknad med hjälp av denna approximation
är oberoende av storleken på den kompenserande
löneelasticiteten. För att beräkna storleken på överskottsbördan i absoluta tal måste dock ett antagande
göras om storleken på denna.
Det finns endast en studie som har analyserat de
totala samhällsekonomiska kostnaderna för snedvridningar orsakade av arbetsinkomstbeskattningen
22
före och efter skattereformen. Resultaten från denna studie visar, liksom ovanstående räkneexempel,
att den totala överskottsbördan kom att minska med
25 procent som en följd av reformen. Studien visar
också att överskottsbördans andel av intäkterna från
inkomstskatt och moms minskade från 40 procent år
1989 till 32 procent år 1991. I genomsnitt minskade
överskottsbördan från 21 060 kronor till 15 920
kronor per år och hushåll. Beräkningar av detta slag
är behäftade med en hög grad av osäkerhet. De indikerar dock att överskottsbördan av arbetsinkomstbeskattningen minskade avsevärt till följd av reformen
men också att den fortfarande är av betydande storlek.
Den marginella överskottsbördan visar hur mycket överskottsbördan förändras när skatteintäkterna
höjs med ytterligare en krona. Om t.ex. den marginella överskottsbördan är 0,25 kommer en extra
skatteintäktskrona ge upphov till en välfärdsförlust
på 25 öre utöver den direkta skatteintäkten.
I KUSK-bilagan beräknas förändringen av den
marginella överskottsbördan per extra skattekrona
för ett antal representativa individer och för ett par
olika antaganden om storleken på den kompenserade

Reformen och den samhällsekonomiska effektiviteten

I ett skattesystem med höga skattesatser uppkommer
i allmänhet vissa effektivitetsförluster. De sänkningar
av skattesatserna som följde av reformen kunde därför förväntas ge vissa effektivitetsvinster.
De effektivitetsförluster som är förknippade med
flertalet skatter har att göra med att alla möjligheter
till byten av varor, tjänster och produktionsfaktorer
inte kan utnyttjas fullt ut. Genom att skatterna skapar en skillnad mellan det pris köparen betalar och
det pris säljaren erhåller kan de i vissa fall blockera
möjligheterna till välfärdshöjande byten och medför
därför en effektivitetsförlust .
I normalfallet medför skatter att det uppkommer
en skillnad mellan det samhällsekonomiska och pri18
vatekonomiska utbytet av olika aktiviteter. Vid beskattningen av varor och tjänster innebär detta att
individens värdering av ytterligare konsumtion
kommer att överstiga värdet av de resurser som används vid produktionen av varan eller tjänsten. I beskattningen av arbetsinkomster blir följden att det
produktionsvärde som skapas av en extra arbetsinsats överstiger individens värdering av den fritid man
avstår ifrån. Detta innebär att utöver de skatteintäkter som genereras för att finansiera offentliga utgifter
uppkommer negativa bieffekter. Dessa negativa effekter brukar benämnas skatternas överskottsbörda.
Denna överskottsbörda representerar en välfärdsförlust för samhället som inte balanseras av de välfärdsvinster som är förknippade med de offentliga
utgifter skatterna finansierar.
De beräkningar av arbetsinkomstbeskattningens
överskottsbörda som utförts har normalt enbart beaktat skatternas inverkan på valet mellan fritid och
konsumtion. Före skattereformen påverkade t.ex.
inkomstskatten på förvärvsinkomster (som var gemensam för förvärvs- och kapitalinkomster) även
valet mellan konsumtion och sparande. Hänsyn tas
inte heller till att bruttolönerna i ekonomin kan på19
verkas av inkomstskatten.

18

Om vissa aktiviteter ger upphov till s.k. negativa externa effekter finns i en
situation utan skatter ett gap mellan samhällsekonomiskt och privatekonomiskt utbyte. I detta fall kan införandet av korrigerande skatter leda till välfärdsvinster. Flertalet skatter är dock inte av detta slag.

20

Skattekilen på arbete påverkas av inkomstskatten, arbetsgivaravgiften
(skattedelen av dessa), konsumtionsskatter och inkomstberoende bidrag och
taxor för offentliga tjänster. För en redovisning av skattekilen på arbete under perioden 1970-1996, se avsnitt 9.2 i Skatter, miljö och sysselsättning,
slutbetänkande av Skatteväxlingskommittén (SOU 1997:11).

19

Ett undantag är dock den allmänna jämviktsanalys som utfördes av
Hansson och Stuart (1985), Tax revenue and the marginal cost of public
funds, Journal of Public Economics vol. 27. Deras resultat innebar att den
samhällsekonomiska effektiviteten kunde förbättras om progressiviteten i
förvärvsinkomstbeskattningen minskades samtidigt som skatten på konsumtion skärptes. Detta berodde på att en extra intäktskrona från indirekta skatter gav upphov till en lägre samhällsekonomisk kostnad än en extra krona i
skatteintäkter från den progressiva förvärvsinkomstbeskattningen. Resultaten
innebar också att en skärpt kapitalbeskattning, i första hand av boendet,
skulle skapa en effektivare fördelning av produktionsresurserna mellan olika
sektorer.

21

22
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2
2
25% = 100 x ( 0,73 -0,63 )/0,73

Aronsson och Palme (1994), A decade of tax and benefit reforms in Sweden, Umeå Economic Studies no. 351. Beräkningarna i denna studie tar med
hjälp av en mikrosimuleringsmodell hänsyn till olikheter i preferenser och
inkomstmöjligheter mellan olika hushåll.
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löneelasticiteten. Beräkningarna visar att den marginella överskottsbördan för den genomsnittliga representativa individen, vars skattekil minskade från 73
till 63 procent mellan 1988 och 1991, minskade från
38 öre till 20 öre per extra skattekrona till följd av
reformen. Vid denna beräkning förutsätts att den
kompenserade löneelasticiteten uppgår till 0,11, dvs.
ett typiskt värde på löneelasticiteten för gifta män.
Resultaten från KUSK tyder på att reformen verkat välfärdshöjande för breda grupper av inkomsttagare. Överskottsbördan av förvärvsinkomstbeskattningen och inkomstberoende transfereringar och
avgifter är dock fortfarande betydande. Det finns
emellertid inga enkla lösningar som på något mer
väsentligt sätt kan minska dessa effektivitetsförluster
om man inte vill göra avkall på viktiga fördelningspolitiska mål och överge ambitionen att finansiera
offentliga utgifter på ett ansvarsfullt sätt.
Skattereformen har också ökat effektiviteten i
andra avseenden än de som är relaterade till individens val mellan konsumtion och fritid. Den minskade progressiviteten har t.ex. medfört ökade incitament till utbildning. Breddningen av momsbasen
innebar förenklingar som reducerade driftskostnaderna för mervärdesskattesystemet och innebar att
mervärdesskattens karaktär av konsumtionsskatt
ökade. Momshöjningens effekt på skattekilen på vissa tjänster som starkt konkurrerar med hemarbete
och tjänster producerade i den svarta sektorn
(frisörer, byggreparationer, taxi, restauranger) tenderade dock delvis att försvaga dessa effektivitetsvinster.
Det gamla skattesystemet hämmade också produktiv verksamhet genom en olikformig kapitalbeskattning. Det gamla skattesystemet innebar – speciellt vid höga nivåer på inflationen – att olika
sparformer beskattades med olika effektiva skattesatser. Vid ett visst avkastningskrav efter skatt kommer
olikheter i beskattningen av olika kapitaltillgångar
att tendera att ge ett högre avkastningskrav före skatt
på högt beskattade investeringar än vad som gäller
för lågt beskattade investeringar. En sådan skillnad
medför en ineffektiv resursanvändning då resurser i
allt för stor utsträckning kanaliseras till sektorn med
lägre avkastningskrav före skatt. I det gamla skattesystemet kom avkastningskraven framför allt att
skilja sig åt mellan företagssektorn och bostadssektorn. Detta skapade incitament till en ineffektiv fördelning av reala kapitaltillgångar. Genom de tidigare
generösa skatte- och subventionsreglerna gavs investeringar i boende avsevärda fördelar i förhållande till
investeringar i andra sektorer av ekonomin.
Reformen innebar en omfördelning av skattebördan från högt beskattade förvärvsinkomster till lågt
beskattat kapital, i första hand bostadsinvesteringar.
Priset på både fritid och bostadstjänster ökade. Den
likformiga kapitalbeskattningen och ändringarna i
räntesubventionerna gjorde att investeringar i bo-

stadssektorn kom att beskattas på ett mer likvärdigt
23
sätt i förhållande till andra slag av investeringar.
Den förändrade kapitalbeskattningen har medverkat till fallet i bostadsinvesteringarna. På längre
sikt kan dock den förändrade kapitalinkomstbeskattningen komma att bidra till utökade konsumtionsmöjligheter genom att sparandet i högre utsträckning kanaliseras till områden som före skatt
ger en högre avkastning än boende. Detta tenderar
att på sikt höja nationalinkomsten och de samlade
konsumtionsmöjligheterna.

Underbilaga: Andelen med statlig
skatt på förvärvsinkomster 1991-1998
Genom skattereformen infördes en skatteskala där
merparten av de skattskyldiga ej skulle betala statlig
inkomstskatt på förvärvsinkomster. I betänkandet
från inkomstskatteutredningen, RINK, uttalades att
90 procent av de skattskyldiga skulle betala enbart
kommunalskatt. I reformpropositionen (prop.
1989/90:110) gjordes en fördelningspolitisk korrigering av utredningsförslaget. Denna innebar att den
skiktgräns över vilken statlig inkomstskatt utgår justerades ner (från 187 000 kronor till 170 000 kronor) samtidigt som dagens förhöjda grundavdrag infördes. Därigenom beräknades andelen av de
skattskyldiga som skulle betala statlig inkomstskatt
att öka till 15 procent.
I den allmänna debatten förekommer en viss
oklarhet kring utfästelserna i skattereformen såvitt
gäller hur många som avsågs betala statlig inkomstskatt. Oklarheten gäller bl.a. vilken grupp inkomsttagare som avses. Det är därför av intresse att redovisa hur den faktiska utvecklingen varit för olika
inkomsttagargrupper åren efter skattereformen. En
sådan redovisning ges i tabellerna B1-2. För åren
1991-1995 är uppgifterna hämtade från SCB:s inkomstfördelningsundersökningar (HINK); för efterföljande år har uppgifterna beräknats genom framskrivningar, baserade på 1995 års inkomstfördelningsundersökning. I tabell B1 redovisas antalet personer som betalade och beräknas betala statlig inkomstskatt på förvärvsinkomster (utöver grundbeloppet om 100 respektive 200 kronor) medan tabell
B2 redovisar andelen av underliggande grupp.
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KUSK:s beräkningar visar bl.a. att vid en (internationellt bestämd ) realränta på 4 procent och en inflation på 4 procent blev den reala kapitalkostnaden
för investeringar i aktiebolag 4,5 procent både före och efter reformen. Den
reala kapitalkostnaden för investeringar i bostadssektorn ökade dock från
1,7 till 3,0 procent som en följd av skattereformen. Dessa kalkyler bekräftar
att bostadsinvesteringar var kraftigt gynnade före reformen och att det nya
systemet ger en betydligt mindre snedvridning.
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TABELL B1 ANTAL PERSONER (1000-TAL) INOM OLIKA KATEGORIER MED STATLIG INKOMSTSKATT PÅ
FÖRVÄRVSINKOMSTER UNDER ÅREN 1991-1998. SAMTLIGA SAMT MÄN OCH KVINNOR
KATEGORI

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Alla skattskyldiga

1404

1107

1081

1228

992

1096

1228

1270

Med förvärvsinkomster

1404

1107

1081

1228

992

1096

1228

1270

Alla utom pensionärer

1225

963

940

1062

849

954

1079

1121

Heltidssysselsatta (ej pens.)

1005

766

685

789

620

703

790

821

Alla skattskyldiga

1082

884

847

942

798

867

950

977

Med förvärvsinkomster

1082

884

847

942

798

867

950

977

Alla utom pensionärer

958

778

747

817

691

762

842

871

Heltidssysselsatta (ej pens.)

805

631

557

618

512

568

624

645

Alla skattskyldiga

321

223

233

285

193

229

278

292

Med förvärvsinkomster

321

223

233

285

193

229

278

292

Alla utom pensionärer

267

185

193

244

157

192

237

250

Heltidssysselsatta (ej pens.)

199

134

127

170

107

135

166

176

A. Samtliga

B. Män

C. Kvinnor

TABELL B2 PROCENTUELL ANDEL AV PERSONER INOM OLIKA KATEGORIER MED STATLIG INKOMSTSKATT PÅ FÖRVÄRVSINKOMSTER UNDER ÅREN 1991-1998. SAMTLIGA SAMT MÄN OCH KVINNOR
KATEGORI

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

A. Samtliga
Alla skattskyldiga

17,8

14,0

13,7

15,7

12,6

13,9

15,5

16,0

Med förvärvsinkomster

20,6

16,3

15,9

18,0

14,5

16,0

17,9

18,4

Alla utom pensionärer

25,4

20,0

20,1

22,7

18,1

20,3

22,9

23,8

Heltidssysselsatta (ej pens.)

35,5

28,6

33,7

39,1

30,5

34,7

39,4

40,5

B. Män
Alla skattskyldiga

27,8

22,7

21,8

24,5

20,6

22,3

24,4

25,1

Med förvärvsinkomster

32,4

26,6

25,4

28,1

23,8

25,8

28,2

28,9

Alla utom pensionärer

38,2

31,1

30,7

33,7

28,3

31,2

34,4

35,4

Heltidssysselsatta (ej pens.)

44,6

36,6

42,9

48,2

39,3

43,6

48,4

49,5

8,0

5,5

5,8

7,2

4,8

5,7

6,9

7,3

C. Kvinnor
Alla skattskyldiga
Med förvärvsinkomster

9,3

6,4

6,7

8,2

5,5

6,6

7,9

8,3

Alla utom pensionärer

11,5

8,0

8,6

10,9

7,0

8,5

10,5

11,1

Heltidssysselsatta (ej pens.)

19,4

14,1

17,3

23,2

14,8

18,6

23,2

24,3

Den mest vida definitionen är hela gruppen skattskyldiga, som i dag (1997) kan beräknas till ca 7,9
miljoner personer. I denna inkluderas alla med positiva förvärvsinkomster och/eller positiva kapitalinkomster. Gruppen innehåller bl.a. alla barn som betalar skatt på bankräntor (via preliminärskatt som
betalas av bankerna). Genom skattereformen växte
denna grupp väsentligt, bl.a. därför att barn med kapitalinkomster upp till 1600 kronor ej betalade skatt
före skattereformen.

Utfästelsen i skattereformen avsåg i stället gruppen med positiva förvärvsinkomster (inklusive pen24
sionärer) , vilken idag (1997) beräknas uppgå till ca
6,9 miljoner personer. Andelen av denna grupp som i
dag (1997) betalar statlig inkomstskatt kan beräknas
till 17,9 procent och till 18,4 procent för 1998. I förhållande till skattereformens mål är det alltså en nå24

Av tekniska skäl har enbart de med förvärvsinkomster överstigande 1000
kronor medtagits.
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got högre andel som i dag betalar statlig inkomstskatt.
I tabellen redovisas också utvecklingen för ett antal andra grupper, bl.a. för gruppen heltidssysselsatta
(exkl. pensionärer). Av denna grupp beräknas i dag
(1997) 39,4 procent betala statlig inkomstskatt. Det
är värt att notera att denna andel inte överstiger den
nivå som gällde för skattereformens första år med
mer än ett fåtal procentenheter.
Andelsutvecklingen för de olika grupperna beror
dels på utvecklingen av inkomstfördelningen före
skatt under perioden, dels förändringar i skattereglerna. Inkomstskatteskalan har förändrats genom ett
antal beslut sedan skattereformen och vidare har
allmänna egenavgifter införts. Det är därför intressant att beräkna hur andelsutvecklingen hade varit
om inga korrigeringar skett i skatteskalan och om
egenavgifterna ej införts. I tabell B3 redovisas denna
andelsutveckling för gruppen med positiva förvärvsinkomster. Fallet med ‘Skatteskala I’ beskriver
andelarna vid en skatteskala enligt skattereformen
men där de allmänna egenavgifterna behålls på de
faktiska nivåerna för enskilda år. I det andra fallet,
‘Skatteskala II’, har därutöver de allmänna egenavgifterna lyfts bort.
Av tabell 3 framgår för det första att inga skillnader föreligger mellan andelarna vid faktiska regler
och andelarna för de alternativa reglerna för åren
1991 och 1992. Detta reflekterar det förhållandet att
skatteskalan under dessa år ej korrigerades i förhållande vad som åsyftades i reformen.
Av uppgifterna för åren från 1993 och framåt
framgår att en skatteskala enligt skattereformen
skulle ha givit lägre andelar med statlig skatt för varje
år och att avvikelsen ökar mot slutet av perioden.
Vid en jämförelse av uppgifterna för skatteskala I,
där de allmänna egenavgifterna antas introducerade

på samma sätt som faktiskt skett, och skatteskala II
(ej allmänna egenavgifter) framgår att egenavgifterna
bidragit att hålla ner andelen med statlig skatt. Detta
beror på att dessa avgifter reducerar underlaget för
inkomstskatten. Man kan tolka resultaten för de båda alternativa reglerna på följande sätt.
Fallet med en skatteskala enligt reformen och utan
allmänna egenavgifter (alternativ II) förutsätter en
alternativ ekonomisk utveckling med en sådan utveckling av de offentliga finanserna där de sociala
trygghetssystemen inte hade behövt någon tillkommande finansiering. Om dessa förutsättningar varit
uppfyllda hade andelen individer som skulle ha betalt
statlig inkomstskatt i dag ha legat på nära nog den
nivå som avsågs i skattereformen eller på 14,9 procent.
Fallet med en skatteskala enligt skattereformen
men med egenavgifter (alternativ I) beskriver utfallet
vid en ekonomisk utveckling som krävt tillkommande finansiering av trygghetssystemen utöver egenavgifterna. Om man vid en sådan utveckling hade behållit skatteskalan enligt reformintentionerna skulle
andelen med statlig inkomstskatt ha understigit den i
skattereformen avsedda. Detta skulle inte ha varit
vare sig offentlig-finansiellt eller fördelningspolitiskt
acceptabelt. Det bör också noteras att en finansiering
med arbetsgivaravgifter i stället för med egenavgifter
hade givit en liknande utveckling för andelen med
statlig skatt. Allmänna egenavgifter minskar andelen
med statlig inkomstskatt men arbetsgivaravgifter
tenderar att ha samma effekt. Arbetsgivaravgifter får
på lång sikt förutsättas begränsa löneutrymmet, vilket medför att andelen med bruttolöner överstigande
brytpunkten, dvs. summan av skiktgräns och grundavdrag, sjunker.

TABELL B3 PROCENTUELL ANDEL FÖR INDIVIDER MED POSITIVA FÖRVÄRVSINKOMSTER MED STATLIG
INKOMSTSKATT PÅ FÖRVÄRVSINKOMSTER VID FAKTISKA REGLER, VID SKATTESKALA ENLIGT
SKATTEREFORMEN MED ALLMÄNNA EGENAVGIFTER (SKATTESKALA I) SAMT VID SKATTESKALA
ENLIGT SKATTEREFORMEN UTAN ALLMÄNNA EGENAVGIFTER (SKATTESKALA II). SAMTLIGA SAMT
MÄN OCH KVINNOR
SKATTEREGLER

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

A. Samtliga
Faktiska regler

20,6

16,3

15,9

18,0

14,5

16,0

17,9

18,4

Skatteskala I

20,6

16,3

14,9

15,6

11,4

11,6

11,9

12,1

Skatteskala II

20,6

16,3

15,4

16,6

12,9

13,8

14,9

15,8

Faktiska regler

32,4

26,6

25,4

28,1

23,8

25,8

28,2

28,9

Skatteskala I

32,4

26,6

24,0

25,0

18,9

19,3

19,7

20,0

Skatteskala II

32,4

26,6

24,7

26,4

21,4

22,7

24,1

25,3

B. Män

C. Kvinnor
Faktiska regler

9,3

6,4

6,7

8,2

5,5

6,6

7,9

8,3

Skatteskala I

9,3

6,4

6,1

6,7

4,1

4,2

4,4

4,4

Skatteskala II

9,3

6,4

6,4

7,3

4,8

5,3

6,0

6,7
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Fördelningspolitisk redogörelse

Redogörelsens huvudsakliga innehåll
Regelanalysen av saneringsprogrammet i avsnitt I visar följande:

genom att skatterna har höjts. Skatternas och
transfereringarnas sammantagna utjämningseffekt har ökat 1991–1997.

– Den femtedel hushåll med högst ekonomisk standard har bidragit med ca 43 procent medan den
femtedel hushåll som har lägst standard bidragit
med ca 11 procent. Hushåll med högst standard
har fått vidkännas den största relativa inkomstminskningen men även hushåll med lägre ekonomisk standard har träffats något hårdare än
andra.

– För breda grupper av vanliga löntagare, ungdomar och även personer med höga inkomster har
1990–talet hittills inneburit en påtagligt minskad
ekonomisk standard, även med hänsyn till en viss
återhämtning under de senaste åren.
– Trots höjda reallöner beräknas medelinkomsttagarnas reala disponibla inkomster ha minskat
från ca 168 000 kronor till 159 000 kronor räknat i 1997 års priser, dvs. med ca 6 procent
1991–1997. För höginkomsttagare har den disponibla inkomsten minskat från 298 000 kronor
till 278 000 kronor (7 procent). Låginkomsttagarnas disponibla inkomster har minskat mindre,
med ca 2 procent.

– Nettoeffekterna är i stort sett lika för kvinnor och
män. Ensamföräldrar och gifta/samboende med
tre eller fler barn har fått något större minskningar av den ekonomiska standarden än hushåll utan
barn. Ålderspensionärer och ungdomar har i högre grad skyddats från saneringseffekterna än andra grupper.

– Barnfamiljer och ungdomar har förlorat mest hittills under 1990-talet. För samboende med tre eller fler barn har den ekonomiska standarden i genomsnitt sjunkit med ca 14 procent. För
ungdomar under 25 år beräknas minskningen
uppgå till ca 23 procent. Minskningen beror till
stor del på att allt fler ungdomar studerar allt
längre. Ålderspensionärernas ekonomiska standard har ökat. Hushåll med ålderspension 1997
har ca 5 procent högre standard än de som hade
ålderspension 1991. Ålderspensionärerna har nu
en standard nära genomsnittet för alla hushåll om
man tar hänsyn till försörjningsbördan.

I avsnitt II analyseras inkomstfördelningens utveckling 1991–1997. För att kunna ge en bild av fördelningsutfallet efter saneringsprogrammet och de senaste årens ekonomiska utveckling har inkomstfördelningen 1995 skrivits fram till 1996 och 1997.
Framskrivningen visar således inte den faktiska inkomstfördelningen utan en bedömning av det troliga
utfallet med samma antaganden som i övrigt gäller
för den reviderade Finansplanen.
– Det kan inte urskiljas någon tydlig trend i inkomstspridningen hittills under 1990-talet. Vissa
av åren 1991–1995 ökade spridningen i de disponibla inkomsterna, under andra år minskade
den. Den ökar återigen något vid framskrivningen
till 1996 och 1997. Förändringarna mellan åren
är dock inte större än att de kan bero på osäkerheten i undersökningsmetoderna.

– Andelen hushåll med en svag ekonomi (under 50
procent av medianinkomsten) har ökat från 4,1
till 5,5 procent men när studerande frånräknas
har ökningen varit mindre.

– De måttliga förändringarna av spridningen i den
ekonomiska välfärden under de senaste åren förefaller kunna förklaras av att ökade klyftor i löner
och kapitalinkomster och effekterna av sänkta
sociala transfereringar till stor del har motverkats
5
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Den fördelningspolitiska redogörelsen består av två
delar. I avsnitt I redovisas en slutgiltig analys av fördelningseffekterna av ändrade skatter och transfereringar i saneringsprogrammet. I avsnitt II analyseras
utvecklingen av inkomstfördelningen 1991–1997.
Analyserna har utarbetats av fördelningspolitiska enheten vid Finansdepartementets ekonomiska avdelning med tekniskt stöd från SCB:s program för inkomst- och förmögenhetsstatistik.

I

Saneringsanalysen omfattar i stort sett alla regeländringar i skatte- och transfereringssystemen som
införts eller beslutats efter oktober 1994. Beräkningarna visar helårseffekterna av alla åtgärder när de
trätt i full kraft 1998, i 1997 års priser. Höjningen till
80 procent ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen m.m. har beaktats. Analysen innefattar inte höjda
avgifter för läkemedel och vård eller indirekta effekter av att kommuner, företag och andra som följd av
saneringsprogrammet har förändrat avgifter, avtalsförsäkringar eller andra villkor som påverkar hushållens ekonomi. De regeländringar som beräknats
innebär sammantaget att hushållens disponibla inkomster reducerats med ca 43 miljarder kronor, dvs.
4,4 procent vilket motsvarar i genomsnitt ca 8 600
kronor per hushåll.
Analysen är genomförd i den mikrosimuleringsmodell för skatter och transfereringar som Finansdepartementet och SCB har utvecklat gemensamt. De
flesta regeländringar har efterbildats fullständigt.
Över 80 regeländringar ingår i kalkylen. Några ändringar beräknas mer schablonmässigt, exempelvis har
fördelningseffekterna av sänkt moms på livsmedel
beräknats med hjälp av en regression med antagande
om att momssänkningen helt tillfaller hushållen (se
underbilaga 1 för detaljer). Även effekterna av höjda
energiskatter, ändrad beskattning av förmån av fri bil
och av pensionssparande har beräknats schablonmässigt. Motsvarande beräkning av effekterna av
höjda avgifter för läkemedel m.m. kan inte göras då
dataunderlag saknas. Skärpta kvalifikationsregler
bl.a. inom arbetslöshetsförsäkringen efterbildas genom en proportionell minskning av utbetalade ersättningar. Vissa mindre regeländringar beaktas ej
t.ex. skärpta regler inom förtidspensioneringen. Beräkningarna baseras på SCB:s undersökning av hushållens inkomster 1994 (HINK) framskriven till
1
1997 års befolkning, sysselsättning och ekonomi.
Fördelningseffekterna mäts i den relativa
(procentuella) förändringen av hushållens disponibla
inkomster justerade för försörjningsbörda, som också benämns ekonomisk standard. I analysen redovisas medelvärden för olika grupper men spridningen
är stor runt dessa värden. Inom varje grupp finns det
hushåll som har klarat sig relativt väl medan andra
har träffats av många saneringsåtgärder samtidigt.

Saneringsprogrammets
fördelningseffekter

Regeringen har återkommande redovisat fördelningseffekterna av de ändrade skatte- och bidragsreglerna i saneringsprogrammet allt eftersom nya åtgärder har tillkommit. I detta avsnitt lämnas en
slutgiltig redogörelse där analysen har uppdaterats
med nya beslut i riksdagen, med aktuella ekonomiska antaganden samt med de förslag som presenteras i
denna budgetproposition om höjda barnbidrag, flerbarnstillägg, bostadsbidrag, bostadstillägg till pensionärer samt ändrad avdragsregler för resor till och
från arbetet.

1

Regelanalys

Analysen av saneringsprogrammets fördelningseffekter baseras på en s.k. regelanalys. Den visar för en
och samma befolkning hur fördelningen av ekonomiska resurser såg ut med de regler som gällde före
budgetåtgärderna jämfört med fördelningen efter
ändrade regler. För varje hushåll i modellbefolkningen har man först beräknat de disponibla inkomsterna
med reglerna 1994 och sedan med reglerna efter saneringsprogrammet. Resultaten skulle naturligtvis bli
annorlunda om utfallet av saneringsprogrammet
kunde jämföras med vad som hade hänt med inkomstfördelningen utan en sanering och efter ett
sammanbrott i de offentliga finanserna, eller med en
annan sammansättning av åtgärderna.
Regelanalyser är den internationellt gängse metoden att beskriva konsekvenserna av en ändrad politik
för skatter och transfereringar. Den överensstämmer
med hur budgeteffekter beräknas, dvs. i allmänhet
utan dynamiska antaganden. Beräkningarna visar de
direkta effekterna av ändrade regler och beaktar således inte vad som händer om hushållen ändrar sitt
beteende eller om samhällsekonomin förbättras som
följd av åtgärderna. Sådana analyser är svåra att göra
eftersom man inte är överens om vilka förändringar
som kan väntas inträffa, hur stora de är och när i tiden de kan komma.

1

Ungdomar 18 år och äldre som bor kvar hos föräldrarna räknas som egna hushåll

i HINK. De har exkluderats i följande analyser då det saknas uppgifter om de ekonomiska förhållandena för deras föräldrar, vars ekonomi de ofta är beroende av.
Det ändrar sammansättningen av bl.a. decilgrupp 1 (se underbilaga 3).
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na 1–2 ett visst år har fått en högre ekonomisk standard redan året efter.
Faktaruta 1
DIAGRAM 2.1

Ekonomisk standard: Hushållets disponibla inkomst
justerad för försörjningsbörda i 1997 års priser.
Justering för försörjningsbörda: För att kunna
jämföra den ekonomiska standarden divideras den
disponibla inkomsten med det antal s.k. konsumtionsenheter det finns i respektive hushåll. Konsumtionsenheterna baseras på Socialstyrelsens normer för
socialbidrag. Ensamboende ges vikten 1,16, samboende vuxna 1,92, barn i åldern 0–3 år 0,56, 4–10 år
0,66, 11–17 år 0,76.
Decilgrupp: Befolkningen delas in i 10 lika stora
grupper där de 10 procent med lägst ekonomisk
standard hamnar i decilgrupp 1, de med näst lägst i
decilgrupp 2 osv. ända upp till decilgrupp 10 med
den högsta ekonomiska standarden.
Gini–koefficient: Det vanligaste statistiska måttet
på ojämnheten i inkomstfördelningen som antar värdet 0 när inkomsterna är lika för alla och värdet 1
vid maximal ojämnhet dvs. när en person får alla inkomster. Koefficienten är mest känslig för vad som
händer i mitten av fördelningen. Den kan sägas visa
hur stor inkomstskillnad det är mellan två slumpmässigt utvalda individer/hushåll i genomsnitt räknat
i förhållande till medelinkomsten. Om Gini–
koefficienten är 0,250 och medelinkomsten för alla
är 90 000 kronor skall man vänta sig att skillnaden
är 2*0,250 eller 50 procent av medelinkomsten, dvs.
45 000 kronor.

Decilgrupper. Förändring av disponibel inkomst genom
saneringsprogrammet
Procent
0
-1
-2
-3
-4
-5

Transfereringar

Skatter

-6
-7
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Decilgrupp

Källa: Finansdepartementet

Anm: Skatteeffekten är beräknad givet sänkta transfereringar

För hushåll med hög standard består minskningen av
den disponibla inkomsten nästan uteslutande av höjda skatter. De med lägre standard berörs framför allt
av sänkta transfereringar. Beräkningen har genomförts stegvis genom att konsekvenserna av minskade
transfereringar beräknats först och därefter skatteåtgärderna.
Den sammantagna spridningen i ekonomisk standard minskar något enligt den s.k. Gini–koefficenten.
Räknat i kronor per konsumtionsenhet har hushållen
i decilgrupp 1 bidragit med i genomsnitt ca 1 900
kronor per år jämfört med ca 17 000 kronor i decilgrupp 10 (diagram 2.2).
DIAGRAM 2.2

2

Decilgrupper. Förändring av disponibel inkomst genom
saneringsprogrammet

Resultat

Kr / konsumtionsenhet
0

Av de sammantagna budgetförstärkningarna i saneringsprogrammet har den femtedel hushåll med
högst ekonomisk standard (decilgrupp 9 och 10) bidragit med ca 43 procent medan den femtedel hushåll som har lägst standard bidragit med ca 11 procent. Ser man till den relativa förändringen av den
ekonomiska standarden har hushåll med högst standard fått vidkännas den största inkomstminskningen
men även hushållen med lägre ekonomisk standard
har träffats något hårdare än andra (diagram 2.1).
Resultaten för decilgrupp 1 är dock svårtolkade eftersom den innehåller många hushåll som endast tillfälligt har en låg inkomst exempelvis i samband med
ledighet i olika former, eller för vilka det är svårt att
mäta den ekonomiska standarden. Ungefär 60 procent i decilgrupp 1 är antingen studerande, egenföretagare eller hör till gruppen övriga t.ex. värnpliktiga.
Omkring en tiondel är arbetslösa ungdomar eller
andra arbetslösa (se vidare underbilaga 3). SCB har
visat att 35 procent av dem som finns i decilgrupper-

-2000
-4000
-6000
-8000
-10000
-12000
-14000

Transfereringar

Skatter

-16000
-18000
1

2

3

4

5

6

7

Källa: Finansdepartementet

8

9

10

Decilgrupp

Anm: Skatteeffekten är beräknad givet sänkta transfereringar

Nettoeffekterna av budgetåtgärderna är i stort sett
lika för kvinnor och män (diagram 2.3). Män berörs
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i högre grad av höjda skatter, kvinnor främst av
minskade transfereringar.

DIAGRAM 2.5

Åldersgrupper. Förändring av disponibel inkomst genom
saneringsprogrammet

DIAGRAM 2.3

Procent

Kvinnor och män. Förändring av disponibel inkomst
genom saneringsprogrammet

0
-1

Procent

-2
-0,5

-3
-1,5

-4

-2,5

-5
Transfereringar

Skatter

-6

-3,5

-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Källa: Finansdepartementet

-4,5
Transfereringar

75-

Åldersgrupp

Anm: Skatteeffekten är beräknad givet sänkta transfereringar

Skatter

-5,5
Män

Företagarhushåll och tjänstemannahushåll har fått
betala relativt mer av saneringsåtgärderna än arbetarhushåll (diagram 2.6). Skillnaden mellan arbetarhushåll och högre tjänstemän är ca 2 procentenheter.

Kvinnor

Källa: Finansdepartementet.

Anm: Kvinnors och mäns arbetsinkomster och transfereringar har beräknats efter
skatt. För makar har hushållets skattefria transfereringar delats lika.

Barnfamiljer, särskilt ensamföräldrar och gifta/ samboende med tre eller fler barn, får något större
minskningar än hushåll utan barn (diagram 2.4).
Skillnaden mellan barnfamiljer och hushåll utan barn
är dock endast ca en procentenhet.

DIAGRAM 2.6

Socioekonomiska grupper. Förändring av disponibel
inkomst genom saneringsprogrammet
Procent
0
-1

DIAGRAM 2.4

-2

Familjetyper. Förändring av disponibel inkomst genom
saneringsprogrammet

-3

Procent
0

-4
-5

-1

-6
Transfereringar

-2

Skatter

-7
Arb

-3

Tjm_LM

Tjm_hö

Källa: Finansdepartementet

Ftg

Ftp

Åp

Övr

Socioekonomisk grupp

-4

Anm: Skatteeffekten är beräknad givet sänkta transfereringar
Arb=Arbetare,
Tjm_LM,
Tjm_hö=Lägre/mellan,
högre
tjänstemän,
Ftg=Företagare/lantbrukare, Ftp=Förtidspensionärer, Åp=Ålderspensionärer,
Övr=Övriga

-5
Transfereringar

Skatter

-6
E0

E1

E2

Källa: Finansdepartementet

S0

S1

S2

S3

PE

PS

Familjetyp

Anm: Skatteeffekten är beräknad givet sänkta transfereringar
E0, E1, E2=Ensam utan barn, med ett, med två eller fler barn. S0, S1, S2,
S3=Gifta/samboende utan barn, med ett, två, tre eller fler barn. PE, PS=Ensam,
gift/samboende pensionär

II

Ålderspensionärer och ungdomar har i högre grad
skyddats från saneringseffekterna än andra grupper,
framför allt då de inte har träffats av lika stora skattehöjningar (diagram 2.5) Det är främst hushåll i
förvärvsaktiv ålder som fått bära de största inkomstminskningarna.

Inkomstfördelningens
utveckling 1991–1997

Detta avsnitt innehåller en samlad analys av hur fördelningen av ekonomiska resurser förändrats hittills
under 1990-talet. Till skillnad mot föregående avsnitt
beaktas i denna analys både den samhällsekonomiska utvecklingen, ändrade skatter och transfereringar
– och andra faktorer som påverkar fördelningen. Det
är en uppdatering av förra årets fördelningspolitiska
redogörelse med en framskrivning av utvecklingen till
8
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4

och med 1997. I allt väsentligt har samma underlag
och metoder använts (för en närmare redovisning, se
bilaga 4, prop. 1996/97:1).

3

Så här har analysen genomförts

Redogörelsen baseras på analyser av SCB:s undersökningar av hushållens inkomster (HINK) för åren
1991–1995. HINK är en urvalsundersökning som
innehåller ca 9 000 – 13 000 hushåll som representerar hela befolkningen. Uppgifterna om löner, kapitalinkomster, sociala transfereringar, skatter osv.
hämtas in från olika register medan uppgifterna om
arbetsförhållanden, boendekostnader, barnomsorg
m.m. samlas in med intervjuer.
Statistisk osäkerhet: Som alla urvalsundersökningar är HINK–resultaten behäftade med en statistisk
osäkerhet. Den kan beräknas och visar hur mycket
skattningen av ett visst värde i HINK kan tänkas avvika från det värde man skulle få om t.ex. alla hushåll i landet hade undersökts. Den statistiska osäkerheten är högre för små grupper och för inkomster
som är relativt ovanliga. Som exempel kan nämnas
att inkomstspridningen enligt den officiella statistiken mätt med den s.k. Gini–koefficienten ökade från
0,221 år 1985 till 0,231 år 1990, vilket uppmärksammades. Den statistiska osäkerheten är dock ca
0,010–0,014 enheter för förändringen mellan två år
(med 95 procents konfidensintervall).
Inkomstfördelningen under 1990–talet: Utvecklingen under perioden 1975–1990 behandlades i förra årets fördelningspolitiska redogörelse. Skattereformen 1990–1991 har utvärderats i särskild ordning
(se vidare bilaga 6). Denna undersökning omfattar
därför endast perioden 1991–1997. I den offentliga
statistiken finns visserligen uppgifter också för åren
1989–1990 där SCB försökt korrigera inkomstfördelningen för förändringar i inkomstmätningarna
som följde av skattereformen. Dessa ingår dock inte i
denna analys eftersom korrigeringarna ofta är osäkra
och antagandena om basbreddningarnas nivå o.dyl.
på vilka korrigeringarna grundar sig inte längre är
aktuella. Det finns inga garantier för att dessa korrigerade inkomstfördelningar visar den faktiska spridningen.
Framskrivning till 1996 och 1997: Förenklat uttryckt har uppgifterna i HINK95 om hushållens inkomster, räntor, boendekostnader osv. skrivits fram
till de värden som förväntas för 1996 respektive
1997 enligt prognoserna i bilaga 1. Befolkningens
sammansättning, sysselsättningen och de allmänna
pensionerna har aktualiserats genom en särskild omviktningsmetod. Lönefördelningen skrivs fram differentierat efter utvecklingen i privata sektorn och offentliga sektorn. Den privata sektorn är indelad i tre
delsektorer, den offentliga i stat och kommun. Inom
varje delsektor beaktas förutom löneutvecklingen
också skillnader i arbetstidens utveckling. Skatter,
socialförsäkringar, bidrag osv. har räknats om enligt
2
reglerna för respektive år. Framskrivningen visar

Vad har hänt efter krisen och
saneringsprogrammet

Sverige har under 1990-talet genomgått den djupaste
ekonomiska krisen i modern tid. De flesta hushåll
har upplevt ekonomiska försämringar till följd av arbetslösheten, konkurser och minskade inkomster i
egna företag, tidvis höga räntor, minskade sociala
transfereringar och höjda skatter, höjda kostnader
för vård och omsorg osv. Ett ökat antal hushåll behöver kompletterande socialbidrag. Många andra
stora förändringar har inträffat. Hushållen har under
perioden minskat barnafödandet, ökat sitt sparande
och de som har jobb arbetar allt mer övertid. Sjukfrånvaron har sjunkit och allt fler deltar i utbildning
eller arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under senare
år har dock ekonomin förbättrats för många hushåll
bl.a. genom att räntan har sjunkit.
Det är inte överraskande att många är oroliga för
att alla dessa förändringar har medfört inte bara försämringar för de flesta hushåll, utan också en allvarlig ökning av fördelningsproblemen i form av växande inkomstklyftor och ett ökat antal hushåll med en
svag ekonomisk standard. Somliga är övertygade om
att så är fallet, oavsett vad statistiken visar. Andra
ställer frågor om vad som har hänt: hur mycket har
klyftan mellan vanliga medborgare och de välbeställda ökat, hur många fler fattiga finns det osv.
Det kommer att dröja ytterligare några år innan
man med den offentliga statistiken kan utvärdera hur
den ekonomiska krisen, saneringsprogrammet och
andra förändringar har påverkat fördelningen av
ekonomiska resurser. Det beror på att statistiken om
inkomstfördelningen fördröjs två år eftersom den baseras på deklarationerna och inkomsttaxeringen. För
närvarande finns det bara inkomststatistik t.o.m.
1995.
Denna analys baseras på en framskrivning av inkomstfördelningen från 1995 till 1996 och 1997.
Det är inte en prognos i vanlig mening eftersom
framskrivningen inte fullt ut tar hänsyn till alla förändringar som har inträffat. Framskrivningen förutsätter å andra sidan att bedömningarna av det samhällsekonomiska utfallet för 1996 och 1997 i bilaga
1 är rimligt korrekta.

2

Jämfört med regelanalyserna av saneringsprogrammet i avsnitt I beaktas i fram-

skrivningen fördelningseffekterna av sänkt moms på livsmedel och höjda energiskat-
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således hur inkomstfördelningen skulle se ut 1996
och 1997 om hushållens inkomster i HINK95 förändras enligt prognoserna och med de nya skatteoch bidragsreglerna. Genom framskrivningen efterbildas delvis många strukturella förändringar och
ändrade beteenden, exempelvis ökningen av antalet
ATP-pensioner, minskat barnafödande, förändringen
av antal förvärvsarbetande i olika sektorer, antal arbetslösa och antal i olika arbetsmarknadsåtgärder,
minskade skuldräntor m.m. som följd av ökat sparande osv. Andra förändringar beaktas endast partiellt och indirekt t.ex. förändringar av antal i utbildning och antal förtidspensionärer. Ytterligare andra
förändringar fångas inte alls exempelvis ökningen av
socialbidragen.
Undersökningens begränsning: Redogörelsen omfattar endast fördelningen av årsinkomster och således inte förmögenhetsfördelningen, fördelningseffekter av utgifter för vård och omsorg, av offentlig
konsumtion och indirekta skatter, fördelningen av
utbildning, hälsa, boende – ej heller ekonomisk rörlighet över tiden, fördelningen över livet eller mellan
generationer. Den är således i flera avseenden begränsad.

5

Faktaruta 2
Individernas inkomster: Löner, kapitalinkomster, sociala transfereringar och skatter summeras för varje
person. För makar delas de skattefria transfereringarna lika.
Klassificering av inkomster:
Löner och kapitalinkomster: Marknadsinkomster
(faktorinkomster) i form av löner, näringsinkomster
samt kapitalinkomster före avdrag och skatter.
Arbetsinkomster: Summan av lön, sjuk– och föräldrapenning samt netto från näringsverksamhet.
Sociala transfereringar: Summan av alla skattepliktiga och skattefria transfereringar dvs. pension,
sjuk– och föräldrapenning, arbetsmarknadsstöd,
barnbidrag, socialbidrag osv.
Skatter: Summan av inkomstskatter, allmänna
egenavgifter, kapital– och förmögenhetsskatter samt
fastighetsskatt.
Indelningen i grupper:
Välbeställda: Personer som antingen haft en arbetsinkomst (lön, sjuk– och föräldrapenning) före
avdrag och skatt på minst en miljon kronor per år
eller kapitalinkomst netto på minst 100 000 kronor
(ca 80 000 personer år 1997 inkl. pensionärer m.fl.).
Höginkomsttagare: Andra anställda som arbetar
heltid hela året (inkl. frånvaro med sjukpenning/föräldrapenning) och som hör till dem med 10
procent högst arbetsinkomster (ca 210 000 personer).
Medelinkomsttagare: Anställda som arbetar heltid
hela året och som inte räknas till dem med högst respektive lägst inkomst (ca 1,7 miljoner personer).
Låginkomsttagare: Anställda som arbetar heltid
hela året och som hör till dem med 10 procent lägst
arbetsinkomster (ca 210 000 personer).
Deltidsarbetande: Anställda som arbetat mindre
än 90 procent av full årsarbetstid (ca 720 000 personer).
Egenföretagare: Personer som använder mest arbetstid till det egna företaget (ca 230 000 personer).
Arbetslösa: Personer vars arbetsmarknadsstöd är
högre än halva lönen (ca 470 000 personer 1997).
Pensionärer: Alla som har fyllt 65 år eller har en
allmän pension som är högre än lönen (ca 1,8 miljoner personer).
Ungdomar och studerande: Personer under 25 år
(inkl. arbetslösa) samt äldre som haft studiemedel på
minst 20 000 kronor (ca 630 000 personer 1997).
Övriga: Alla andra (ca 570 000 personer).

Hur har det gått för vanliga
inkomsttagare

Den traditionella analysen av inkomstspridningen
kan vara svår att förstå och tolka. Efter indelningen i
decilgrupper, korrigeringen för försörjningsbörda,
beskrivningen med olika statistiska mått osv. kan
man i regel inte se hur var och ens egna inkomster,
skatter, transfereringar och ekonomiska standard har
påverkats av alla förändringar.
Före den gängse statistiska fördelningsanalysen
(avsnitt 6) visas därför vad som hänt med inkomster
och skatter för vanliga medelinkomsttagare, låginkomsttagare och andra grupper. Alla vuxna inkomsttagare har delats in efter hur man huvudsakligen försörjer sig samt efter inkomstnivån. Varje indelning i
grupper har gränsdragningsproblem och kan diskuteras. Den som valts är pragmatisk och uttrycker inga
värderingar av vad som är en hög inkomst o.dyl.
Gruppernas sammansättning i avseende på ålder,
kön och arbetstid samt inkomster visas i bilagetabell
1.1.

I HINK följer man inte inkomstutvecklingen över
tiden för samma personer. I stället jämför man t.ex.
genomsnittslönen för en grupp individer ett år med

ter endast indirekt genom effekterna via konsumentpriserna. Ändrade regler för
förmån av fri bil, ändrad beskattning av pensionssparande och återställandet av
kapital- och förmögenhetsskatterna beaktas inte vid framskrivningen.

10

PROP. 1997/98:1 BILAGA 7

lönerna för samma grupp med nya individer nästa år.
Vid bedömningen av resultaten måste man tänka på
att gruppernas sammansättning har förändrats under
perioden. År 1991 var exempelvis färre personer arbetslösa men därefter har antalet ökat kraftigt och
sammansättningen av de arbetslösa förändrats. Det
innebär också att exempelvis sammansättningen av
gruppen medelinkomsttagare eller låginkomsttagare
har förändrats.
Beskrivningen av inkomsttagarnas ekonomiska
utveckling skiljer sig också från den statistiska analysen av inkomstspridningen bland hushållen där man
justerar för försörjningsbördan. Det är exempelvis
inte särskilt många löntagare med låga inkomster
som räknas till de 10 % hushåll med lägst ekonomisk standard. Som visas i underbilaga 3 ingår i decilgrupp 1 främst studerande, egenföretagare osv. Likaså finns det personer med höga inkomster med
många barn som hamnar i mitten av fördelningen
när inkomsten justeras för försörjningsbördan.
De stora skillnader som finns mellan de individuella inkomsterna utjämnas påtagligt när man studerar makars gemensamma inkomster. Över 60 procent av alla män med höga inkomster är
gifta/samboende med kvinnor som hör till gruppen
medelinkomsttagare. Kvinnor med låga inkomster är
ofta (44 procent) gifta/samboende med en man med
genomsnittliga inkomster. Det innebär att den individuella utvecklingen av den ekonomiska standarden
för höginkomsttagare, medelinkomsttagare osv. avviker ganska mycket från utvecklingen när man beskriver hushållen.

består till stor del av kapitalinkomster. Minskningen
för de välbeställda förklaras av att deras realisationsvinster, huvudsakligen från försäljning av aktier och
andra värdepapper, har nära halverats från den höga
nivån 1991 till 1997. Tar man hänsyn till de senaste
årens börsuppgång har deras ekonomiska standard
utvecklats ungefär som för höginkomsttagare och
medelinkomsttagare. De välbeställdas skattepliktiga
förmögenhet har ökat 2,5 gånger under perioden.
Låginkomsttagarnas sammanlagda löner och kapitalinkomster uppgår i genomsnitt till ca 122 000
kronor. Under perioden 1991–1997 har deras inkomster ökat med ca 10 procent. Ungdomar/studerande har träffats av en stor relativ inkomstminskning, på ca 25 procent. Det beror till en
del på att fler ungdomar studerar längre vilket leder
till lägre inkomster av arbete.
Löneinkomsterna för arbetslösa och pensionärer
är i genomsnitt små och har inte ändrats nämnvärt
under 1990–talet (redovisas därför ej i diagrammet).
DIAGRAM 5.1

Löne- och kapitalinkomster 1991-1997
Välbeställda

-20%

Höginkomst

10%

Medelinkomst

10%

Låginkomst
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Ungdom o stud
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Källa: HINK, SCB, Finansdepartementets beräkningar.

600000

750000
Kr/år

Anm: Summa av löne- och kapitalinkomster före avdrag och skatter

Medelinkomsttagare har haft en oväntat gynnsam
utveckling av marknadsinkomsterna (löner och kapitalinkomster) hittills under 1990–talet (diagram 5.1).
I genomsnitt har löner och kapitalinkomster sammanlagt ökat realt med ca 21 000 kronor enligt
framskrivningen, från ca 206 000 kronor 1991 till
beräknat 227 000 kronor 1997 (ca 10 procent). Löneutvecklingen överskattas dock något genom sjuklönereformerna då ersättningen för de första 14
sjukdagarna (1 månad fr.o.m. 1997) registreras som
lön i stället för som sjukpenning. Sänkta socialavgifterna, från 38,77 procent år 1991 till 32,92 procent
år 1997, har också möjliggjort en snabbare tillväxt
av bruttolönerna. Löneökningen kan alltså delvis reflektera indirekta effekter av en ändrad sjuklön och
ett förändrat avgiftsuttag.
Höginkomsttagarna tjänar i genomsnitt mer än
dubbelt så mycket som medelinkomsttagarna. Inkomsterna för höginkomsttagare har ökat ungefär
lika mycket (10 procent), vilket motsvarar ca 47 000
kronor. De välbeställda har fått minskade inkomster
med 20 procent. De välbeställdas höga inkomster

Det betyder att klyftan mellan välbeställda och höginkomsttagare respektive medel– och låginkomsttagare i löner och kapitalinkomster är i stort sett oförändrad. Höginkomsttagarna har ca 3,9 gånger högre
marknadsinkomster än låginkomsttagarna. Klyftan
mellan ungdomar och medelinkomsttagare har vidgats. Ungdomarnas löne– och kapitalinkomster motsvarade ca 43 procent av medelinkomsttagarnas
1991 mot beräknat 29 procent år 1997.
Bland medelinkomsttagarna är ökningen av
marknadsinkomsterna densamma för kvinnor och
män. I gruppen höginkomsttagare har kvinnorna
haft en bättre utveckling av marknadsinkomsterna
än män (25 procent för kvinnor och 9 procent för
män). Förändringarna kan sammanhänga med sammansättningsförändringar inom grupperna mellan
åren.
Samtidigt får höginkomsttagarna betala allt högre
skatter och de erhåller lägre sociala transfereringar. I
diagram 5.2 visas nettot av de skatter olika grupper i
11
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genomsnitt betalt och de skattepliktiga och skattefria
transfereringar man har erhållit under samma år.
Höginkomsttagarna betalar betydligt mer i skatter än
vad de får i transfereringar. De betalade netto i genomsnitt ca 135 000 kronor 1991 jämfört med beräknat 198 000 kronor 1997, vilken innebär en höjning med 63 000 kronor. För de välbeställda
minskade nettobetalningarna (11 000 kronor), vilket
beror på att inkomsterna har minskat. Skatterna finansierar också utbildningen, vården, omsorgen osv.
men värdet av de offentliga tjänsterna ingår inte i beräkningen. De stora nettobetalningarna för höginkomsttagare m.fl. skulle naturligtvis bli avsevärt
mindre om man tog hänsyn till värdet av de offentliga tjänsterna som de får nytta av i olika skeden i livet. Sett över livet är nettot av skatter, transfereringar
och värdet av de offentliga tjänsterna jämnare fördelat.

sionärer som tjänat in en hög ATP. Enskilda pensionärer har haft en annan inkomstutveckling. Skattehöjningen har dock varit lägre för pensionärer genom
att de inte berörs av de nya allmänna egenavgifterna.
Höjningen för ungdomar torde bero både på att de
får allt högre arbetslöshetsstöd som följd av den
ökade arbetslösheten och att fler studerar med studiestöd.
Dessa genomsnittsberäkningar för olika grupper
pekar således på stora förändringar genom höjda
skatter och minskade transfereringar. Nettoförändringen har varit större för personer med högre inkomster och mindre för dem med lägre inkomster.
Det tyder således på att omfördelningseffekten har
ökat.

5.2
DIAGRAM 5.2

Den ekonomiska standardutvecklingen

Netto av sociala transfereringar och skatter 1991-1997

Den disponibla inkomsten är vad man får över av
löner och kapitalinkomster efter sociala transfereringar och skatter. Den anses kunna mäta den ekonomiska standarden, särskilt när man justerar inkomsten för försörjningsbördan i olika hushåll. I
detta avsnitt redovisas endast de vuxnas disponibla
inkomster utan en sådan justering. Beräkningen är
ganska förenklad eftersom den bygger på antagandet
att man i familjer med flera personer bara disponerar
de egna inkomsterna och inte får någon del av andra
familjemedlemmars inkomster. Denna stiliserade beräkning är nödvändig för att beskriva utvecklingen
för enskilda inkomsttagare, även om t.ex. makar
3
normalt har en gemensam ekonomi.
Trots höjda löner och kapitalinkomster har medel– och höginkomsttagarna fått sänkta reala disponibla inkomster hittills under 1990–talet (diagram
5.3). Medelinkomsttagarna hade exempelvis i genomsnitt ca 168 000 kronor att disponera efter skatter och bidrag 1991. År 1997 beräknas den disponibla inkomsten ha sjunkit med ca 9 000 kronor till
159 000 kronor (ca 6 procent). Höginkomsttagarnas
disponibla inkomster har sjunkit med ca 20 000 kronor eller ca 7 procent. Förklaringen är som visades
ovan att skatterna höjts relativt mycket för dessa
grupper samtidigt som de sociala transfereringarna
sänkts. De välbeställdas inkomster beräknas ha
minskat med 24 procent eller 113 000 kronor, vilket
som nämnts framför allt beror på kraftigt sänkta realisationsvinster mellan 1991 och 1997. De med höga
inkomster har i högre grad än andra minskat sina
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Källa: HINK, SCB, Finansdepartementets beräkningar.

75000

150000
Kr/år

Anm: Pensioner, socialförsäkringsförmåner, barnbidrag o.s.v minskat med
skatter och egenavgifter under ett år. Värdet av offentliga tjänster som
utnyttjas i olika skeden i livet beaktas ej.

Medelinkomsttagarna har träffats relativt sett hårdast. År 1991 betalade man i genomsnitt ungefär
38 000 kronor netto mot ca 68 000 kronor 1997.
Det beror främst på de höjda skatterna. De arbetslösa som grupp har också fått ett minskat nettobelopp,
minskningen är 9 000 kronor, vilket till största delen
beror på ökade skatter.
Låginkomsttagarna fick 1991 mer sociala transfereringar än vad de betalade i skatter. Detta förhållande har ändrats 1997 så att deras netto då är negativt. Låginkomsttagarna erhöll i genomsnitt netto ca
4 400 kronor år 1991 men 1997 får de istället betala
ca 9 500.
Pensionärerna och ungdomarna är de enda grupper som har fått ett högre netto. Att pensionärerna
har fått ökat netto – trots att saneringsprogrammet
för dem medfört både höjda skatter och minskade
pensioner – beror främst på att pensionärer utan
ATP eller med låg ATP efterhand ersätts med pen-

3

Beräkningar har också gjorts där de samboendes inkomster delats helt lika. Inte

heller detta antagande är invändningsfritt eftersom man inte kan utgå ifrån att t.ex.
en lågavlönad kvinna i verkligheten kan disponera sin välbetalde mans inkomst,
även om lagen säger så. När inkomsterna delas lika blir utvecklingen ungefär den
som beskrivs för hushållen i avsnitt 6.
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4

skulder och skuldräntor , vilket med den använda
inkomstmätningen genom minskade avdrag leder till
sänkta inkomster. Skuldanpassningen har dock haft
en jämfört med realisationsvinsterna ringa betydelse
för de välbeställda. Urvalsstorleken i HINK gör
emellertid att den ekonomiska utvecklingen för de
allra mest välbeställda inte fångas väl.
Den största minskningen av den ekonomiska
standarden inträffade 1995 främst till följd av höjda
skatter. Därefter har standarden ökat svagt.
Låginkomsttagarnas disponibla inkomst minskade
med ca 3 000 kronor från 115 000 kronor till
112 000 mellan 1991 och 1997 (drygt 2 procent).
Pensionärernas ekonomiska standard har varit i
stort sett oförändrad.

spridning i löner och kapitalinkomster har motverkats genom höjda skatter.
DIAGRAM 5.4
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DIAGRAM 5.3

Disponibel inkomst 1991-1997
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Det bör igen påminnas om att gruppernas storlek
och sammansättning ändras över tiden och det är inte samma personer som följs under åren. Vissa som
var studerande ungdomar 1991 är höginkomsttagare
1997 medan andra kanske är arbetslösa. Bilagetabell
1.1 visar dock att när det gäller ålder, kön och arbetstid är förändringarna i sammansättningen relativt
måttliga.
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Ungdomar/studerande har fått den största minskningen av de disponibla inkomsterna. Inkomstminskningen för ungdomarna beräknas till ca 15 000
kronor, dvs. ca 15 procent. Om s.k. hemmaboende
ungdomar 18 år och äldre, som bor kvar hos föräldrarna men räknas som egna hushåll, hade inkluderats
i beräkningarna skulle minskningen för ungdomar
blivit större.
Även de disponibla inkomsterna för arbetslösa har
minskat betydligt. Det beror till stor del på högre
skatter.
Med detta stiliserade sätt att räkna individernas
ekonomiska standard har anställda kvinnor som är
medelinkomsttagare ca 9 procent lägre disponibla
inkomster än män (diagram 5.4). Under 1991–1997
har kvinnor bland höginkomsttagare haft en relativt
mindre ogynnsam utveckling av de disponibla inkomsterna är män. Bland ungdomar och låginkomsttagare har tendensen varit den motsatta, kvinnor har
haft en relativt sett svagare utveckling.
Spridningen i individernas ekonomiska standard
enligt Gini–koefficienten har minskat 1991–1997
med ca 0,011 enheter, dvs. ca 4 procent. En ökad

Inkomstspridningen

Vid analyser av inkomstspridningen använder man
sig av andra statistiska metoder och mått än vid redovisningen i förra avsnittet. Man studerar hushållens samlade inkomster och justerar för skillnaderna i
försörjningsbörda. Olika samlingsmått används för
att fånga tendenserna i inkomstfördelningen. Beskrivningen av inkomstfördelningen kommer därför
som nämnts att på åtskilliga punkter skilja sig från
5
den av inkomsttagarnas ekonomiska utveckling.

5

I följande analyser används individvikter, i likhet med den förra fördelningspolitis-

ka redogörelsen, för att alla personer skall ges lika tyngd när man bedömer fördelningen av ekonomiska resurser. Ett hushåll med två vuxna och tre barn ges således
betydligt större vikt än ett ensamhushåll. I SCB:s officiella statistik används s.k.
hushållsvikter vilket innebär att man ger större vikt till vad som händer ensamma
personer än vad som händer samboende och barn.

4

Berg, L.: Hushållens skulder och förmögenhet. Nordbanken 1997.
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dard (D9/D5) samtidigt som standarden för hushållen i decilgrupp 1 försämras jämfört med hushållen i
decilgrupp 5 (D5/D1).

Faktaruta 3
Realjusterade kapitalinkomster: Hushållens ränteinkomster och ränteutgifter utom egnahemsräntor korrigeras med inflationen enligt konsumentprisindex.
Inkomster och skatter av faktiska försäljningar av
aktier m.m. ersätts med en schablonmässigt beräknad kapitalinkomst efter skatt baserad bl.a. på hur
stor hushållets förmögenhet är och på börsens utveckling. Avkastningen antas motsvara den genomsnittliga årliga förändringen av börsens värde för fem
år tillbaka och hushållens förmögenhet uppskattas
med hjälp av kontrolluppgifter om aktie– och fondtillgångar.
Decilkvot: Den disponibla inkomsten (vid decilgränsen) bland hushåll med högre ekonomisk standard dividerat med den disponibla inkomsten för
dem med en lägre standard. Ökar kvoterna är detta
ett tecken på att spridningen i ekonomisk standard
ökar.
Atkinson/OECD:s ekvivalensskala: Justering för
försörjningsbörda görs med roten ur antal hushållsmedlemmar i stället för med konsumtionsenheter.

6.1

DIAGRAM 6.1

Hur inkomstspridningen förändrats 1991-1997
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Källa: HINK, SCB, Finansdepartementets beräkningar
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Även Gini–koefficienten har varierat ganska kraftigt
under perioden men en viss ökning beräknas inträffa
1996–1997 enligt framskrivningen (diagram 6.2).
Skillnaden mellan 1991 och 1997 är dock endast
0,003 enheter dvs. 1 procent. Det ligger inom intervallet för den statistiska osäkerheten och den osäkerhet som dessutom följer av metoderna för framskrivningen till 1997.
Förändringen 1991–1997 kan jämföras med ökningen av Gini–koefficenten 1983–1990 som var
0,021 enheter eller 10 procent. Utvecklingen i Sverige
kan också jämföras med den i andra länder (för referenser, se underbilaga 4). I USA har spridningen i justerade disponibla inkomster ökat med 8 procent
1986–1994. Den har ökat med 12 procent i Norge
mellan 1988 och 1995 och i Finland har ökningen
varit måttliga 6 procent åren 1988 till 1995. I Storbritannien minskar inkomstspridningen sedan 1992
och totalt har den ökat endast 2 procent 1988–1995.
Andra länder har inte upplevt nämnvärt ökade inkomstklyftor, t.ex. Tyskland och Frankrike. Utvecklingen i vissa OECD–länder visas i bilagediagram
1.1.

Något ökad inkomstspridning

Det kan inte urskiljas någon tydlig trend i inkomstspridningen hittills under 1990–talet. Vissa av åren
1991–1995 ökade spridningen av de disponibla inkomsterna, under andra år minskade den. Den ökar
återigen något vid framskrivningen till 1996 och
1997. Variationerna beror delvis på att med den
gängse mätningen av inkomsterna ökar inkomstspridningen under de år hushållen får relativt höga
realisationsvinster medan den sjunker under år med
låga vinster.
Hushållen i decilgrupp 8 hade 1991 ca 1,89 gånger högre ekonomisk standard jämfört med dem i decilgrupp 2 (D8/D2) och därefter har värdet varierat.
Skillnaden beräknas stiga till ca 1,97 åren 1996–
1997 (diagram 6.1). Hushållen med högst ekonomisk standard hade 2,66 gånger högre inkomster är
hushållen med lägst standard år 1991 (D9/D1) men
6
kvoten beräknas år 1997 öka till 2,85.
Tendensen till ökad spridning vid framskrivningen
1996–1997 beror både på en relativt bättre inkomstutveckling för hushåll med hög ekonomisk standard
och en svag utveckling för dem med lägst standard.
Det visas av att hushållen med hög standard får det
relativt bättre än hushållen med genomsnittlig stan6

D9/D1
D8/D2
D9/D5
D5/D1

2,4

D9 är den inkomst som avgränsar de 10 procent hushåll med högst ekonomisk

standard.
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vi använder för att justera för hushållens olika försörjningsbörda (s.k. ekvivalensskala). Varje land använder sin egen skala, ibland flera olika. I en del länder som t.ex. i Sverige bygger skalan på nationella
expertbedömningar av vad olika hushåll behöver äta
m.m. I andra länder baseras de på undersökningar av
vad olika hushåll faktiskt konsumerar. I några länder
används en sammanvägning av olika underlag. Atkinsons/OECD:s analys av över 50 olika skalor visar
att skalorna varierar mycket mellan olika länder och
att Sverige har en skala som ger relativt stor tyngd till
barn och tar liten hänsyn till stordriftsfördelar. I flera
7
internationella studier i EU, OECD och i undersökningar i andra länder använder man under senare år
en standardiserad skala där hushållen vägs samman
med roten ur antalet hushållsmedlemmar. Skalan ligger nära ett genomsnitt för OECD–länderna och anses rimligt spegla faktiska skillnader i konsumtionen
mellan olika hushåll.
En känslighetsberäkning med denna skala visar att
resultaten för perioden 1991–1997 ändras påtagligt.
Med ”OECD–skalan” minskar inkomstspridningen
mellan 1991 och 1997 och uppgången under senare
år blir påtagligt mindre. Det förklaras främst av att
barnfamiljer med denna skala hamnar högre i fördelningen.

DIAGRAM 6.2

Inkomstspridning 1991-1997
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Beräkningen av inkomstspridningen för 1996–1997
enligt SCB:s vanliga sätt att mäta hushållens inkomster är delvis osäker eftersom det är notoriskt svårt att
i prognoserna som ligger till grund för framskrivningen bedöma hur stora hushållens realisationsvinster kommer att bli. Realisationsvinster m.m. är
mycket skevt fördelade och har betydelse främst för
de 10 procent hushållen med högst ekonomisk standard. Avkastningen på aktier och andra värdepapper
har en stor och växande betydelse för hur inkomstfördelningen utvecklas. I SCB:s gängse mätning av
hushållens inkomster räknas de nominella inkomster
som hushållet kan disponera under inkomståret. Den
årliga avkastningen, förutom aktieutdelningen, syns
således i inkomstfördelningen bara under de år hushållen säljer sina tillgångar. Om börsens värde stiger
under många år syns detta först det år hushållen, exempelvis av skatteplaneringsskäl, säljer sina tillgångar. Då förändras inkomstspridningen ofta kraftigt
och kortvarigt, vilket inträffade exempelvis 1994.
Även för 1996 kan inkomstspridningen öka något
mer än beräknat som följd av realisationsvinsterna.
Under år med höga nominella räntor men hög inflation ser det ut som hushållen får stora kapitalinkomster medan det i själva verket kan vara en negativ realränta.
Därför har en känslighetsanalys genomförts där
realjusterade kapitalinkomster har använts på samma sätt som i förra fördelningspolitiska redogörelsen.
Hushållens inkomster och skatter av faktiska försäljningar av aktier m.m. har ersatts med en schablonmässigt beräknad kapitalinkomst efter skatt och
hushållens räntor korrigerats för inflationen.
Inkomstspridningen enligt Gini–koefficienten för
de realjusterade inkomsterna ökar något tydligare
under 1996 och 1997. Om man tar hänsyn till de
senaste årens börsuppgång, även om hushållen i stor
utsträckning ännu inte realiserat värdeökningarna,
gynnas framför allt hushåll med hög ekonomisk
standard. Skillnaderna mellan hushåll med hög ekonomisk standard och de med låg accentueras.
Beskrivningen av utvecklingen av inkomstspridningen i Sverige påverkas av den speciella skala som

6.2

Utvecklingen för olika grupper

Decilgrupper: Hushållen i decilgrupp 10 beräknas
enligt framskrivningen få en minskning av den ekonomiska standarden 1991–1997 med ca 11 procent
medan hushållen i decilgrupp 1 respektive 2 får en
sänkt standard med ca 16 respektive 11 procent
(bilagetabell 1.2). Den svaga utvecklingen för decilgrupp 1 torde till betydande del förklaras av att
gruppens sammansättning ändrats genom att andelen
studerande fördubblats (se underbilaga 3). Hushållen
i övriga decilgrupper har haft en relativt mindre
ogynnsam utveckling. Trots att de statistiska måtten
på spridningen ändras måttligt finns således en underliggande tendens till ökade inkomstklyftor.
Familjetyper: Barnfamiljerna har fått relativt stora
försämringar av den ekonomiska standarden
(diagram 6.3). Utvecklingen har varit särskilt ogynnsam för flerbarnsfamiljer. De disponibla inkomsterna
för familjer med tre eller fler barn beräknas enligt
framskrivningen sjunka med ca 14 procent jämfört
med en minskning med ca 8 procent för samtliga
hushåll. Som nämnts ovan bestämmer den metod
som används för att justera för försörjningsbördan i
hög grad hur standarden för barnfamiljer är jämfört
med andra hushåll.
Åldersgrupper: Som visats tidigare har den ekonomiska standarden sjunkit relativt kraftigast för
7
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Atkinson, A.B. m.fl.: Income Distribution in OECD Countries. OECD 1995.
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ungdomar under 25 år. Deras ekonomiska standard beräknas minska med ca 23 procent 1991–
1997. Den relativa försämringen för ungdomar
har dock bromsats under de senaste åren. Även
hushåll i åldern 25–34 respektive 35–44 år har
haft en relativt svag utveckling. Ålderspensionärerna som grupp har fått en standardökning på ca
5 procent. Deras ekonomiska standard har nu
passerat flertalet andra grupper och beräknas
1997 vara nära genomsnittet för alla hushåll om
8
man tar hänsyn till försörjningsbördan. Det bör
återigen påpekas att jämförelsen inte avser samma
personer 1991 och 1997. Förbättringen för ålderspensionärerna beror framför allt på att äldre med
låg pension efterhand ersätts med pensionärer
med högre ATP. Även ålderspensionärernas relativa standardförbättring avtar under de senaste
åren. Garantinivån i ålderspensionen genom folkpension, pensionstillskott och bostadstillägg beräknat på en genomsnittlig hyra för en tvårumslägenhet har dock ökat realt med lågt räknat
10 procent från 1991 till 1997.

beräknat 5,5 procent 1997. Frånräknas studerande
har andelen ekonomiskt svaga hushåll ökat mindre.
Topp 1 respektive 10 procent: Ett annat mått på
den ekonomiska ojämnheten är hur stor andel av de
totala disponibla inkomsterna som disponeras av de
1 procent respektive 10 procent hushållen med högst
ekonomisk standard. Denna andel har varierat under
perioden men någon tydlig ökning kan inte urskiljas.

7

Skatternas och transfereringarnas utjämningseffekter

En viktig fråga är om förändringarna i skatte– och
transfereringssystemen förstärkt eller motverkat ökade skillnader i löner och kapitalinkomster. Det kan
visas med olika statistiska metoder, dels med dekomponeringar av inkomstspridningsmått, dels genom att stegvis beräkna Gini–koefficienten för olika
inkomstslag. Nya beräkningar fram till 1997 har genomförts enligt samma metoder som användes i föregående fördelningspolitiska redogörelse (för en
närmare beskrivning, se prop 1996/97:1, bilaga 4).
Metoderna är statiska och beaktar exempelvis inte
att lönespridningen kan påverkas av hur skatterna
och bidragen utformas.

DIAGRAM 6.3

Barnfamiljers, ungdomars(<25år) och ålderspensionärers
medelinkomst i förhållande till samtliga hushåll
Procent
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Dekomponering: Uppdelning av den uppmätta totala
inkomstspridningen i ett antal klart avgränsade delkomponenter (t.ex. inkomstslag). Varje delkomponent är i sin tur en produkt av två faktorer, en för de
olika inkomstkomponenternas storlek och en annan
som visar hur ojämnt fördelade de olika delkomponenterna är (Gini–koefficienten (G) kan t.ex. skrivas
som G = V1*K1 + V2*K2 + ... + Vi*Ki + ... +
Vn*Kn där Vi och Ki står för vikt respektive koncentrationsindex för inkomstkomponent i). Genom
att jämföra dekomponerade mått på inkomstfördelningen för olika år kan man analysera t.ex. de olika
inkomstslagens bidrag till den förändring som registreras på aggregerad nivå. Det gäller såväl effekten av
förändringar i de olika inkomstslagens betydelse för
hushållens totala inkomster som förändringar av de
olika inkomstslagens fördelning i befolkningen.
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Socioekonomiska grupper: Arbetarhushållens ekonomiska standard har enligt kalkylerna minskat med
ca 8 procent 1991–1997 vilket är en lika stor minskning som för tjänstemannahushållen. Jämförelsen är
dock osäker eftersom gruppernas sammansättning
ändrats kraftigt som följd av arbetslösheten. De arbetslösa klassificeras som ”Övriga” vid indelningen i
socio–ekonomiska grupper.
Ekonomiskt svaga hushåll: Andelen hushåll med
disponibla inkomster under 50 procent av medianinkomsten är det vanligaste måttet på hur många hushåll det finns som har en relativt sett svag ekonomi.
Denna andel var ca 4,1 procent 1991 jämfört med
8

Faktorinkomsterna (marknadsinkomster från löner,
närings– och kapitalinkomster) har sedan 1992 blivit
något mer ojämnt fördelade bland hushållen. Faktorinkomsternas andel av hushållens totala inkomster
minskade mellan 1991 och 1993 men har sedan
återigen ökat påtagligt. Dessa båda förändringar,
som enligt framskrivningen fortsätter 1996 och
1997, har sammantaget inneburit att faktorinkoms-

Inräknas s.k. hemmaboende ungdomar i jämförelsen har ålderspensionärerna

samma standard som genomsnittet för alla hushåll.
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terna svarar för det mest påtagliga bidraget till den
något ökade inkomstspridningen (diagram 7.1). Det
kan utläsas i diagrammet genom att den linje som
visar faktorinkomsternas bidrag till den sammantagna inkomstspridningen stiger (faktorinkomsternas
fördelning i befolkningen gånger deras relativa vikt).
Även de skattepliktiga transfereringarna (sjuk–
och föräldrapenning, arbetsmarknadsstöd, pension
o.dyl.) har bidragit till en viss ökning av inkomstspridningen. Speciellt påtaglig var denna tendens
fram till år 1995. Det torde främst bero på att ett
ökat antal ålderspensionärer får höga ATP–pensioner
och därmed en relativt sett högre ekonomisk stan9
dard. Framskrivningen tyder på att de skattepliktiga
transfereringarnas bidrag till den ökade inkomstspridningen därefter minskat något beroende på att
de under 1996 och 1997 tenderat att bli mindre
ojämnt fördelade än tidigare.
Skatterna har motverkat den ökning av inkomstspridningen som faktorinkomsterna och de skattepliktiga transfereringarna givit upphov till. Det sammanhänger framför allt med att skatteuttaget har
ökat påtagligt sedan 1992. Den progressivitet som
finns i inkomstskatterna får till följd att inkomstfördelningen blir jämnare när det totala skatteuttaget
ökar. Även skatternas progressivitet har ökat något
sedan år 1992. Framskrivningen tyder på att båda
dessa trender fortsätter även 1996 och 1997.
De skattefria transfereringarnas (barnbidrag, bostadsbidrag, socialbidrag osv.) bidrag till utjämningen av inkomsterna ökade något fram till år 1995.
Framskrivningen tyder på att deras bidrag till utjämningen därefter minskat påtagligt. De skattefria
transfereringarnas fördelningspolitiska träffsäkerhet
tycks visserligen ökat något även efter år 1995.
Minskningen av den omfördelande effekten beror i
stället på att de skattefria transfereringarna minskat i
relativ omfattning som följd av saneringsprogrammet.

9

DIAGRAM 7.1

Uppdelning (dekomponering) av förändringen av
inkomstspridningen enligt Gini-koefficienten av justerad
disponibel inkomst i olika huvudinkomstkällor
Omfördelningsindex
0,5
Faktorinkomster

0,4
0,3
0,2

Gini disp. ink. per ke

0,1

Pensioner, sjukpenning m.fl skattepl. transf.

0
Barnbidrag, bostadsbidrag m.fl skattefria transf.

-0,1
Skatter
-0,2
91

92

93

94

95

96

Källa: HINK, SCB, Finansdepartementets beräkningar

97
År

Sammantaget innebär det att utjämningseffekten av
skatter och transfereringar har ökat mellan 1991 och
1997.
Analysen har också utförts genom den vanliga metoden att steg för steg beräkna Gini–koefficienten,
först för faktorinkomsterna, därefter när skattepliktiga transfereringar inräknas, sedan efter skatter osv.
fram till den disponibla inkomsten. Genom att observera hur Gini–koefficienten stegvis förändras kan
de olika inkomstslagens bidrag till inkomstspridningen analyseras. Resultaten av denna analys överensstämmer i allt väsentligt med dekomponeringen.

8

Avslutande kommentarer

Det finns ingen enkel och invändningsfri analys av
fördelningseffekter. Beräkningar av regeleffekter ger
vissa resultat, analyser av den faktiska inkomstfördelningen delvis andra. Inkomstspridningen kan synas öka om man beskriver inkomstutvecklingen för
de enskilda individerna samtidigt som tendensen blir
ganska svag när man analyserar hushållens ekonomiska standard genom att justera för skillnader i försörjningsbördan. Hur man justerar för försörjningsbördan påverkar liksom vilka år man jämför. I denna
bilaga lämnas därför olika kompletterande beskrivningar.
Regelanalyser respektive analyser av inkomstfördelningens utveckling är helt olika metoder. I regelanalysen antar man att inget annat ändras än reglerna i skatte– och transfereringssystemen. Utvecklingen
av inkomstfördelningen är resultatet av många och
samverkande faktorer där regeländringarna bara är
en. Andra viktiga faktorer är t.ex. befolkningens
sammansättning, samhällsekonomin, lönefördelningen, sysselsättningen. I förra årets fördelningspolitiska
redogörelse visades att det ofta är förändringar i lönernas och kapitalinkomsternas storlek och fördel-

Detta motsäger inte att offentliga socialförsäkringar utjämnar inkomster jämfört

med marknadsbaserade försäkringar.
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ning som har störst betydelse för de förändringar
som inträffar i fördelningen av ekonomiska resurser.
Man skall därför inte vänta sig att regelanalyser
kan visa vad som faktiskt kommer att hända i inkomstfördelningen, utan enbart vad den direkta effekten är av att ändra reglerna. Resultaten från regelanalysen av saneringsprogrammet i avsnitt I och av
framskrivningen av inkomstfördelningens utveckling
1995–1997 i avsnitt II överensstämmer dock på
många punkter, men skiljer sig också delvis åt. De är
likartade exempelvis när det gäller den något sämre
utvecklingen för barnfamiljer och hushåll med en
svag ekonomisk standard, den relativt gynnsamma
utvecklingen för pensionärer samt den ganska jämna
utvecklingen för kvinnor och män respektive för arbetar– och tjänstemannahushåll. Det pekar på att
saneringsprogrammets omfattning slår igenom i utvecklingen av inkomstfördelningen.
Däremot skiljer sig resultaten när det gäller förändringen av inkomstspridningen. Vid regelanalysen
av saneringsprogrammet minskar Gini–koefficienten
men den ökar vid framskrivningen av inkomstfördelningen till 1997.
Skillnaderna har flera förklaringar. Den viktigaste
orsaken är att hushåll i den övre delen av inkomstfördelningen som har arbete får ökade reallöner och
högre kapitalinkomster vilket bidrar till ökade klyftor och detta ingår inte i regelanalysen. Med det
gängse måttet på inkomster leder sänkta räntor till
lägre inkomster för barnfamiljer m.fl. eftersom ränteavdragen minskar. De lägre ränteutgifterna beaktas
inte vid beräkningen av den ekonomiska standarden.
Realvärdet av olika transfereringar, t.ex. barnbidragen, minskar 1994–1997 men det är inte en regelförändring som ingår i saneringsanalysen. Åtgärderna
som föreslås i denna budgetproposition för 1998 ingår inte i framskrivningen till 1997. Regelanalysen
omfattar dessutom flera regeländringar med en positiv fördelningsprofil, vilka inte ingår när man granskar fördelningen av disponibla inkomster, t.ex. sänkt
moms på livsmedel och höjd skatt på pensionssparande. I saneringsanalysen ingår att kapital– och
förmögenhetsskatterna återställdes men eftersom
skatten aldrig slopades syns inga effekter i den faktiska inkomstfördelningen.
Av den totala uppgången i inkomstspridningen
1994–1997 beräknas ungefär hälften förklaras av
regeländringar medan återstoden beror på utvecklingen av löner och kapitalinkomster.
Om framskrivningen fångat de viktigaste tendenserna i utvecklingen under senare år bl.a. när det
gäller löner och kapitalinkomster tyder således
mycket på att Sverige har klarat krisen och saneringen av de offentliga finanserna utan att inkomstklyftorna hittills ökat särskilt dramatiskt, men de flesta
grupper har fått sänkt ekonomisk standard. En framskrivning är i likhet med prognoser osäker eftersom
oväntade förändringar kan inträffa. Först om några

år kan man analysera det faktiska fördelningsutfallet
till och med 1997.
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Underbilaga 1: Regelanalysen

gifter från 1992. De förklarande variabler som använts är disponibel inkomst, ålder samt antal vuxna
och barn i hushållet. Den erhållna regressionsekvationen implementerades därefter i HINK–undersökningen. Vinsten för hushållet är den utgiftsminskning som blir följden av matmomssänkningen. Vi har
därvid antagit att hela matmomsminskningen ökar
hushållens disponibla inkomster. Analysen är statisk,
dvs. hushållen förutsätts ej ändra sitt konsumtionsbeteende.
Även energiskattehöjningarna har beaktats med
hjälp av en regressionsanalys. Metoden är ungefär
densamma som den för matmomsen.
Skärpta kvalifikationsregler inom arbetslöshetsförsäkringen har beaktats genom schablonmässig
sänkning av ersättningsnivån.

De flesta regeländringar i saneringsprogrammet har
efterbildats fullständigt. Det finns dock ett antal regeländringar där information saknas eller där olika
typer av antaganden har måst göras.
Avkastningsskatten för privatanställdas avtalsenliga pensionsfonder har höjts från 9 % till 15%. I likhet med vid utvärderingen av skattereformen har arbetsgivarnas ökade kostnader för framtida pensioner
antagits övervältrats på lägre löner. Det antas således
att de ökade kostnaderna på sikt leder till minskad
lön för de löntagare som berörs och därför har beräknats hur mycket lönen måste minska för att arbetsgivarens kostnader inte skall påverkas av den
ökade avkastningsskatten. Denna metod innebär
även att de framtida avtalspensionerna ej påverkas.
Den höjda avkastningsskatten på privata pensionsfonder har beaktats genom att avdragen för pensionsförsäkringar ökas. Förutom att inkomstskatten
påverkas av detta minskas den disponibla inkomsten
med det ökade kostnadsbeloppet.
Effekten av ändrad beskattning av bilförmån har
uppskattats genom att det i deklarationen finns
upplysningar om vilka som har bilförmån. Dessutom
finns en klumpsumma på det summerade förmånsbeloppet av ett antal förmånstyper (bilförmån, ränteförmån, bostadsförmån och övrig förmån). För dem
som enbart har bilförmån vet man värdet. För övriga
fall har bilförmånsvärdet uppskattats schablonmässigt. Utifrån bilförmånsvärdet kan man få en uppskattning av bilens pris och på denna grund beräknas
ett bilförmånsvärde enligt nya regler. Med antaganden om genomsnittlig körsträcka beaktas även de
ökade kostnader bilförmånstagaren har fått privat
som följd av de nya reglerna.
Basbelopp och skattegränser har justerats så att de
nya reglerna i saneringsprogrammet jämförts med en
basanalys där basbelopp m.m. har höjts fullt ut med
inflationens utveckling.
Effekten av sänkt matmoms har beräknats med
hjälp av en regressionsanalys där matutgifterna varieras med ett antal bakgrundsfaktorer. Regressionen
har skattas i SCB:s undersökning om hushållens ut-

Underbilaga 2: Bilagetabeller och
diagram
BILAGEDIAGRAM 1.1

Trenden i inkomstutveckling i vissa OECD-länder 1986 1995 enligt Gini-koefficienten för disponibla inkomster
justerade för försörjningsbörda
Gini
40
USA
35
Storbritannien

30

Skattereformen

Sverige

25
Norge
20

Finland

15
1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Källa: Tabeller från Statistisk Sentralbyrå, Norge, Statistikcentralen, Finland, Institute for Fiscal Studies, Storbritannien samt Gottschalk/Smeeding, USA.
Anm1: Nivåerna på ländernas Gini-koefficienter kan inte jämföras med varandra då
olika mätmetoder tillämpas.
Anm2: Nivåskillnaden för Sverige vid skattereformen visar hur mycket inkomstspridningen underskattades före reformen.
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BILAGETABELL 1.1 EGENSKAPER FÖR INDIVIDGRUPPER. 1997 ÅRS PRISER
Antal
Grupp
Välbeställda
Höginkomst
Medelinkomst
Låginkomst
Deltid
Företagare
Arbetslösa
Pensionär
Ungdom o stud
Övriga

År

Ålder

Andel kvinnor

Andel deltid

Lön + skattepliktiga
transfereringar

Lön + skattepliktiga transfereringar + kapitalinkomster

91

52

42

19

94 000

276 600

717 000

97

59

34

13

80 000

312 800

608 600

91

45

9

0

219 000

428 600

445 400

97

46

14

0

207 000

468 000

480 900

91

42

38

0

1 754 000

215 400

221 600

97

43

39

0

1 654 000

231 200

236 100

91

39

67

0

219 000

134 900

138 700

97

39

65

0

207 000

150 200

153 800

91

42

81

100

822 000

142 800

148 600

97

43

80

100

715 000

156 500

160 600

91

49

28

30

241 000

39 600

126 100

97

48

29

31

226 000

42 900

126 300

91

37

49

50

184 000

130 500

134 500

97

40

50

36

467 000

126 300

129 000

91

71

58

5

1 808 000

109 700

119 400

97

71

57

3

1 742 000

119 000

126 800

91

22

54

38

659 000

99 900

102 800

97

23

53

31

628 000

81 200

83 300

91

43

51

28

505 000

134 100

145 400

97

44

50

20

568 000

133 700

142 000

20

PROP. 1997/98:1 BILAGA 7

BILAGETABELL 1.2 DISPONIBEL INKOMST JUSTERAD FÖR FÖRSÖRJNINGSBÖRDA 1991–1997 SAMT
FÖRÄNDRING 1991–1997. INDIVIDVIKTER. 1997 ÅRS PRISER. MEDIANER SAMT MEDELVÄRDEN
FÖR DECILGRUPPER
1991
1993
1995
1997*
1991/97 *, %
Samtliga

96 600

93 300

88900

89 400

-7,5

-24

86 700

75 400

67 200

67 100

-22,6

25-34

93 700

87 800

84 700

84 200

-10,1

35-44

93 000

87 300

80 900

80 800

-13,1

45-54

119 300

113 900

108 100

109 900

-7,9

55-64

128 700

123 400

118 200

118 300

-8,1

65-74

92 500

94 900

93 200

93 400

1,0

75-

73 200

78 600

80 100

80 700

10,2

104 700

97 400

93 100

95 100

-9,2

86 500

83 900

79 100

78 800

-8,9

Ålder

Familjetyp
Ensam utan barn
Ensam 1 barn
Ensam 2+ barn

71 900

68 600

65 100

62 700

-12,8

Gift/sambo utan barn

141 800

133 800

130 100

133 200

-6,1

Gift/sambo 1 barn

110 800

104 100

100 300

102 500

-7,5

Gift/sambo 2 barn

93 100

88 400

83 800

84 500

-9,2

Gift/sambo 3+ barn

76 200

72 200

66 800

65 600

-13,9

Ensam ålderspensionär

76 000

79 300

80 100

80 300

5,7

Gift/sambo ålderspens

90 200

94 600

92 400

93 200

3,3

Socioekonomisk grupp
Ej facklärd arbetare

95 100

90 700

85 400

87 200

-8,3

Facklärd arbetare

100 400

94 500

90 900

92 700

-7,7

Lägre/mellan tjänstemän

112 100

106 900

100 400

103 100

-8,0

Högre tjänstemän

134 400

123 700

120 600

124 100

-7,7

Företagare/lantbrukare

76 300

72 500

70 900

69 600

-8,8

Övriga

83 100

85 800

82 500

82 300

-1,0

1

43 500

40 600

38 800

36 500

-16,1

2

67 500

65 300

61 900

60 100

-11,0

3

76 300

74 200

70 800

70 000

-8,3

4

84 000

81 300

77 800

77 800

-7,4

5

92 300

88 900

85 000

85 400

-7,5

6

101 300

97 700

93 200

94 200

-7,0

7

113 000

108 200

103 400

105 200

-6,9

8

128 100

122 100

116 700

119 500

-6,7

9

148 800

142 000

136 400

140 100

-5,8

10

227 400

206 300

198 800

203 500

-10,5

Andel under halva medianen
(exkl studerandehushåll)

4,1 (3,5)

4,7 (3,8)

4,6 (3,5)

5,5 (4,5)

1 % med högst standard

4,7

3,8

4,0

4,0

10 % med högst standard

21,0

20,1

20,2

20,5

Decilgrupper (medelvärden)

Procent av totala inkomsterna

* Framskrivning
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Underbilaga 3: Vilka finns i decilgrupperna

Exempel 2: Ensamstående utan barn
Förvärvsinkomst
Sjukpenning
Skatt, egenavgift
Disponibel inkomst
Antal kons.enheter
Disponibel inkomst/k.e.

En vanlig fråga om fördelningsanalyser är vilka
som finns i olika decilgrupper och hur höga deras
inkomster är. I denna bilaga redovisas exempel
och diagram som beskriver decilindelningen.

I tabell 1 visas de genomsnittliga inkomsterna i
decilgrupperna sedan hushållen indelats efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet. Den disponibla inkomsten per konsumtionsenhet i exempel 1 placerar tvåbarnsfamiljen nära genomsnittsvärdet i decilgrupp 5. Den ensamstående
hamnar trots en lägre förvärvsinkomst i en högre
decilgrupp 6. Placeringen visar att den ekonomiska standarden i dessa exempel är lägre för tvåbarnsfamiljen än för den ensamstående.

Indelningen i decilgrupper
Hushållen rangordnas i decilgrupper efter deras
disponibla inkomst justerad för försörjningsbörda
med s.k. konsumtionsenheter (se faktaruta 1).
Exempel 1: Makar med två barn i åldern 5 och 15
år(vid lika inkomster och kommunalskatt 31,65
kr):
Familjens förvärvsinkomst
Sjuk- och föräldrapenning
Skatt, egenavgift
Barnbidrag
Disponibel inkomst
Antal kons.enheter
Disponibel inkomst/k.e.

170 000
2 000
-57 875
114 125
1,16
98 384

400 000
15 000
143 192
15 360
287 168
1,92+0,66+0,76
=3,34
85 978

TABELL 1 GENOMSNITTLIG BRUTTOINKOMST OCH DISPONIBEL INKOMST PER KONSUMTIONSENHET I
DECILGRUPPER FÖR ENSAMSTÅENDE UTAN BARN OCH MAKAR MED TVÅ BARN 1997

DECILGRUPP

ENSAMSTÅENDE UTAN BARN
BRUTTOINKOMST
DISPONIBEL INKOMST PER KE

SAMBOENDE MED TVÅ BARN
BRUTTOINKOMST
DISPONIBEL INKOMST PER KE

1

32 000

29 300

133 800

39 400

2

65 000

60 400

215 100

59 900

3

84 400

70 100

299 900

70 300

4

101 100

77 800

348 800

77 800

5

119 900

85 200

393 700

85 600

6

146 000

94 300

438 300

94 000

7

175 000

105 200

506 800

105 200

8

204 100

119 500

601 300

118 700

9

244 800

140 100

723 800

137 200

10

376 400

206 500

1 122 300

201 300

Samtliga

149 000

96 000

406 000

87 000

Anm: Med bruttoinkomst avses inkomst av lön, näringsverksamhet, kapital samt skattepliktiga transfereringar. Decilindelningen omfattar alla hushåll exkl.
hemmaboende ungdomar 18 år och äldre. Individvikter
Källa: HINK, SCB, Finansdepartementets beräkningar

mar som bor hemma har ofta helt eller delvis ekonomisk gemenskap med föräldrarna och ungdomarnas standard är därför ofta bättre än vad
deras egna inkomster utvisar. Studerande har tillfälligt låga inkomster men kan antas småningom
ofta få högre inkomster än de som inte studerar.
För egenföretagare är deklarerade näringsinkomster av skatteskäl inte en pålitlig mätare av den
ekonomiska standarden. Det är ganska få arbetare, pensionärer och andra med fasta inkomster
som hör till decilgrupp 1.

Decilgruppernas sammansättning
I SCB:s ordinarie inkomststatistik består hushåll i
decilgrupp 1 med den lägsta ekonomiska standarden till mer än två tredjedelar av ungdomar 18 år
och äldre som bor hemma hos föräldrarna (räknas
som räknas som egna hushåll), studerande, egenföretagare eller jordbrukare och övriga som inte
kan klassificeras t.ex. värnpliktiga (diagram 1).
Det är grupper där inkomstmätningar inte särskilt
väl speglar den ekonomiska standarden. Ungdo22
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DIAGRAM 2

Decilgruppernas sammansättning 1997.
Socioekonomiska grupper.

DIAGRAM 1

Socioekonomisk indelning av decilgrupp 1 och 10
Decilgrupp 1
Decilgrupp10

100%

100%
Övriga

90%
80%

Pens

70%

Ftg&lantb

60%

90%

Övriga

80%

Pens

70%

Ftg&lantb

60%

Tjm

50%

Arb

40%

30%

Alösa 30+

30%

20%

Alösa <30

50%
40%

Tjm
Arb
Alösa 30+
Alösa <30

20%

Stud

10%

10%

Stud

0%
95 inkl.

91

97

kvarbo

0%

95 inkl.

91

1

97

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Källa: HINK, SCB, Finansdepartementets beräkningar

kvarbo

Källa: HINK, SCB, Finansdepartementets beräkningar

De flesta (33 procent) i decilgrupp 1 är ensamstående utan barn men även många flerbarnsfamiljer
räknas till dem med lägst ekonomisk standard
(diagram 3). Ensamföräldrar är koncentrerade till
decilgrupperna 2-3 men de förekommer också i
högre decilgrupper. Gifta/samboende med 1-2
barn är ganska jämnt fördelade över decilskalan
medan samboende utan barn dominerar hushållen
med högst ekonomisk standard.

I analyserna i bilagan har hemmaboende ungdomar tagits bort före beräkningarna.
En jämförelse av sammansättningen i decilgrupp 1
år 1991 med framskrivningen till 1997 visar att andelen studerande har fördubblats, från 11 procent
1991 till 22 procent 1997. Även arbetslösa ungdomar har ökat påtagligt. Andelen pensionärer (inkl.
förtidspensionärer) har minskat från 20 procent till 7
procent. Ökningen av andelen studerande och den
ändrade sammansättningen i övrigt av decilgrupp 1
förklarar således delvis varför gruppens ekonomiska
standard relativt sett försämrats mer än för andra
decilgrupper.
Hushåll i decilgrupp 10 består till största delen av
tjänstemannahushåll (ca 60 procent). Mellan 1991
och 1997 har dock andelen pensionärer i den högsta
decilgruppen stigit.
Pensionärerna är annars placerade främst i decilgrupperna 3-5 även om en ganska stor andel numera
räknas till de hushåll som har en hög ekonomisk
standard (diagram 2). Arbetarhushållen är ganska
jämnt fördelade från decilgrupp 2 till decilgrupp 9
dvs. den med näst högst standard. Arbetslösa ungdomar finns främst i de lägsta decilgrupperna medan
övriga arbetslösa främst förekommer i decilgrupperna 3-7. Tjänstemän är ojämnt fördelade med tyngdpunkten i de övre decilgrupperna.

DIAGRAM 3

Decilgruppernas sammansättning 1997. Familjetyper
100%
90%

S3

80%

S2

70%
S1

60%
50%

S0

40%
30%

E2

20%

E1

10%
E0

0%
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Källa: HINK,SCB, Finansdepartementets beräkningar

E0, E1, E2=Ensam utan barn, med ett, med två eller fler barn. S0, S1, S2,
S3=Gifta/samboende utan barn, med ett, två, tre eller fler barn.
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TABELL 2 DECILGRUPPERNA INDELADE I OLIKA INKOMSTTAGARE. PROCENT 1997 (FÖR DEFINITIONER,
SE FAKTARUTA 2)
DECIL

VÄLBESTÄLLDA

HÖGINKOMSTTAGARE

MEDELINKOMSTTAGARE

LÅGINKOMSTTAGARE

DELTID

FÖRETAGARE

1

0

0

2

2

0

0

8

3

0

0

4

0

5

0

6

ARBETSLÖSA

2

5

12

10

2

11

4

15

12

4

12

3

10

0

14

4

13

3

1

18

5

11

2

0

1

26

5

13

7

0

2

32

4

8

1

3

40

3

9

2

3

48

10

7

18

42

PENSIONÄRER

UNG-DOMAR
O STUD

ÖVRIGA

11

33

24

31

15

13

42

10

5

9

43

8

6

9

41

8

5

3

7

31

8

6

13

3

5

26

8

7

13

2

4

19

7

7

2

11

2

3

18

3

7

1

9

2

2

9

1

9

Anm: Raderna summerar inte alltid till 100% på grund av avrundning.

Underbilaga 4: Referenser

Decilgrupp 10 med högst ekonomisk standard består till ca 42 procent av medelinkomsttagare enligt den indelning som användes i kapitel 5 (tabell
2). Välbeställda och höginkomsttagare svarar endast för ca 25 procent, även om flertalet av dem
räknas till decilgrupp 10. Även i decilgrupperna 89 dominerar helt medelinkomsttagarna. Mycket få
av alla låginkomsttagare hör till decilgrupp 1, de
förekommer i stället i alla decilgrupper upp till de
högsta. Pensionärerna utgör 9 procent i decilgrupp 10 och nära 20 procent av decilgrupperna
8-9. Hushållen i decilgrupp 1 domineras även här
av egenföretagare, studerande och övriga.
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Inkomströrligheten
Fram till 1991 kunde man med HINK-undersökningarna studera hur stor andel som fanns i
resp. decilgrupp som hade lämnat gruppen året
efter. Den senaste studien visar att 35 procent av
dem i kvintil 1 (decilgrupp 1 och 2) redan året efter hade höjt sin inkomst och flyttat till en högre
10
decilgrupp. I den högsta kvintilen var ca 80 procent kvar året efter. Interna beräkningar har visat
att av de 100 000 med högst inkomst var ca 65
procent utbytta efter tre år. Det finns också studier som tyder på att inkomströrligheten har ökat
11
under de senaste 20 åren. Några studier av den
ekonomiska rörligheten under senare åren finns
såvitt känt inte.

10

Jansson, K.: Inkomstfördelningen i Sverige 1980-1991. Rapport 1993:1. SCB.

11

Fritzell, J.: Is persistent low income an increasing phenomenon and a necessary

Inkomstfördelning och inkomstutveckling. LO 1997.
Inkomstfördelningsundersökningen. Statistiska meddelanden Be21 SM9701. SCB
Konjunkturutveckling och inkomstfördelning 19951997. En rapport från LO-ekonomerna. LO 1996.
Ökonomiministeriet (1991): Fremskrivning af modelbefolkninger. Lovmodelrapport.

feature of post-industrial societies ? Trends in Sweden. Institutet för social forskning.
Stockholm.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. medger att högst 135 miljoner kronor av anslagssparandet på ramanslaget Utrikesförvaltningen
överförs som anslagssparande till ramanslaget
Regeringskansliet m.m.,

4. godkänner förslaget om ändrade villkor för att
teckna abonnemang på taltidningar,

2. medger att anslaget Regeringskansliet m.m. får
användas för att bekosta utgifter som ursprungligen tillgodosågs från anslagen till Extra utgifter,

5. för budgetåret 1998 anvisar anslag under utgiftsområde 1 Rikets styrelse enligt följande uppställning:

4 464 000 kronor som nämnden har att redovisa
på statsbudgetens inkomstsida,

3 godkänner vad regeringen föreslår om medelstilldelning från rundradiokontot till Granskningsnämnden för radio och TV för år 1998 på
ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A1

Kungliga hov- och slottsstaten

ramanslag

72 404

B1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

ramanslag

460 000

B2

Riksdagens förvaltningskostnader

ramanslag

460 000

B3

Riksdagens ombudsmän, Justitieombudsmännen

ramanslag

35 960

C1

Regeringskansliet m.m.

ramanslag

1 870 944

C2

Svensk författtningssamling

ramanslag

1 011

C3

Allmänna val

ramanslag

205 000

C4

Stöd till politiska partier

ramanslag

145 200

D1

Justitiekanslern

ramanslag

9 199

D2

Datainspektionen

ramanslag

24 493

D3

Sametinget

ramanslag

13 365

E1

Presstödsnämnden och Taltidningsnämnden

ramanslag

5 659

E2

Presstöd

ramanslag

531 579

E3

Stöd till radio- och kassettidningar

ramanslag

127 300

E4

Radio- och TV-verket

ramanslag

8 022

E5

Granskningsnämnden för radio och TV

ramanslag

6 564

Summa

3 976 700
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Regeringen föreslår att riksdagen
1. bemyndigar riksdagens förvaltningsstyrelse att för
budgetåret 1998 besluta om lån i Riksgäldskontoret till investeringar i riksdagens fastigheter intill ett sammanlagt belopp av 28 600 000 kronor.
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2 Inledning

2.1

Omfattning/ändamål
Till följd av utgiftsområdets mycket heterogena
karaktär görs redovisning av tillämpliga delar av
mål, resultatbedömning m.m. under resp verksamhetsområde och anslagsavsnitt.

Utgiftsområdet omfattar statschefen, riksdagen
och dess myndigheter samt regeringen m.m.
(verksamhetsområdena A, B resp C). Till utgiftsområdet hör också Justitiekanslern, Datainspektionen och Sametinget (verksamhetsområde D)
samt mediefrågor (verksamhetsområde E).
Skillnaden mellan anvisat 1997 och utgiftsprognos 1997 förklaras huvudsakligen av att Regeringskansliet tar i anspråk anslagssparande.

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 1 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
MILJONER KRONOR
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

107,5

70,6

73,7

74,9

72,4

74,9

77,4

B Riksdagen och dess myndigheter

1 098,2

761,7

840,6

840,6

956,0

963,1

974,9

C Regeringen m.m.

3 014,2

1954,1

2 138,8

2 507,5

2 222,2

2 175,2

2 113,1

61,2

41,2

42,7

47,0

47,1

48,6

49,7

1 170,2

655,2

665,5

658,2

679,1

679,7

680,3

5 451,3

3 482,8

3 761,3

4 128,2

3 976,8

3 941,5

3 895,4

VERKSAMHETSOMRÅDE

A Statschefen

D Centrala myndigheter
E Mediefrågor
Totalt för utgiftsområde 1
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3 Statschefen

3.1

Omfattning/ändamål

har dock fått behålla sin ursprungliga karaktär och
visas för allmänheten. Från anslaget betalas vidare
Kungl. Husgerådskammarens underhåll och vård av
de konstverk, möbler och andra inventarier i de
kungliga slotten som tillhör staten men som disponeras av Konungen. Husgerådskammaren förvaltar
även de Bernadotteska familjestiftelsernas bestånd av
möbler, konst och konsthantverk samt administrerar
Bernadottebiblioteket.
Kungliga hov- och slottsstaten har inget anslagssparande. Utgiftsprognosen visar ett underskott för
1997. En anledning till detta är att Hovstaterna har
avvecklingskostnader för personal som har sagts upp
under året.

Utgifterna för statschefen utgörs av anslaget
Kungliga hov- och slottsstaten. Genom anslaget
finansieras statschefens officiella funktioner och
driftskostnaderna för de kungliga slotten utom
rent fastighetsunderhåll.

A1
1995/96

Kungliga hov- och slottsstaten
Utgift

107 465

Utgift

70 559

1997

Anslag

73 726

1998

Förslag

72 404

1999

Beräknat

74 892

2000

Beräknat

77 464

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

74 876

Regeringens överväganden
För att framtida medelsbehov skall kunna bedömas
har regeringen ett behov av att få en redovisning av
hur tilldelade medel har använts vad gäller främst
Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren. Hovstaterna och regeringen har därför kommit överens om
att Hovstaterna årligen skall lämna en berättelse över
den samlade verksamheten.
En sådan verksamhetsberättelse har för första
gången lämnats för budgetåret 1995/96. Av verksamhetsberättelsen framgår bl.a. att en omfattande
organisationsförändring har genomförts och att betydande rationaliseringar har gjorts under de senaste
två åren.

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget avser att täcka kostnaderna för statschefens
officiella funktioner inklusive kostnaderna för den
kungliga familjens resor.
Från anslaget betalas också driftskostnader för de
kungliga slotten med tillhörande parker utom rent
fastighetsunderhåll. Stockholms slott är Konungens
residens och används för representation. Delar av
slottet visas för allmänheten. En del av Drottningholms slott används av Konungen och hans familj
som bostad och en annan del visas för allmänheten. I
Ulriksdals slott har lokaler upplåtits till Världsnaturfonden. Slottet är även öppet för allmänheten och
används bl.a. för utställningar. I anslutning till slottet
finns en utställningslokal och det s.k. Orangeriet.
Haga slott används av regeringen som bostad för
prominenta gäster från utlandet. Gripsholms slott
utnyttjas som museum och för utställning av en del
av svenska statens porträttsamling. Strömsholms
slott och Tullgarns slott visas för allmänheten. Rosersbergs slott disponeras till större delen av Statens
räddningsverk. De två översta våningarna i slottet

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket, som granskat Husgerådskammaren och Ståthållarämbetet, har inte haft några invändningar i revisionsberättelsen.
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Slutsatser
Regeringen föreslår att anslaget för 1998 uppgår till
72 404 000 kr. För 1999 har anslaget beräknats till
74 892 000 kr och för 2000 till 77 464 000 kr.

12
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4 Riksdagen och dess myndigheter

4.1

Omfattning/ändamål
Prioriteringar för 1998

Riksdagens budget omfattar dels riksdagsledamöternas ersättningar och resor, stödet till partigrupperna
samt den inre riksdagsförvaltningen, dels riksdagens
ombudsmän.
Utgifterna för Riksdagens revisorer är beräknade
under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning.

– Budgetförslaget för 1998 innebär för riksdagens
del i huvudsak en konsolidering av nuvarande
verksamhet. Vissa kostnadsökningar följer dock
av riksdagsvalet 1998. Det gäller teknisk utrustning till nya ledamöter, valvaka, pensioner och
inkomstgarantier till avgående ledamöter samt
nytt informationsmaterial. Vidare finns medel avsatta för viss ombyggnad och ny teknisk utrustning i plenisalen.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1 098,2

761,7

840,6

1998

1999

2000

956,0

963,1

974,9

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall samt större förändringar
1995/96 och 1997
– Budgetåret 1995/96 präglades av stora förändringar främst omläggningen av budgetprocessen.
Det internationella utbytet ökade i omfattning.

4.2

Anslagsavsnitt

B1

Riksdagens ledamöter och
partier m.m.

1995/96

Utgift

610 610

Utgift

376 500

1997

Anslag

428 400

1998

Förslag

460 000

1999

Beräknat

488 171

2000

Beräknat

485 903

Därav

– Under våren 1996 genomfördes en enkät bland
riksdagens ledamöter om den service de erhåller.
Enligt resultaten av enkäten är den allmänna uppfattningen bland ledamöterna att förvaltningskontorets service i hög utsträckning bidrar till att
de kan arbeta på ett effektivt och rationellt sätt.

1996

1,2

Utgiftsprognos

428 400

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Avser anslag A 1 Riksdagens ledamöter och partier samt anslag A 5
Sveriges företrädare i Europaparlamentet

– Den löpande verksamheten lämnade ett betydande överskott jämfört med budgeten. I detta belopp ingår reservationer för framtida utskottsresor och byggnadsinvesteringar. Bland större
poster som lämnat ett överskott jämfört med
budget kan nämnas utgående pensioner och inkomstgarantier till f.d. ledamöter som blev lägre
än beräknat. Lägre produktionskostnader och
högre försäljningsintäkter för riksdagstrycket
resulterade i mindre anspråk på budgetmedel än
beräknat.

Från anslaget finansieras arvoden, kostnadsersättningar och traktamenten till riksdagens ledamöter,
arvoden till Sveriges EU-parlamentariker, arbetsgivaravgifter samt pensioner och inkomstgarantibelopp
åt f.d. riksdagsledamöter m.fl. Vidare finansieras reseersättningar vid resor inom Sverige, sjukvårdskostnader och utbildning för riksdagens ledamöter.
Kostnader för ledamöternas deltagande i internationellt parlamentariskt samarbete såsom Europarådet,
13
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IPU liksom bidragen till ledamöternas enskilda studieresor finansieras även från anslaget. I anslaget ingår
även bidraget till partigrupperna i riksdagen.

miljoner kronor ADB- och teknikinvesteringar samt
9 miljoner kronor övriga investeringar. Till detta
kommer 28,6 miljoner kronor i investeringar i redan
beslutade förvärv och ombyggnader av fastigheter för
övernattningsbostäder till ledamöter. Dessa investeringar föreslås bli finansierade genom lån i Riksgäldskontoret.

Förvaltningsstyrelsens överväganden
Från den 1 januari 1997 gäller nya regler för ersättningar till ledamöterna bl.a. vad gäller resor och
traktamenten. De budgetmässiga konsekvenserna är
för närvarande svåra att bestämt ange.
För stödet till partigrupperna slutfördes 1997 en
etappvis uppräkning av ledamotsbidraget för assistent/utredarstöd så att beräkningsgrunden nu uppgår till 1 assistent per 2 ledamöter. Mot denna bakgrund föreslår förvaltningsstyrelsen att stödet till
partigrupperna utgår med oförändrade belopp för
1998.
Samarbetet mellan parlamenten i olika länder, särskilt inom Europa, har en lång historisk tradition. I
takt med den ökade internationaliseringen utvecklas
och intensifieras kontakterna mellan olika länders
parlament alltmer. I förslaget ingår Sveriges åtaganden i form av avgifter till olika internationella organisationer.
Under 1998 kommer riksdagen att vara värd för
en europeisk talmanskonferens. Delegationer från ett
femtiotal nationella parlament, Europarådets parlamentariska församling, Europaparlamentet, vissa
internationella organisationers parlamentariska församlingar samt Benelux-rådet och Nordiska rådet
kommer att inbjudas.

B2

1995/96

438 654

Utgift

350 824

1997

Anslag

377 077

1998

Förslag

460 000

1999

Beräknat

437 499

2000

Beräknat

450 386

1996

Budgetförslaget syftar till att det parlamentariska
arbetet kan bedrivas effektivt och rationellt samt
till att skapa goda arbetsförhållanden för riksdagens ledamöter. En viktig uppgift är att informera
om riksdagens arbete och dess arbetsformer.
Investeringarna på tekniksidan avser dels effekterna av valet 1998, dels förändringar och förbättringar
av datastödet för ledamöter och tjänstemän.
Budgetförslaget bygger på att antalet nya ledamöter efter valet 1998 beräknas uppgå till ungefär
samma antal som efter det senaste valet. Dessa skall
förses med teknisk utrustning i form av PC, fax och
mobiltelefon samt datakommunikation mellan
hemmet och riksdagen. Vidare finns medel avsatta
för att genomföra den nationella valvakan i riksdagens lokaler. Dessa kostnader avser främst installationer för att säkra kraftförsörjningen till framför allt
TV-bolagen. Respektive TV-/radioföretag svarar för
sina kostnader i övrigt.
Moderniseringen av datasystemet innebär att
övergången till nytt operativsystem slutförs. Dessutom kommer alla ledamöter att erbjudas valmöjlighet mellan stationär och bärbar hem-PC. Det nya
operativsystemet på persondatorerna kommer att
innebära en stabilare och säkrare produktionsmiljö i
riksdagen. För ledamöterna innebär möjligheterna
med bärbara PC en ökad flexibilitet.
Det ligger i riksdagens intresse och ansvar att
främja samhällsinformation till medborgarna, i första
hand självfallet genom att se till att riksdagens egen
information görs tillgänglig. Men även genom att
stödja spridningen av t.ex. samhällsinformation som
produceras i Regeringskansliet. Detta har gjorts under flera år t.ex. genom riksdagens publika databaser, Rixlex, som bl.a. innehåller SFS och regeringens
propositioner. Riksdagen har vidare sedan nästan 10
år svarat för produktion och distribution av Samhällsguiden även om ansvaret formellt har legat på
regeringskansliet. Här kan också nämnas tidningen
Från Riksdag & Departement som är en nyhetstidning gemensam för riksdag och regering och som sedan flera år administrativt varit inordnad i Riksdagens förvaltningskontor och som finansieras av
riksdagen. Riksdagen har därtill under många år
gjort insatser för spridande av samhällsinformation
genom t.ex. telefonservice och riksdagens informationscentrum.

Riksdagens
förvaltningskostnader
Utgift

Därav

Förvaltningsstyrelsens överväganden

1, 2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

79 995

1, 2

377 100

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Anslag A 3 Riksdagens förvaltningskostnader och A 4 Riksdagens byggnader

Utgifterna inom anslaget avser bl.a. löner, administration, fastighetsförvaltning, intern service, säkerhet,
datateknik, förlagsverksamhet, bibliotek och informationsverksamhet.
Investeringarna beräknas uppgå till 120 miljoner
kronor, vilket är en ökning jämfört med föregående
budgetår då de uppgick till 110 miljoner kronor.
Dessa finansieras genom anslag. Av investeringarna
avser 26 miljoner kronor byggnadsinvesteringar, 85
14
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Riksdagen har gått in i projektet Det offentliga
Sverige som är resultatet av ett förslag från Toppledarforum. Syftet med projektet är att främja användningen av Internet och förenkla åtkomsten av
offentlig information i Sverige. Projektet skall pågå
under 1997-1998 och finansieras av de tre huvudmännen Regeringskansliet, Landstingsförbundet och
Svenska kommunförbundet. Riksdagens engagemang
i projektet innebär att riksdagen svarar för driften av
webbplatsen SverigeDirekt samt utvecklar webbplatsen tillsammans med huvudmännen.
Efterfrågan på information om EU har ökat avsevärt sedan riksdagen tog över Europainformationen
enligt riksdagsbeslut i maj 1995 (1994/95:KU36).
Enligt detta beslut skulle förvaltningsstyrelsen återkomma till riksdagen om den planerade verksamheten skulle kräva mer resurser än vad som då beräknades. Frågan om information till allmänheten om
besluten i EU övervägs i enlighet med riksdagens beslut (KU 1996/97:2) f.n. i en intern utredning inom
kontoret. Det gäller bl.a. uppgiften på detta område
för tidningen Från Riksdag & Departement. I budgeten utgår styrelsen från att en förstärkning av riksdagens insatser på detta område bör göras. Det får ankomma på styrelsen att ta ställning till formerna för
detta sedan utredningen redovisat sina överväganden.
I det sammanhanget kommer styrelsen också att
pröva tidningens uppdrag, allmänna inriktning, finansiering, etablering på internet m.m. Förvaltningsdirektören har av styrelsens direktion fått uppdraget
att utreda denna fråga.
Bland de större övriga projekt som finns med i
budgetförslaget kan särskilt nämnas plenisalen och
ett handläggningssystem för beslutsprocessen
Dagens teknik i plenisalen börjar bli föråldrad och
behöver ersättas, dessutom krävs en tätare integration med riksdagens övriga informationssystem. Förbättringar är också nödvändiga vad gäller ljud och
bild i plenisalen. Den tekniska ombyggnaden av plenisalen innebär bl.a. en ny voteringsanläggning med
tillhörande utrustning samt installation av tolkanläggning för de 15 EU-språken. Vissa förändringar
på läktaren förbereds som ger fler sittplatser bl.a. för
handikappade.
Principerna för det nuvarande datorstödet till beslutsprocessen i riksdagen lades i huvudsak fast i slutet av 1980-talet. Visserligen har modernare teknik
successivt tagits i bruk, främst när det gäller textproduktionen, men mycket av den ursprungliga uppläggningen lever kvar. En följd av detta är att riksdagen har en rad delsystem för ärendehanteringen inom
ramen för beslutsprocessen som sinsemellan inte är
integrerade med varandra. Detta innebär mycket
dubbelarbete och problem som försvårar arbetet för
efterföljande nivå i handläggningskedjan. Eftersom
de programvaror som används för datorstödet till
beslutsprocessen i riksdagen av skilda skäl måste bytas ut de närmaste åren med omprogrammeringar
m.m. som följd, har en samlad översyn påbörjats av

nuvarande uppläggning. Syftet är att utveckla ett väl
integrerat handläggningssystem som på ett samlat
sätt ger stöd för produktion av behövliga dokument
och all operativ användning av information som är
kopplad till beslutsprocessen. Härigenom kommer
aktualiteten och tillförlitligheten i riksdagens information att öka och nuvarande inslag av dubbelarbete
att minska avsevärt.
Riksdagen har tidigare beslutat om förvärv av fastigheter i kvarteret Aurora och Kvasten 8 för övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter. Medelsbehovet för de båda bostadsprojekten uppgår under
1998 till 28,6 miljoner kronor. Riksdagen bör därför
bevilja förvaltningskontoret en låneram i Riksgäldskontoret om 28,6 miljoner kronor. Utgifter för ränta
och amortering av lånen har beräknats i förslaget till
anslag.
Riksdagens byggnader på Helgeandsholmen och i
kvarteren Mars/Vulcanus och Cephalus utrustades i
samband med ombyggnaderna 1980-83 med en automatisk brandlarmanläggning. Utbyte av anläggningen påbörjas 1997. Totalt beräknas kostnaden för
nya brandlarmanläggningar, inkl vissa tillhörande
brandskyddsåtgärder, uppgå till 22 miljoner kronor
exkl. moms. Medelsutfallet kan beräknas till 12,5
miljoner kronor under 1998. Medel har avsatts för
viss upprustning av Ledamotshuset.
Under beredningen av budgetförslaget har framförts önskemål om personalförstärkningar. Bakgrunden är för utskottens del omläggningen av budgetåret
med tyngre arbetsbelastning under kortare kalendertid under hösten, krav på ökade insatser rörande EUfrågor samt uppföljning och utvärdering av riksdagsbesluten. För förvaltningskontorets del hänför sig
behoven bl.a. som tidigare nämnts till EUupplysningen, som fått en kraftigt ökad efterfrågan
på sina tjänster och till det administrativa området
för att klara en ökande ärendemängd och egna administrativa datorsystem, när centrala system inte
längre finns att tillgå. Tidningen Från Riksdag och
Departement har som tidigare nämnts framfört önskemål om redaktionell förstärkning för att förbättra
bevakningen av EU-frågorna. Även om övertidsuttaget har sjunkit något är det för delar av förvaltningen
fortfarande oacceptabelt högt.
Förvaltningsstyrelsen har på förslag av talmanskonferensen godkänt inrättande av ett budgetkontor
med i ett första skede tre anställda. Budgetkontoret,
som inledningsvis inordnas i utredningstjänsten, skall
bistå i första hand oppositionspartierna med kalkylmodeller och beräkningar för att tillhandahålla ett
säkrare underlag när det gäller alternativ till regeringens budgetförslag. På sikt planeras budgetkontoret få ca fem anställda.
Mot bakgrund av bl.a. att talmanskonferensen
tagit initiativ till och genomför en analys av utskottsorganisationens struktur och kravet på återhållsamhet i budgetarbetet har förvaltningsstyrelsen
avvisat kraven på förstärkning av löneanslaget. Ut15
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gångspunkten är att eventuella förstärkningar på prioriterade områden måste göras genom omfördelning,
även om det kan innebära en försämrad service inom
vissa verksamheter.

ma att få ekonomiska konsekvenser för ombudsmännen.

Förvaltningsstyrelsens överväganden

B3

1995/96
1996

Utgift

48 973

1

Utgift

34 366

1997

Anslag

35 074

1998

Förslag

35 960

1999

Beräknat

37 472

2000

Beräknat

38 655

Därav

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inget att erinra
mot Justitieombudsmännens beräkning. Beträffande
de effekter ett specialistavtal på riksdagsområdet
eventuellt kan komma att få för ombudsmännen
menar förvaltningsstyrelsen att anslagssparandet från
1995/96 bör användas.

Riksdagens ombudsmän,
Justitieombudsmännen
Anslagssparande

2 170

Utgiftsprognos

35 100

1. Belopen anges i tusental kronor

Riksdagens ombudsmän övervakar att de som utövar
offentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. Ombudsmännen skall vidare verka för att brister i lagstiftningen avhjälps.

Justitieombudsmännen
JO-ämbetet skall lika effektivt som tidigare kunna
handlägga inkommande klagomål från enskilda trots
att antalet ökat och under senaste verksamhetsåret
(1 juli 1995 - 30 juni 1996) uppgår till närmare
5 000.
Målet för 1998 är att, med bibehållen kvalitet i
ärendehanteringen, fullgöra uppgifterna enligt instruktionen, hålla ärendebalanserna och den genomsnittliga handläggningstiden på samma nivå som
budgetåret 1995/96 och bedriva inspektionsverksamhet, som har en klar rättsbefrämjande effekt, i
ungefär samma omfattning som hittills.
Riksdagens ombudsmäns resursbehov styrs i huvudsak av ärendetillströmningen och JO:s initiativoch inspektionsverksamhet, men också av ärendenas
genomsnittliga svårighetsgrad och av den servicenivå
som bör upprätthållas gentemot allmänheten och
myndigheterna. Viss betydelse har även omfattningen
av ombudsmännens internationella kontakter och
engagemang, bl.a. för spridningen av Sveriges unika
erfarenheter av ett utvecklat system för tillsyn genom
parlamentariska ombudsmän. Vid anslagsberäkningen har Riksdagens ombudsmän utgått ifrån att några
stora avvikelser från nuvarande förhållanden - bl.a.
avseende ärendemängden - inte kommer att inträffa.
Riksdagens ombudsmän har i en komplettering till
budgetunderlaget redovisat att ett nyligen träffat specialistavtal på Arbetsgivarverkets område kan kom16
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5 Regeringen m.m.

5.1

Omfattning/ändamål

5.2

Anslagsavsnitt

Utgifterna för regeringen m.m. avser främst anslaget till Regeringskansliet m.m. (Utrikesdepartementets verksamhet budgeteras dock under utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan).
I verksamhetsområdet ingår även stöd till de politiska partierna, allmänna val och Svensk författningssamling.

C1

Regeringskansliet m.m.
Utgift

2 756 725

Utgift

1 829 813

1997

Anslag

1 944 624

1998

Förslag

1 870 944

1999

Beräknat

1 908 993

UTGIFTSUTVECKLINGEN

2000

Beräknat

1 961 857

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1. Beloppen anges i tusental kr

3 014,2

1 954,1

2507,5

1998

1999

2000

2 222,2

2 175,2

2 113,1

1995/96
Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

343 806

2 288 000

Den institutionella ramen för regeringens arbete anges i 7 kap. 1 § regeringsformen. Där föreskrivs att
det för beredning av regeringsärenden skall finnas ett
regeringskansli i vilket ingår departement för skilda
verksamhetsgrenar samt att regeringen fördelar ärenden mellan departementen. Regeringen beslutar själv
om indelningen i departement. Regeringskansliet består för närvarande av Statsrådsberedningen, som
biträder statsministern och övriga statsråd om dessa
inte biträds av något departement, tretton departement med uppgift att bereda regeringsärendena samt
Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Den närmare organisationen av Regeringskansliet framgår av
förordningen (1996:1515, ändrad senast 1997:613)
med instruktion för Regeringskansliet.
För den interna revisionen av verksamheten inom
Regeringskansliet, kommittéväsendet och utrikesrepresentationen finns i Statsrådsberedningen Regeringskansliets revisionskontor. Från och med räkenskapsåret 1997 är Regeringskansliet även föremål för
extern revision. Detta framgår av lagen (1997:560)
om revision av Regeringskansliet, som trädde i kraft
den 1 juli 1997. Den externa revisionen skall utföras
av Riksdagens revisorer. Den första revisionsberättelsen skall lämnas till regeringen senast den 1 april
1998.
För budgetåret 1994/95 anvisade riksdagen för
första gången medel till departementen - utom Utrikesdepartementet - samt till Statsrådsberedningen,

Större förändringar 1995/96 och 1997
– Fr.o.m den 1 januari 1997 utgör Regeringskansliet en myndighet.
Prioriteringar för 1998
– Den största utgiftsökningen till 1998 utgörs av
kostnaderna för de allmänna val som äger rum
under hösten detta år.
– Regeringskansliets arbetsformer skall effektiveras
genom ett fortsatt förändrings- och förnyelsearbete där utvecklandet av en intern styrningsprocess
utgör en central del. Stora satsningar görs för att
bättre ta till vara de möjligheter som informationstekniken erbjuder.
– EU-medlemskapets konsekvenser för dimensioneringen av Regeringkansliet skall analyseras. Vidare övervägs organisatoriska förändringar för att
förbättra EU-samordningen.
– Förberedelserna för det svenska ordförandeskapet
i EU under första halvåret 2001 intensifieras under 1998.

17
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Regeringskansliets förvaltningskontor och kommittéväsendet över ett samlat anslag på statsbudgetens
första huvudtitel (se prop. 1993/94:100 bil. 2, bet.
1993/94:KU29, rskr. 1993/94:233). Detta anslag ersatte 31 tidigare anslag som fanns uppförda under
tolv av statsbudgetens huvudtitlar. För Utrikesdepartementets vidkommande budgeterades verksamheten
fortfarande av ett särskilt anslag, gemensamt för Utrikesdepartementet och den svenska utrikesrepresentationen. Kostnaderna för sådana specialattachéer
vid utlandsmyndigheterna som har ett annat departement än Utrikesdepartementet som huvudman,
budgeterades dock under regeringskanslianslaget.
Ordningen med ett gemensamt anslag för departementen, som tillkom för att öka möjligheterna att
fortlöpande anpassa regeringskansliets organisation
och dess insatser till ökade krav på flexibilitet i olika
hänseenden, har tillämpats även under budgetåren
1995/96 och 1997.
För innevarande budgetår har riksdagen anvisat ca
1 945 miljoner kronor för de ändamål som tillgodoses från detta anslag. Av detta belopp har ca 264
miljoner kronor, dvs. ungefär 15 %, avsatts för utredningsverksamhet, huvudsakligen inom kommittéväsendet. Utredningsverksamheten under 1997 bekostas emellertid därutöver till betydande del av
anslagssparandet från tidigare budgetår.

Regeringens överväganden
Anslag för budgetåret 1998
Anslaget till Regeringskansliet är det största av
anslagen under utgiftsområdet Rikets styrelse och
utgör i statsbudgeten för innevarande år drygt
51 % av utgiftsområdets utgifter. Rikets styrelse
representerar i sin tur ca 0,56 % av statsbudgetens
utgifter, vilket innebär att utgifterna för regeringen och Regeringskansliet - utom Utrikesdepartementet - samt utredningsväsendet tar i anspråk
knappt 0,29 % av de av statens utgifter som bekostas från statsbudgeten. Denna relation utgjorde under de två tidigare budgetår som anslaget
har funnits ca 0,26 % budgetåret 1994/95 och
0,29 % budgetåret 1995/96, räknat på statsbudgetens utfall under dessa budgetår.
Den 1 januari 1997 skedde en stor förändring när
det gäller Regeringskansliets struktur. Från att tidigare ha omfattat femton, i förhållande till varandra
självständiga myndigheter, utgör Regeringskansliet
numera en enda myndighet. Myndigheten omfattar
Statsrådsberedningen, departementen och Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Chef för myndigheten Regeringskansliet är statsministern, som samtidigt är chef för Statsrådsberedningen. Bland
statsråden har statsministern - enligt regeringsformens bestämmelser om regeringsarbetet - utsett chefer för de olika departementen. Departementscheferna har i den nya organisationen tilldelats i stort sett
de beslutsbefogenheter som de, inom respektive departements verksamhetsområde, haft tidigare.
Regeringskansliets förvaltningsavdelning fullgör
förvaltnings- och arbetsgivaruppgifter som rör myndigheten Regeringskansliet, men också sådana som
rör utrikesrepresentationen och kommittéerna. Chef
för Regeringskansliets förvaltningsavdelning är innehavaren av en nyinrättad befattning som förvaltningschef i Statsrådsberedningen. Förvaltningschefen
har ansvaret för administrativa frågor som rör flera
departement.
Den omständigheten att Regeringskansliets uppgift är dels att bereda regeringsärendena, dels att i
övrigt biträda regeringen och de olika statsråden i
deras verksamhet, gör att det har ansetts motiverat
att regeringen beslutar om verksamheten inom Regeringskansliet i något högre grad än vad som är fallet
gentemot statens myndigheter i allmänhet. Sålunda
är det regeringen som beslutar om fördelningen av
anslagsmedel mellan departementen. Det ankommer
alltså på regeringen att fördela det anslag som riksdagen anvisar för bekostandet av Regeringskansliets
verksamhet. Det är vidare regeringen som anställer
chefstjänstemännen och enhetscheferna m.fl. i departementen m.m. Regeringen beslutar också i andra
övergripande frågor som rör Regeringskansliet och
som är av särskild vikt. Regeringen har den 4 september 1997 beslutat om inriktningen av det fortsat-

Regeringen har fördelat anslaget för budgetåret 1997
på följande sätt:
Statsrådsberedningen

48 125 000

Justitiedepartementet1

17 923 000

Försvarsdepartementet

68 121 000

Socialdepartementet
Kommunikationsdepartementet

112 026 000
64 872 000

Finansdepartementet

222 786 000

Utbildningsdepartementet

119 082 000

Jordbruksdepartementet

75 761 000

Arbetsmarknadsdepartementet

83 649 000

Kulturdepartementet
Närings- och handelsdepartementet
Inrikesdepartementet
Miljödepartementet

53 513 000
106 938 000
95 326 000
82 551 000

Regeringskansliets förvaltningsavdelning

148 843 000

Gemensamma ändamål

545 108 000

Av de för gemensamma ändamål avdelade medlen
avser den största delen lokalkostnaderna för samtliga
departement och övriga organ som ingår i Regeringskansliet. Från denna anslagspost bekostas också
andra utgifter i Regeringskansliets verksamhet än rena förvaltningskostnader och som inte bör hänföras
till något enskilt departement.
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ta förändrings- och förnyelsearbetet inom Regeringskansliet. Detta arbete, som utgör en fortsättning på
det arbete som ledde till bildandet av myndigheten
Regeringskansliet, skall säkerställa att Regeringskansliet är ett effektivt och kompetent instrument för
regeringen i dess uppgift att styra riket och förverkliga sin politik. Ett medel att uppnå detta skall vara att
utveckla en intern styrningsprocess för Regeringskansliet som är utformad utifrån de särskilda förutsättningar som gäller Regeringskansliet. Styrningsprocessen skall innefatta en gemensam verksamhetsplanering och uppföljning inom Regeringskansliet. Vidare skall kompetensförsörjningen i Regeringskansliet ses över. Arbetet skall bedrivas under förvaltningschefens ledning.
Sveriges medlemskap i Europeiska Unionen har i
hög grad påverkat arbetet i Regeringskansliet. Arbetsmängden har inte bara ökat betydligt, utan verksamheten har också fått en annan karaktär än när
besluten fattades av nationella organ. EUmedlemskapet påverkar många delar av Regeringskansliets verksamhet. Inom Regeringskansliet övervägs vilka organisatoriska förändringar som krävs på
kort sikt för att förbättra EU-samordningen. Som ett
led i det nyss nämnda förändrings- och förnyelsearbetet inom Regeringskansliet kommer vidare att inledas ett arbete som syftar till att, mot bakgrund av
de erfarenheter som nu vunnits, närmare analysera
EU-medlemskapets konsekvenser för dimensioneringen av Regeringskansliet.
Sverige kommer att för första gången utöva ordförandeskapet i EU:s ministerråd under första halvåret 2001. Som en följd av detta deltar Sverige också
i den s.k. ledningstrojkan, dvs. konstellationen av
närmast föregående, utövande och nästföljande ordförandeland, under det franska ordförandeskapet
andra halvåret 2000 och det belgiska ordförandeskapet andra halvåret 2001. För Regeringskansliet
innebär detta en rad nya och resurskrävande arbetsuppgifter, som förutsätter god organisation och
framförhållning vad gäller organisationsanpassning,
personalplanering, kompetensutveckling, mötesplanering m.m. Arbetet med att förbereda de svenska
insatserna har redan inletts i Regeringskansliet och
kommer att intensifieras under 1998. Förberedelsearbetet kommer enligt regeringens bedömning att
kräva väsentligt ökade resurser under de närmaste
budgetåren.
Ett utvecklat och effektivt regeringskansli måste
kunna ta till vara de möjligheter som den moderna
informationstekniken erbjuder. En grundprincip för
hanteringen av IT-frågorna i Regeringskansliet är att
generella tillämpningar och en gemensam teknisk infrastruktur finns utvecklade och att de finansieras
och förvaltas sammanhållet för hela Regeringskansliet. En ny organisation för sådana frågor har genomförts under vinterhalvåret 1996/97. En effektivare
teknik och en höjd ambitions- och servicenivå kräver
vidare att ytterligare investeringar av betydande om-

fattning görs i anläggningstillgångar för förvaltningsändamål. Den utvecklade informationstekniken
skall också tas i anspråk för effektivare kommunikation med riksdagen och för att förbättra Regeringskansliets informationsverksamhet gentemot myndigheter, allmänhet och medier. En slagkraftigare
organisation för den utåtriktade informationen och
för kontakter med allmänheten - Information Rosenbad - har likaså genomförts under vintern
1996/97.
Som redan nämnts utgör kostnaderna för utredningsväsendet en betydande del av detta anslag. Under innevarande år har utredningarna till en del kunnat bekostas med anslagssparande. Några sådana
möjligheter väntas däremot inte finnas till nästa år.
Den för närvarande stora omfattningen av utredningsverksamheten, som beräknas fortsätta även under nästa år, har således stor betydelse för medelsbehovet på anslaget. I den senaste kommittéberättelsen
(skr. 1996/97:103), som överlämnades till riksdagen i
februari 1997, finns en redovisning av kostnaderna
till och med budgetåret 1995/96 för pågående och
under år 1996 avslutade kommittéer och för utvecklingen av kostnaderna för kommittéväsendet totalt
sett under de senaste sex budgetåren.
I anslaget Regeringskansliet m.m. har under budgetåren 1994/95 - 1997 inte ingått medel för Utrikesdepartementets verksamhet. Denna har i stället
budgeterats tillsammans med utrikesrepresentationen. Så är fallet även i regeringens budgetförslag för
budgetåret 1998 där kostnaderna för Utrikesdepartementet fortfarande återfinns under utgiftsområde 5
Utrikesförvaltning och internationell samverkan.
Myndigheten Regeringskansliet kommer således även
under nästa budgetår att till viss del finansieras med
medel
från
anslaget
Utrikesförvaltningen
(utgiftsområde 5). Det förändrings- och förnyelsearbete inom Regeringskansliet som kommer att ske i
enlighet med regeringens ovan nämnda beslut får visa
vilka budgetmässiga och administrativa förutsättningar som finns för att anslagsberäkna hela Regeringskansliet under samma anslag på statsbudgeten.
Som framgått av det föregående kommer mycket
stora krav att ställas på Regeringskansliet under nästa budgetår. Regeringen föreslår dock inte någon anslagshöjning till 1998 förutsatt att medel kan omfördelas mellan anslagen Utrikesförvaltningen och
Regeringskansliet m.m. Under anslaget Utrikesförvaltningen beräknas nämligen ett anslagssparande
finnas vid utgången av 1997. Regeringen förordar att
135 miljoner kronor av detta anslagssparande får föras över som anslagssparande till anslaget Regeringskansliet m.m. för att bekosta verksamhet i de delar
av Regeringskansliet som budgeteras under detta anslag. En sådan användning av anslagssparande under
anslaget Utrikesförvaltningen kräver riksdagens
medgivande.
Anslaget bör sammanfattningsvis föras upp i
statsbudgeten för nästa budgetår med 1 870 944 000
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kronor. När det gäller Regeringskansliets kostnader
på lite längre sikt avser regeringen att inför 1998 års
ekonomiska vårproposition närmare analysera resursbehovet under de båda anslag - Regeringskansliet
m.m. och Utrikesförvaltningen - som Regeringskansliet för närvande finansieras från. Analysen skall göras mot bakgrund av dels de nya förutsättningar som
påverkar kostnadsbilden och som angetts i det föregående, dels angelägenheten av att finna en rimlig
nivå på anslagen för att Regeringskansliet effektivt
skall kunna fullgöra det biträde med ledningen och
styrningen av statsförvaltningen som regeringen kan
kräva av sitt kansli. I detta sammanhang får även vägas in de allmänna förvaltningspolitiska överväganden som skall göras mot bakgrund av det betänkande (SOU 1997:57) som Förvaltningspolitiska
kommissionen (Fi 1995:13) har lämnat under våren
1997. Betänkandet remissbehandlas för närvarande.

I 1989 års budgetproposition (prop. 1988/89:100
bil.1) anförde föredragande statsrådet att några särskilda reservationsanslag till Extra utgifter inte borde
föras upp i statsbudgeten för budgetåret 1989/90.
Medel motsvarande vad som tidigare budgeterats
under Extra utgiftsanslagen beräknades i stället under anslagen till departementen. Förfarandet föranledde inget uttalande från finansutskottets sida och
riksdagen lade regeringens anmälan till handlingarna
(bet. 1988/89:FiU20, rskr. 1988/89:101). Riksdagen
godtog alltså en viss vidgning av användningsområdet för departementsanslagen.
Anslagen till de olika departementen sammanfördes budgetåret 1994/95 till det gemensamma anslaget Regeringskansliet m.m. Regeringen anser, mot
den här tecknade bakgrunden, att regeringen bör ha
möjlighet att även från anslaget Regeringskansliet
m.m. ta i anspråk medel för sådana begränsade ändamål som ursprungligen tillgodosågs från Extra utgiftsanslagen. Det kan således gälla ändamål som inte
i sig avser kostnader för Regeringskansliet, men som
hänger samman med den verksamhet som bedrivs
inom den sektor av samhällslivet som ett departements verksamhetsområde omfattar. Någon uppräkning av anslaget begärs inte för detta.

Övriga frågor
I sitt granskningsbetänkande våren 1997 (bet.
1996/97:KU30 avsnitt 3.1) uppmärksammade och
påtalade konstitutionsutskottet bl.a. att regeringen bemyndigat departement (efter den 1 januari
1997 Regeringskansliet) att disponera anslag på
statsbudgeten även om dessa inte har samband
med departementsadministrationen och arbetet
med beredning av regeringsärenden. Utskottet betonade att anslagsmedel som disponeras av Regeringskansliet bör avse den interna verksamheten,
berednings- och uppföljningsarbete eller informationsinsatser. Andra anslagsdispositioner bör beslutas av regeringen, om beslutet kräver ett ställningstagande från regeringen som politiskt organ,
eller av någon myndighet under regeringen.
Regeringen har i regleringsbreven för budgetåret
1997 i ett ganska stort antal fall, under de flesta utgiftsområden, delegerat dispositionen av anslag eller
delar av anslag till Regeringskansliet. I vissa fall är
sambandet med verksamheten inom Regeringskansliet litet. Mot bakgrund av vad konstitutionsutskottet
har anfört kommer regeringen att vid beredningen av
regleringsbreven för nästa budgetår i varje särskilt
fall noggrant pröva skälen för att anslagsmedel ställs
till Regeringskansliets disposition.
Före budgetåret 1989/90 fanns på de flesta huvudtitlar i statsbudgeten uppförda särskilda reservationsanslag till Extra utgifter. Från dessa anslag - vilkas
storlek under budgetåret 1988/89 varierade mellan
400 000 kr och 1 880 000 kr - kunde betalas kostnader för olika ändamål som inte täcktes av andra
anslag på statsbudgeten och som inte varit kända när
statsbudgetförslaget beräknades, men som ändå av
regeringen befanns vara angelägna att täcka. Härigenom skapades en önskvärd flexibilitet när det gällde
mindre statliga engagemang, i regel av engångsnatur.

C2
1995/96

Svensk författningssamling
Utgift

1 392

Utgift

1 373

1997

Anslag

1 011

1998

Förslag

1 011

1999

Beräknat

1 011

2000

Beräknat

1 011

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

1 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas bl.a. den kostnadsfria tilldelningen av Svensk författningssamling (SFS) till
kommuner, landsting och kommunbibliotek som
regleras i 7 § författningssamlingsförordningen
(1976:725), den s. k. frilistan.

Regeringens överväganden
Mot bakgrund av den år 1997 gjorda upphandlingen
av tryck- och distributionstjänsten för SFS föreslår
regeringen att ett oförändrat anslag på 1 011 000
kronor anvisas för ändamålet. Det nuvarande avtalet
gäller till utgången av år 1998. Efter detta kommer
en ny upphandling att göras. För åren 1999 och
2000 beräknas dock anslaget uppgå till samma nivå
som för år 1998.
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C3
1995/96

Allmänna val
Utgift

68 983

Utgift

3 956

1997

Anslag

48 000

1998

Förslag

205 000

1999

Beräknat

120 000

2000

Beräknat

5 000

Därav

1996

Regeringens överväganden
I statsbudgeten för år 1997 höjdes anslaget med
30 000 000 kronor till 145 200 000 kronor. Regeringen har i 1997 års ekonomiska vårproposition
(1996/97:150) beräknat ramen för utgiftsområdet så
att denna anslagsnivå ligger kvar under perioden.
Regeringen föreslår därför att anslaget skall vara
145 200 000 kronor för åren 1998-2000.

1

Utgiftsprognos

48 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas statens kostnader för valsedlar,
valkuvert och andra valtillbehör samt ersättningar till
vissa myndigheter m.m. för biträde i samband med
allmänna val. Anslagsbelastningen är beroende på
vilka val som hålls under året. Under hösten 1997
skall kyrkoval hållas.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget år 1998 skall uppgå
till 205 000 000 kronor. Beloppet avser kostnader
för 1998 års allmänna val till riksdagen, kommunfullmäktige och landsting. För åren 1999 och 2000
beräknas anslaget uppgå till 120 000 000 respektive
5 000 000 kronor.

C4
1995/96

Stöd till politiska partier
Utgift

176 903

Utgift

113 210

1997

Anslag

145 200

1998

Förslag

145 200

1999

Beräknat

145 200

2000

Beräknat

145 200

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

140 708

1. Beloppen anges i tusental kronor

Enligt lagen (1972:625, omtryckt 1987:876, ändrad
senast 1996:1533) om statligt stöd till politiska partier lämnas stöd dels som partistöd, dels som kanslistöd för ett år i taget räknat fr.o.m. den 15 oktober.
Partistödet lämnas som mandatbidrag. Kanslistödet
som i princip är avsett endast för partier som är företrädda i riksdagen, lämnas som grundstöd och
tilläggsstöd. Nu gällande belopp fastställdes till sin
nuvarande nivå år 1996 (prop. 1996/97:1 utg.omr.
1, bet. 1996/97:KU1, rskr. 1996/97:85).
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6 Centrala myndigheter

6.1

Omfattning/ändamål

– Automatisk databehandling av personuppgifter
skall inte medföra otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet. God sed skall iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Verksamhetsområdet omfattar Justitiekanslern, Datainspektionen och Sametinget. Anslaget till Sametinget finansierar plenummöten, Sametingets kansli i
Kiruna, utvecklingsarbetet inom bl.a. språk- och informationsområdet samt nordisk och internationell
verksamhet.

– Verka för en levande samisk kultur.
Prioriteringar för 1998
– Sametinget ges ökade ekonomiska resurser för
bl.a. partistöd och kommande val.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

61,2

41,2

47,0

1998

1999

2000

47,1

48,6

49,7

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall samt större förändringar
1995/96 och 1997

6.2

Anslagsavsnitt

D1

Justitiekanslern

1995/96

– Antalet ej avgjorda ärenden hos Justitiekanslern
har ökat trots att antalet avgjorda ärenden har
ökat. Ärendebalansens åldersstruktur har dock
förbättrats genom att antalet ärenden äldre än ett
år har minskat.

Utgift

11 161

Utgift

7 688

1997

Anslag

8 739

1998

Förslag

9 199

1999

Beräknat

9 531

2000

Beräknat

9 875

Därav

– Datainspektionens egeninitierade inspektioner
har ökat. Antalet inkomna tillståndsansökningar
har minskat till följd av att generella föreskifter
numera får utfärdas för personregister.

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

438

9 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Justitiekanslern (JK) skall utöva tillsyn över den offentliga verksamheten. Han skall vidare bevaka statens rätt och vara regeringens juridiske rådgivare och
högste ombudsman.
Till JK:s arbetsuppgifter hör även att besluta i
skaderegleringsfrågor och att utföra vissa processförande uppgifter. JK skall dessutom fullgöra åklagaruppgifter på tryckfrihetens och yttrandefrihetens
områden. JK har slutligen tillsyn över advokatväsendet och vissa uppgifter i fråga om personregister och
övervakningskameror.
I det sammanhanget finns det skäl att nämna att
flera av de lagstiftningsärenden som för närvarande

– Genom Sametinget har informationen om samiska förhållanden ökat och möjligheter till nordisk
samordning skapats.
Mål inom verksamhetssområdet
– Justitiekanslern skall värna rättssäkerheten och
förbättra effektiviteten på den offentliga förvaltningens område, se till att den enskilde kommer
till sin rätt utan att det allmänna intresset sätts åt
sidan på skaderegleringens område samt bidra till
en riktig rättstillämpning och lagföring på tryckfrihetens och yttrandefrihetens områden.
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D2

bereds inom Justitiedepartementet kan komma att
påverka JK:s arbetsuppgifter.
En viktig arbetsuppgift under innevarande budgetår har varit handläggningen av ett flertal ärenden
angående vålds- och barnpornografi samt även s.k.
rasistisk musik. Vidare har JK på regeringens uppdrag kartlagt behovet av att stärka kontrollen över
medelsförvaltningen m.m. inom den offentliga förvaltningen (se rapporten Förstärkt skydd mot
oegentligheter i offentlig förvaltning).

1995/96

Datainspektionen
Utgift

32 800

Utgift

21 954

1997

Anslag

23 444

1998

Förslag

24 493

1999

Beräknat

25 262

2000

Beräknat

25 715

Därav

1996

1

Anslagssparande

2 507

Utgiftsprognos

24 500

1 Beloppen anges i tusental kronor

Datainspektionen prövar frågor om tillstånd och utövar tillsyn enligt datalagen (1973:289), kreditupplysningslagen (1973:1173) och inkassolagen (1974:
182) samt utfärdar licens enligt datalagen. Datainspektionen utövar dessutom tillsyn enligt lagen
(1987:1231) om automatisk databehandling vid
taxeringsrevision, m.m.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
JK:s mål är att värna rättssäkerheten och förbättra
effektiviteten på den offentliga förvaltningens område, att se till att den enskilde kommer till sin rätt
utan att det allmänna intresset sätts åt sidan på skaderegleringens område samt att bidra till en riktig
rättstillämpning och lagföring på tryckfrihetens och
yttrandefrihetens områden.
Av resultatredovisningen framgår att antalet inkomna ärenden har ökat med 9 % och att antalet
avgjorda ärenden har ökat med 7 %. Vidare framgår
att ärendebalansen har ökat med 30 %. En orsak till
den kraftiga ökningen av ärendebalansen är att personalsituationen har varit besvärlig under år 1996.
Emellertid har ärendebalansens åldersstruktur förbättrats på så sätt att antalet balanserade ärenden
äldre än ett år har minskat från 29 % till 13 %. Den
besvärliga personalsituationen har medfört att JK inte har genomfört några inspektioner under budgetåret 1995/96. Mot bakgrund av den personalsituation som har gällt för myndigheten får JK:s resultat
anses gott.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Datainspektionens mål är följande.
-

Automatisk databehandling av personuppgifter
skall inte medföra otillbörligt intrång i enskildas
personliga integritet. Målet skall nås utan att användningen av teknik onödigt hindras eller försvåras.

-

God sed skall iakttas i kreditupplysnings- och inkassoverksamhet.

Målen för Datainspektionens verksamhet avser effekter som är svåra att mäta. Regeringen anser därför
att det får godtas att Datainspektionen i årsredovisningen redovisar endast vilka åtgärder som har vidtagits för att uppnå de övergripande målen. Det är
emellertid angeläget att inspektionen fortsätter sina
ansträngningar för att finna mätbara indikatorer på
måluppfyllelsen.
Antalet egeninitierade inspektioner har ökat med
18 % under budgetåret 1995/96. Jämfört med budgetåret 1993/94 har antalet inspektioner närmast
fördubblats.
Antalet inkomna tillståndsansökningar har minskat med 21% jämfört med budgetåret 1994/95. En
väsentlig förklaring till denna minskning är att Datainspektionen sedan år 1995 utfärdar generella föreskrifter för personregister som är vanliga inom ett
område. Register som förs enligt sådana föreskrifter
är inte tillståndspliktiga, vilket har medfört att en
mängd enklare tillståndsärenden har fallit bort. En
konsekvens av detta är att den genomsnittliga styckkostnaden för tillståndsärenden har ökat kraftigt.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
i revisionsberättelsen avseende JK för år 1995/96.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att verksamhetens nuvarande omfattning är väl avvägd och regeringen anser
därför att JK för år 1998 bör anvisas ett anslagsbelopp som uppgår till 9 199 000 kronor. För åren
1999 och 2000 beräknas anslagsbeloppet till
9 531 000 respektive 9 875 000 kronor.
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kontroller av personuppgifter skall begränsas till ett
minimum och att Datainspektionens resurser i stället
skall används för att ge råd, sprida kunskap och utöva tillsyn. Den nya lagstiftningen föreslås träda i
kraft den 1 januari 1999. Regeringen avser att överlämna en proposition till riksdagen i december 1997.
Datalagskommittén anser att de föreslagna uppgifterna får anses mera krävande och kvalificerade än
de uppgifter som Datainspektionen utför i dag. När
det gäller kostnaderna för Datainspektionens verksamhet gör kommittén den bedömningen att inspektionens förändrade uppgifter kommer att ställa krav
på något ökade resurser i form av bl.a. en högre
kompetensnivå för att klara av den intensifierade tillsynsverksamheten, den ökade föreskriftsgivningen,
de utvidgade informationsbehoven och den förstärkta rådgivningsverksamheten. Frågan om hur Datainspektionens verksamhet skall finaniseras i framtiden
kommer att övervägas i samband med den fortsatta
beredningen av Datalagskommitténs betänkande.

Förändringar inom området
Regeringen har föreslagit att riksdagen skall godkänna konventionen om upprättandet av en Europeisk
polisbyrå (Europolkonventionen). Den europeiska
polisbyrån, Europol, är en organisation som har till
främsta uppgift att vara ett kriminalunderrättelseorgan för medlemsstaterna i EU. Europolkonventionen
innehåller ett antal regler som tar sikte på enskildas
integritetsskydd och skydd för känsliga personuppgifter. I propositionen (prop.1996/97:164) anges att
Europol kommer att medföra vissa ökade arbetsuppgifter för Datainspektionens del i dess roll som nationell tillsynsmyndighet och som Sveriges representant i det gemensamma tillsyns-organet, vilket
medför att kostnaderna för denna del av inspektionens verksamhet kommer att öka. Beträffande finansieringsfrågan uttalar regeringen att den senare, när
större klarhet vunnits om de kostnader som Europolsamarbetet medför, kommer att ta ställning till om
och i vilken utsträckning inspektionens resursbehov
påverkas. Konventionen beräknas träda i kraft under
första halvåret 1998 och strävan är att Europols
verksamhet skall inledas i mitten av 1998. Redan nu
medför emellertid Europolarbetet kostnader för resor
m.m.
Datainspektionens verksamhet berörs också av
vissa ändringar i kreditupplysningslagen (1973:
1173) (se prop. 1996/97:65, bet. 1996/97:FiU 23 och
27, rskr. 1996/97:274). Ändringarna innebär, såvitt
nu är ifråga, att Datainspektionen skall ha hand om
tillståndsgivningen och vara tillsynsmyndighet på
hela kreditupplysningsområdet. Mot den bakgrunden har det införts en bestämmelse om avgiftsskyldighet i kreditupplysningslagen. Bestämmelsen har
utformats så att regeringen får föreskriva om skyldighet för den som bedriver kreditupplysningsverksamhet att betala avgift för tillsynsverksamheten.
Avgiften skall påföras av Datainspektionen. Lagändringarna har trätt i kraft den 1 juli 1997. Frågan om
det finns behov av att införa avgiftsskyldighet för den
som bedriver kreditupplysningsverksamhet kommer
att övervägas i samband med nedan nämnda överväganden om hur Datainspektionens verksamhet skall
finaniseras i framtiden.
Av stor betydelse för Datainspektionens verksamhet är Datalagskommitténs betänkande Integritet •
Offentlighet • Informationsteknik (SOU 1997:39),
som överlämnades i april 1997. I betänkandet lämnas förslag till bl.a. en helt ny persondatalag som till
största delen bygger på Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om
skydd för enskilda med avseende på behandling av
personuppgifter och om det fria flödet av sådana
uppgifter. Datalagskommitténs förslag i denna del
innebär att Datainspektionen får delvis andra uppgifter, nämligen att lämna information och rådgivning,
att utöva tillsyn och att utarbeta föreskrifter. Förslaget innebär att antalet anmälningar och förhands-

Budget för avgiftsfinansierad verksamhet
Det ekonomiska målet för Datainspektionen är att
verksamhetens kostnader skall täckas genom avgifter. Inkomsterna redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttiteln 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter. Avgiftsinkomsterna beräknas
understiga kostnaderna åren 1997 (1,6 mkr) och
1998. Till följd av att avgiftsinkomsterna tidigare
överstigit kostnaderna kommer dock det ekonomiska
målet inte att äventyras.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
i revisionsberättelsen avseende Datainspektionen för
år 1995/96.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att verksamhetens nuvarande omfattning är väl avvägd och att Datainspektionen därför för år 1998 bör anvisas ett anslagsbelopp som uppgår till 24 493 000 kronor. För åren
1999 och 2000 beräknas anslagsbeloppet till
25 262 000 respektive 25 715 000 kronor.
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D3
1995/96

Sametinget
Utgift

17 195

Utgift

11 556

1997

Anslag

10 497

1998

Förslag

13 365

1999

Beräknat

13 739

2000

Beräknat

14 123

Därav

1996

1

Anslagssparande

2

Utgiftsprognos

regleringsbrevet för budgetåret 1995/96. Informationen om samiska förhållanden har ökat och möjligheterna till nordisk samordning har skapats genom tillkomsten av det nordiska parlamentariska rådet.
Sammantaget finns det dock mycket som tyder på att
Sametinget har uppnått de mål som ställts upp i regleringsbrevet för budgetåret 1995/96.
Regeringen planerar att inför utformningen av
1998 års regleringsbrev, i samarbete med Sametinget,
precisera tingets verksamhetsmål. Detta bör skapa
förutsättningar för ytterligare förbättring av tingets
resultatredovisning.
Riksrevisionsverket har på uppdrag av Jordbruksdepartementet analyserat Sametingets resursbehov och kommit till slutsatsen att ytterligare medel
borde anvisas för år 1998. Den ökade medelstilldelningen skall bl.a. avse partistöd, förberedelser för
nästa val (år 2001), ett nyligen beslutat nordiskt
parlamentariskt råd samt plenum. RRV konstaterar
samtidigt att ytterligare medel behövs för innevarande år.
Bl.a. mot bakgrund av resultatet av RRV:s analys
har regeringen beräknat att anslaget bör höjas med
2,5 miljoner kronor i jämförelse med 1997 års anslagsnivå. RRV föreslår även en rad effektiviseringsoch besparingsåtgärder. Dessa förslag har dock ännu
inte färdigbehandlats av regeringen.

972

13 500

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. Ytterligare 2 miljoner kronor föreslås anvisas på tilläggsbudget

Sametinget är en statlig förvaltningsmyndighet och
samtidigt ett samiskt folkvalt organ. Sametinget inledde sin verksamhet i augusti 1993. De övergripande målen är enligt sametingslagen (1992:1433) att
verka för en levande samisk kultur och därvid ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som
främjar denna kultur. Sametinget skall bl.a. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas.
Det hölls val till Sametingets folkvalda del den 18
maj 1997. För detta ändamål anvisade riksdagen 2
miljoner kronor på tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 1995/96. En del av utgifterna för valet
uppkom dock under första halvåret 1997, vilket förklarar det ingående anslagssparandet.
Prognosen för år 1997 tyder på ett överskridande
av anslaget. Regeringen föreslår att riksdagen på
tilläggsbudget anvisar Sametinget ytterligare 2 miljoner kronor för innevarande budgetår.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser.
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändning vilket innebär att årsredovisningen
för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt varit rättvisande.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning

Slutsatser

Sametingets årsredovisning, effektbedömningar och
redovisning av styckkostnader har blivit mer överskådliga jämfört med föregående år. En mer genomarbetad bedömning av effekter och kvalitet saknas
dock, vilket gör det svårt att bedöma Sametingets
resultat i förhållande till de mål regeringen angivit i

Regeringen föreslår att Sametinget anvisas
13 365 000 kronor för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslagsbehovet vara realt oförändrat.
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7 Mediefrågor

7.1

Omfattning/ändamål

randemöjligheter, garantera massmediernas oberoende samt säkerställa tillgängligheten till
massmedierna.

I verksamhetsområdet ingår presstödet, stödet till radio- och kassettidningar och de statliga myndigheterna inom press-, radio- och TV-området.

Prioriteringar för 1998
– Åtgärder vidtas för att minska de problem som
dagspressen möter. Ett tillfälligt driftsstöd införs i
syfte att förbättra dagspressens situation. Stödet
fördelas under åren 1997 och 1998.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1 170,2

655,2

658,2

1998

1999

2000

679,1

679,7

680,3

– Frågorna om digital marksänd TV och digital radio bereds vidare.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

7.2

– Till följd av bl.a. upplageminskningar har lönsamheten försämrats för många dagstidningar.
Som en konsekvens av detta minskar utbetalningarna av driftsstöd, eftersom stödet baseras på
upplagenivå.

Resultatbedömning och
slutsatser

På medieområdet sker just nu dramatiska förändringar. Distributionsvägarna för olika slag av information blir fler och medierna befinner sig i en allt
mer internationell miljö. Teknikutvecklingen är drivkraften bakom en stor del av förändringarna, inte
minst genom att gränserna mellan olika medier – radio, TV samt data- och telekommunikation – blir
alltmer otydliga. Regeringen har, mot denna bakgrund, beslutat att en särskild utredare skall analysera behovet av, förutsättningarna för samt konsekvenserna av en samordning av lagstiftningen för
ljudradio, television, övrig radiokommunikation och
televerksamhet. Utgångspunkten skall vara att lagstiftningen bör underlätta utvecklingen av elektroniska informationstjänster och ta tillvara medborgarnas,
näringslivets och samhällets olika behov med avseende på sådana tjänster (dir. 1997:95). Samtidigt sker
en ökad ägarkoncentration på viktiga delar av mediemarknaden. I början av år 1998 kommer förslag
från Mångfaldsrådet som skulle kunna påverka denna snabba koncentration av ägande och makt.

– Myndigheterna på radio- och TV-området befinner sig i ett utvecklingsskede. Målet är att anpassa
verksamheten till de snabba förändringarna på
medieområdet.
Större förändringar
– Radio- och TV-lagen (1996:844) trädde i kraft
den 1 december 1996.
– Riksdagen har beslutat att digitala TV-sändningar
skall införas i flera steg med möjlighet för statsmakterna att successivt ta ställning till om och på
vilket sätt verksamheten skall fortsätta. En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda
sändningsverksamheten (dir. 1997:19)
Mål inom verksamhetsområdet
– De främsta målen för statens insatser på massmedieområdet är att stödja mångfald och reella ytt27
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Dagspressens totalupplaga har sjunkit de senaste
åren. Enligt Tidningsstatistik AB var totalupplagan
1996 drygt 4,3 miljoner exemplar, vilket är en
minskning med ca 200 000 exemplar jämfört med
året innan. Morgontidningen har dock fortfarande
en stark ställning. I 1996 års Mediebarometer från
Nordicom framkommer att drygt 70 % av befolkningen mellan 9 och 79 år använder en morgontidning en genomsnittlig dag.
Presstödets betydelse för tidningsutgivningen kan
avläsas på det antal tidningar som är beroende av
presstöd och upplagorna för dessa. För tidningar
med allmänt driftsstöd som kommer ut med 1-2
nummer per vecka täcker presstödet ca 30 % av tidningarnas totala kostnader. För tidningar med 3-6
nummer per vecka är motsvarande andel av kostnaderna ca 15 %. Lönsamheten har försämrats för
många dagstidningar. Flera tidningar hotas också av
nedläggning.
Under våren 1997 har två promemorior lämnats
till regeringen med förslag på åtgärder avseende
presstödet. I den ena promemorian, från Presstödsnämndens kansli, föreslås att ett tillfälligt driftsstöd
införs under två år. Den andra promemorian avser
ett stöd för samverkan mellan dagstidningar och har
lämnats av Rådet för mångfald inom massmedierna.
Promemoriorna har remissbehandlats. Regeringen
har i förslaget till tilläggsbudget för år 1997 som
lämnas i denna proposition föreslagit att ett tillfälligt
driftsstöd införs. Stödet avses främst lämnas till de
dagstidningar som får allmänt driftsstöd under åren
1997 och 1998. Frågan om ett samverkansstöd bereds nu vidare i Regeringskansliet för ställningstagande vid en senare tidpunkt.
Stödet till radio- och kassettidningar uppvisar i allt
väsentligt önskvärda effekter. De flesta synskadade
som så önskar kan abonnera på en dagstidning och
utgivningen av taltidningar täcker nästan hela landet.
Introduktionen av digitala taltidningar, s.k. RATStidningar (radiosänd talsyntestidning för synskadade), har dock gått långsammare än planerat bl.a. beroende på problem med talsyntesens kvalitet.
Radio- och TV-verkets tillståndsgivning fungerar
väl. Verksamheten bedrivs snabbt, effektivt och rättssäkert. Under senare tid har frågor som rör digital
TV och radio varit prioriterade områden. Radio- och
TV-verkets löpande ärendehandläggning är resurskrävande. Detta har bidragit till att uppdraget att
följa utvecklingen på radio- och TV-området inte
kunnat fullgöras. Granskningsnämndens verksamhet
bedrivs effektivt och rättssäkert. Antalet egna initiativärenden har ökat under året. Granskningsnämnden har genom att synliggöra nämndens arbete bidragit till att öka informationen om mediebranschen
till allmänheten och andra aktörer på området. Dessa
uppgifter kan utvecklas ytterligare.

Slutsatser
Situationen på dagstidningsmarknaden är ett hot mot
mångfalden. Därför finns ett stort behov av åtgärder
som kan vända den negativa trenden för många tidningar. Regeringen kommer att följa utvecklingen
inom dagspressen under 1998. Beredningen om behov av ytterligare åtgärder inom presstödet fortsätter
med anledning av Mångfaldsrådets promemoria.
De snabba förändringarna inom medieområdet
bör avspeglas i myndigheternas arbete. Särskilda krav
på flexibilitet, kompetensutveckling och kunskapsöverföring bör ställas på de olika mediemyndigheterna.
Inriktningen på Presstödsnämndens och Taltidningsnämndens verksamhet bör ligga fast.
Regeringens bedömning är att fortsatta insatser
inom verksamhetsområdet är viktiga för att uppnå
mångfald och reella yttrandemöjligheter. Särskilda
förutsättningar bör på sikt skapas för att ge mediemyndigheterna möjlighet att på ett effektivt sätt följa
utvecklingen inom medieområdet.

7.3

Anslagsavsnitt

E1

Presstödsnämnden och
taltidningsnämnden

1995/96

Utgift

8 411

Utgift

5 900

1997

Anslag

5 536

1998

Förslag

5 659

1999

Beräknat

5 819

2000

Beräknat

5 985

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

897

5 119

1. Beloppen anges i tusental kronor

Presstödsnämndens huvudsakliga uppgift är att fördela det statliga stödet till dagspressen. Taltidningsnämndens huvudsakliga uppgift är att fördela det
statliga stödet till radio- och kassettidningar. De två
nämndernas förvaltningsuppgifter fullgörs av
Presstödsnämndens kansli.
Anslagssparandet för budgetåret 1995/96 avses
användas för att göra en förstudie om taltidningssystem baserat på öppna standarder och för att göra offentlig information elektroniskt tillgänglig. Prognosen för år 1997 indikerar ett visst anslagssparande.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Resultatinformation

Resultatinformation

Under budgetåret 1995/96 har Presstödsnämnden
behandlat 61 ärenden vilket kan jämföras med 107
ärenden under föregående budgetår. Minskningen
beror framför allt på att utvecklingsstödet avskaffats.
Från och med den 1 januari 1996 betalas driftsstödet ut varje månad mot tidigare en gång per år.
Antalet förfrågningar om vilka regler som gäller för
elektroniskt distribuerade tidningar har ökat. Hittills
har emellertid inga ansökningar om stöd till sådana
tidningar lämnats till Presstödsnämnden.
I Taltidningsnämnden behandlades 73 ärenden
under budgetåret 1995/96, vilket är en liten minskning jämfört med föregående år.
För år 1998 föreslås att en besparing på statlig
konsumtion planenligt tas ut med 159 000 kronor.

Underutnyttjandet av anslaget är bl.a. en följd av att
många stödtidningars upplagor minskar. Under år
1996 fanns det 163 dagstidningar. Av dessa hade 73
tidningar driftsstöd. Den sammanlagda upplagan för
stödtidningarna var 775 000 exemplar. Stödtidningarna är i hög grad beroende av driftsstöd för sin
överlevnad.
En neddragning av ramen för anslaget med 10
miljoner kronor fr.o.m. år 1998 beräknades i 1997
års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150,
bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284).

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Presstödsnämndens intäkter avseende avgifter för
statliga garantier uppgick till 95 000 kronor under
budgetåret 1995/96. Presstödsnämnden har för år
1998 budgeterat 63 000 kronor i avgiftsintäkter för
statliga garantier. Intäkterna disponeras inte av myndigheten.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några invändningar.

Slutsatser
Slutsatser
Många tidningar med driftsstöd har en svår ekonomisk situation. Mindre upplagor leder till att driftsstödet minskar, vilket ytterligare försvårar den ekonomiska situationen. Regeringen föreslår i förslaget
till tilläggsbudget i denna proposition att ett tillfälligt
driftsstöd införs och fördelas under åren 1997 och
1998 som en åtgärd att förbättra driftsstödstidningarnas ekonomi. Regeringen bedömer att åtgärderna
kan rymmas inom en oförändrad anslagsram. Mot
bakgrund av vad som ovan sagts föreslår regeringen
att 531 579 000 kronor anvisas anslaget för år 1998.
För åren 1999 och 2000 beräknas ingen förändring
av anslaget. Beräkningarna utgår från ett oförändrat
antal stödberättigade tidningar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
5 659 000 kronor anvisas Presstödsnämnden för år
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
5 819 000 kronor respektive 5 985 000 kronor.

E2

Presstöd

1995/96

Utgift

955 495

Utgift

515 600

1997

Anslag

521 579

1998

Förslag

531 579

1999

Beräknat

531 579

2000

Beräknat

531 579

Därav

1996

1

2

Utgiftsprognos

521 579

E3

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Varav minskning med 20 miljoner kronor i tilläggsbudget

Anslaget disponeras av Presstödsnämnden i enlighet
med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:
524). Utgifterna för presstödet styrs av bl.a. antalet
stödberättigade tidningar och storleken på de stödberättigade tidningarnas upplagor. Anslaget för pressstöd används för tre ändamål: driftsstöd till dagspressen, distributionsstöd till dagspressen och täckande
av förluster vid statlig kreditgaranti till dagspressen.

Stöd till radio- och
kassettidningar

1995/96

Utgift

187 359

Utgift

120 400

1997

Anslag

123 700

1998

Förslag

127 300

1999

Beräknat

127 300

2000

Beräknat

127 300

Därav

1996

1. Beloppen anges i tusental kronor
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Reservation
Utgiftsprognos

4 341

111 665
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Anslaget disponeras av Taltidningsnämnden i enlighet med bestämmelserna i förordningen (1988:582)
om statligt stöd till radio- och kassettidningar. Anslagsbehållningen på 4,3 miljoner kronor från ett
äldre anslag för samma ändamål disponeras också av
Taltidningsnämnden. Dessa medel avses användas
för att starta ytterligare taltidningar. Stödet till radiooch kassettidningar skall förbättra tillgången till innehållet i dagstidningar för synskadade och sådana
funktionshindrade som inte förmår hålla i eller
bläddra i en tidning samt afatiker och dyslektiker.
Under år 1997 har anslaget tillfälligt varit lägre då
upphandlingsbehovet av radiotidningsmottagare har
varit litet.

bestämd teknisk lösning. Regeringens bedömning är
att det är för tidigt att nu göra en upphandling som
har förutsättningar att vara tillräckligt långsiktig. Det
är emellertid viktigt att följa och bevaka utvecklingen
samt att ha god beredskap för att förnya taltidningsverksamheten.
Beräkningen av anslaget utgår från en måttlig utbyggnad av antalet taltidningar med fyra till sex taltidningar under perioden 1998 – 2000. Anslaget har
höjts med 3,6 miljoner kronor, vilket motsvarar engångsbesparingen som gjordes för år 1997.

Avskaffande av intygskrav för
taltidningsabonnenter
Taltidningsnämnden lämnade, enligt uppdrag i regleringsbrevet för budgetåret 1995/96, i november 1996
en rapport (dnr Ku96/2216/RTV) till regeringen om
utgivningen av taltidningar till afatiker och dyslektiker. Taltidningsnämnden föreslår att intygskravet för
att få abonnera på radio- och kassettidningar mildras
för dyslektiker och afatiker.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Vid utgången av budgetåret 1995/96 gavs sammanlagt 80 dagstidningar ut som taltidningar. Av dessa
var 60 radiotidningar, 16 kassettidningar och 7
RATS-tidningar (radiosänd talsyntestidning för synskadade), varav tre tidningar kom ut som både radiotidning och RATS-tidning.
Utgivningen av taltidningar täcker nästan hela
landet utom Bohuslän och delar av Skaraborgs län.
Mångfalden bland taltidningarna sedd över hela landet är god.
En viktig aspekt av taltidningarnas kvalitet är tillgängligheten, dvs. frågan om tidningen kommer ut
enligt utgivningsplanen och vid rätt tid på dygnet.
Mätningar som gjorts av Teracom AB, som också
står för utsändningen, visar att antalet avbrott minskat de senaste åren, vilket gäller både radiotidningar
och de digitala RATS-tidningarna.
Den maximala ersättningen per abonnent till tidningsföretagen, som regleras i förordningen
(1988:582) om statligt stöd till radio- och kassettidningar, har legat stilla i flera år. Taltidningsnämnden
påpekar i sin årsredovisning att det när utgivningen
av taltidningar startade var väl motiverat med höga
maximibelopp. De senaste tre åren har dock kostnaderna för taltidningsutgivningen ökat med totalt
13 % för radio- och kassettidningar och med 37 %
för RATS-tidningar. Den nuvarande ersättningsprincipen innebär ingen drivkraft för tidningsföretagen
att hålla nere kostnaderna. Enligt Taltidningsnämnden bör därför en översyn av ersättningsprinciperna
göras.
I regleringsbrevet för år 1997 fick Taltidningsnämnden i uppdrag att göra en förstudie av möjligheterna att göra en kravspecifikation för ett taltidningssystem baserat på öppna standarder. Uppdraget
redovisades i maj 1997. En av slutsatserna i studien
är att den snabba tekniska utvecklingen gör att det
inte är lämpligt att specificera och upphandla en viss

Regeringens förslag: Rätten att teckna ett abonnemang skall för radiosända talsyntestidningar för synskadade (RATS-tidningar) alltjämt utgå från att behovet kan styrkas. Intygskravet skall dock tas bort
för abonnenter av analoga radio- och kassettidningar. Det är regeringens uppgift att utforma de närmare
villkoren för det statliga stödet till radio- och kassettidningar.

Skälen för regeringens förslag: Frågan om att rätten
att teckna ett abonnemang på en radio- eller kassetttidning bör utgå från att behovet kan styrkas behandlades av riksdagen år 1988 (prop. 1987/88:145,
bet. 1987/88:KU39, rskr. 1987/88:291). Afatiker och
dyslektiker fick möjlighet att abonnera på radio- och
kassettidningar i juli 1994 (prop. 1993/94:100, bet.
1993/94:KU27, rskr. 1993/94:192). Motiven var då
att verksamheten innefattade sådana kostnader att
det var angeläget att insatserna kom de verkligt behövande till godo. Detta mål gäller fortfarande, men
enligt Taltidningsnämnden är risken liten att obehöriga skall teckna ett taltidningsabonnemang. Det
finns därför, enligt nämnden, inte tillräckliga skäl att
behålla kravet på att behovet skall kunna styrkas. I
rapporten om utgivning av taltidningar till afatiker
eller dyslektiker framgår bl.a. att det är få taltidningsabonnenter som tillhör dessa grupper. I oktober
1996 var det totala antalet taltidningsabonnenter
drygt 9 000, varav ca 90 afatiker och ca 40 dyslektiker. Enligt tidningsföretagen är båda dessa grupper
svåra att nå. Flera tidningsföretag menar att intygskravet hämmar både afatiker och dyslektiker
från att abonnera på taltidningar. Intygskravet bör,
30
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enligt regeringens mening, tas bort för samtliga
abonnenter av analoga radio- och kassettidningar,
dvs. synskadade, sådana funktionshindrade som inte
förmår hålla i eller bläddra i en tidning samt afatiker
och dyslektiker.
När det gäller RATS-tidningar bör intygskravet
tills vidare bibehållas främst av kostnadsskäl.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Radio- och TV-verket bildades under år 1994 och
flyttade verksamheten till Haninge. Uppbyggnaden
och flytten har inneburit att verksamheten ännu inte
fullt ut har funnit sina former. Den löpande ärendehandläggningen har prioriterats.
Hantering av närradioärenden, såsom tillståndsgivning, tidsregistrering och avgiftsfrågor tar i anspråk drygt hälften av Radio- och TV-verkets resurser.
Flertalet lokalradiotillstånd auktionerades ut under åren 1993 och 1994. År 1995 genomfördes en
auktion där 13 tillstånd auktionerades ut varav 11
tillstånd såldes.
Riksdagen beslutade i december 1995 att några
nya tillstånd att sända lokalradio inte skall meddelas
(lagen om tillfälliga bestämmelser i fråga om att sända lokalradio, 1995:1292). Lagen gällde fram till utgången av juni månad 1997 och har därefter förlängts. Den nya lagen gäller till utgången av år 1998
(1997:301).
Lokal- och närradiokommittén lämnade i december 1996 förslag till reformering av lokalradion och
vissa regelförändringar för närradion (SOU
1996:176).
Regeringen fattade det första beslutet om tillstånd
att sända digital ljudradio, DAB (Digital Audio
Broadcasting), den 21 september 1995. Sveriges
Radio AB startade under hösten 1995 digitala ljudradiosändningar. Radio- och TV-verket fick ungefär
samtidigt i uppdrag att ge förslag till hur sändningsutrymmet för digitala sändningar skulle kunna fördelas mellan privata programföretag i Stockholm,
Göteborg och Malmö. Verket lämnade under hösten
1996 förslag till fördelning av DAB-tillstånd till privata programföretag i de tre regionerna.
Radio- och TV-verkets arbete med tillståndsgivning fungerar väl. Verksamheten bedrivs på ett effektivt och rättssäkert sätt. Myndighetens uppgift att
bevaka utvecklingen inom radio- och TV-området
har emellertid inte fullgjorts på ett tillfredsställande
sätt.
Radio- och TV-verket har i sin delårsrapport för
år 1997 redovisat att arbetet nu kommer att starta
och intensifieras vad gäller de nya uppgifter som
ålagts verket. De uppgifter som hittills inte fullgjorts
på ett nöjaktigt sätt skall prioriteras.
För år 1998 föreslås att en besparing på statlig
konsumtion planenligt tas ut med 219 000 kronor.

Slutsatser
Regeringen avser att ta initiativ till en översyn av de
ersättningsprinciper som gäller för tidningsföretagen.
Avsikten är bl.a. att undersöka vilka drivkrafter den
nuvarande ersättningsmodellen innehåller för att
hålla nere kostnaderna för taltidningsverksamheten
samt att föreslå åtgärder.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 127 300 000 kronor anvisas anslaget för år 1998.
För åren 1999 och 2000 beräknas ingen förändring
av anslaget.

E4

Radio- och TV-verket

1995/96

Utgift

9 258

Utgift

6 600

1997

Anslag

8 016

1998

Förslag

8 022

1999

Beräknat

8 264

2000

Beräknat

8 514

Därav

1996

1

Anslagssparande

2 980

Utgiftsprognos

7 745

1. Beloppen anges i tusental kronor

Radio- och TV-verket har till uppgift att besluta i
frågor om tillstånd, avgifter och registrering som rör
ljudradio- och televisionssändningar riktade till allmänheten i de fall uppgifterna inte ligger på regeringen eller någon annan särskilt angiven myndighet.
Verket har tillsyn över efterlevnaden av de regler som
inte gäller innehållet i sändningarna samt beslutar
om sanktioner vid bristande efterlevnad av sådana
regler.
Radio- och TV-verket skall följa utvecklingen inom ljudradio- och televisionsområdet. Verket har fått
i uppgift att inhämta, sammanställa och publicera
statistik inom radio- och TV-området beträffande
teknik, ekonomi, branschstruktur och programutbud. Verket skall även verka för att information om
verksamheten blir elektroniskt tillgänglig.
Anslagssparandet skall ses mot bakgrund av att
verket har befunnit sig i ett uppbyggnadsskede och
att verksamheten ännu inte fullt ut funnit sina former.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några invändningar.
31

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 1

från två satellitkanaler som är registrerade i utlandet i
förhållande till bestämmelserna i EG:s TV-direktiv
TV utan gränser (89/552/EEG). Nämnden har i ett
fall underrättat den brittiska myndigheten, the Independent Television Commission, om sina iakttagelser.
Granskningsnämnden har under budgetåret
1995/96 tagit fram en rapport avseende utbudet i
Sveriges Televisions båda kanaler. Rapporten har använts av regeringen i arbetet med att ta fram nya
riktlinjer för public service-verksamheten. Nämnden
har även på eget initiativ granskat om TV4 AB uppfyllt vissa av kraven i sändningstillståndet, bl.a. om
företaget sänt tillräckligt stor andel TV-dramatik och
verk av svenska upphovsmän. Dessa granskningar
har delvis utgjort underlag vid arbetet med att utarbeta nya tillståndsvillkor för TV4 AB.
För år 1998 föreslås att en besparing på statlig
konsumtion planenligt tas ut med 206 000 kronor.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att Radio- och TV-verket
nu har lämnat uppbyggnadsskedet som medförde att
den löpande ärendehanteringen prioriterades till
nackdel för mer långsiktiga utvecklingsprojekt, exempelvis det nya statistikuppdraget. Under år 1997
har särskilda projekt påbörjats som under kommande år kommer ta i anspråk sparade medel. Under år
1998 bör verket kunna redovisa framsteg och resultat inom dessa områden.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 8 022 000 kronor anvisas Radio- och TV-verket
för år 1998.
För år 1999 och 2000 beräknas anslaget till
8 264 000 kronor respektive 8 514 000 kronor.

E5

Granskningsnämnden för radio
och TV

1995/96

Utgift

9 664

Utgift

6 700

1997

Anslag

6 671

1998

Förslag

6 564

1999

Beräknat

6 759

2000

Beräknat

6 961

Därav

1996

1

Anslagssparande

1 917

Utgiftsprognos

7 156

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några invändningar.

Slutsatser
Enligt regeringens bedömning har Granskningsnämnden i allt väsentligt uppfyllt målen för verksamheten. Handläggningstiden har förkortats och
rättssäkerheten är mycket hög. Under år 1997 har
särskilda projekt initierats som medför ianspråktagande av sparade medel. Ett sådant projekt är en undersökning av våld i s.k. TV-trailrar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 6 564 000 kronor anvisas Granskningsnämnden
för radio och TV för år 1998.
Granskningsnämnden för radio och TV finansieras från rundradiokontot och över statsbudgeten. För
1998 bör nämnden anvisas 4 464 000 kronor från
rundradiokontot.
För år 1999 och 2000 beräknas anslaget till
6 759 000 kronor respektive 6 961 000 kronor.

1. Beloppen anges i tusental kronor

Granskningsnämnden för radio och TV skall utöva
tillsyn över efterlevnaden av regler för sändningarnas
innehåll i fråga om ljudradio- och TV-sändningar till
allmänheten. Nämnden skall också följa innehållet i
utländska ljudradio- och TV-sändningar som riktas
till den svenska allmänheten och bör rapportera sina
iakttagelser till regeringen och/eller berörd myndighet.
Anslagssparandet har bl.a. sin förklaring i att vissa
projekt och inköp har senarelagts och att verksamheten har befunnit sig i ett uppbyggnadsskede.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under verksamhetsåret har nämnden fattat beslut i
940 ärenden och beslutat om granskning på eget initiativ i 133 fall. Ärenden avseende de nationella
marksändningarna dominerar. Den genomsnittliga
åldern på ärenden som inte avgjorts före den 1 juli
1995 var 108 dagar. Motsvarande tid den sista december 1996 var 59 dagar. Granskningsnämnden
har under året gjort en genomgång av sändningar
32
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
Regeringen föreslår att riksdagen

6. godkänner investeringsplanen för Statens fastighetsverk i enlighet med vad regeringen förordat i
avsnitt 4.4,
7. bemyndigar regeringen att besluta om att Statens
fastighetsverk får ta upp lån motsvarande 7 miljarder kronor i Riksgäldskontoret för investeringar m.m. i enlighet med vad regeringen förordat i
avsnitt 4.4,

1. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna
pensionsfonden,
2. godkänner de mål för utgiftsområde 2 som regeringen förordat i avsnitt 3.1,
3. godkänner vad regeringen föreslagit angående en
reformerad stabsorganisation i avsnitt 4.2,

8. godkänner att kostnaderna för en försäljning av
Nordbanken får avräknas mot försäljningsinkomsterna,

4. bemyndigar regeringen att för VESTA-projektets
genomförande åta sig ekonomiska förpliktelser
som innebär utgifter uppgående till högst 50
miljoner kronor efter år 1998 i enlighet med vad
som förordas under anslaget A 18 Utvecklingsarbete,

9. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt följande uppställning:

5. godkänner att regeringen i tillämpliga fall får efterskänka de ränte- och amorteringsfria lån som
Kammarkollegiet förvaltar,
ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1 Konjunkturinstitutet

ramanslag

35 494

A 2 Riksrevisionsverket

ramanslag

176 625

A 3 Statskontoret

ramanslag

65 370

A 4 Statistiska centralbyrån

ramanslag

327 886

reservationsanslag

70 000

A 6 Finansinspektionen

ramanslag

110 875

A 7 Insättningsgarantinämnden

ramanslag

985

A 8 Riksgäldskontoret: Förvaltningskostnader

ramanslag

82 644

A 9 Riksgäldskontoret: Kostnader för upplåning och låneförvaltning

ramanslag

769 000

A 10 Riksgäldskontoret: Garantiverksamhet

ramanslag

1

A 11 Statens lokalförsörjningsverk: Avvecklingskostnader

ramanslag

8 500

A 12 Täckning av merkostnader för lokaler

ramanslag

20 000

A 13 Nämnden för offentlig upphandling

ramanslag

6 292

A 14 Ekonomiska rådet

ramanslag

1 680

A 5 Folk- och bostadsräkning
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A 15 Vissa nämnder m.m.

ramanslag

1 588

A 16 Bokföringsnämnden

ramanslag

5 394

obetecknat anslag

800

A 18 Utvecklingsarbete

ramanslag

30 170

A 19 Kammarkollegiet

ramanslag

23 137

reservationsanslag

120 000

A 17 Bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god revisionssed

A 20 Kontrollfunktionen i staten
B 1 Åtgärder för att stärka det finansiella systemet

ramanslag

55 000

B 2 Avgift för Stadshypotekskassans grundfond

ramanslag

134 700

C 1 Riksdagens revisorer

ramanslag

16 673

Summa

2 062 814

.
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1983:1092)
med reglemente för
Allmänna pensionsfonden

Härigenom föreskrivs att 15 a och 15 b § § lagen (1983:1092) med
1
reglemente för Allmänna pensionsfonden skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
2

15 a §
En fondstyrelse får förvärva fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för
att bereda styrelsen lokaler för verksamheten eller för att bereda bostad
åt någon som är anställd hos fondstyrelsen.
En styrelse får dessutom, för att
En styrelse får dessutom för att
tillgodose kravet på en ändamåls- tillgodose kravet på en ändamålsenlig förvaltning av de medel som enlig förvaltning av de medel som
styrelsen förvaltar, själv eller ge- styrelsen förvaltar
nom bolag som i sin helhet innehas av fondstyrelsen eller flera
fondstyrelser gemensamt
1. förvärva och till nyttjande
1. förvärva aktier i ett bolag
upplåta fast egendom eller tomt- som har till ändamål att äga eller
rätt,
förvalta fast egendom eller tomträtt (fastighetsbolag), och
2. förvärva aktier i ett bolag
2. förvärva andelar i en utsom har till ändamål att äga eller ländsk fond som äger fastigheter
förvalta sådan egendom (fastig- eller aktier i fastighetsbolag.
hetsbolag), och
3. förvärva andelar i en utländsk fond som äger fastigheter
eller aktier i fastighetsbolag.
Det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av
tillgångar som förvärvats enligt andra stycket får uppgå till ett belopp
som motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av de
tillgångar som styrelsen förvaltar. Om denna gräns efter förvärvet kommer att överskridas, skall innehavet avvecklas i motsvarande mån så
snart det är lämpligt.
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15 b § 3
En fondstyrelse får själv eller ge- &¶R KONVERTIBLA SKULDEBREV OCH
nom bolag som innehas av fond- SKULDEBREV F¶RENADE MED OPTIONS
styrelsen vid förvärv av tillgångar R¤TT TILL NYTECKNING UTF¤RDADE AV
som sägs i 15 a § andra stycket 1 FASTIGHETSBOLAG G¤LLER INTE  g
överta ansvaret för lån som har TREDJE STYCKET
lämnats mot säkerhet av panträtt i
För kredit som en fondstyrelse
sådana tillgångar eller ta upp nya beviljar ett fastighetsbolag som i
lån om det behövs för en normal sin helhet ägs av fondstyrelsen elförvaltning av tillgångarna.
ler flera fondstyrelser gemensamt
gäller inte 12 § första stycket och
andra stycket första och andra
meningen. Sådan kredit får vara
utställd i utländsk valuta.

Lagen omtryckt 1991:1857.
Senaste lydelse 1996:697.
3
Senaste lydelse 1987:1326.
1

2

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.
2. Lån som en fondstyrelse med stöd av 15 b § i dess tidigare lydelse
har övertagit ansvaret för eller tagit upp skall fondstyrelsen avveckla så
snart det kan ske med hänsyn till kravet på en ändamålsenligt förvaltning av de medel som fondstyrelsen förvaltar och gällande avtal.
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3 Inledning

3.1

Omfattning/ändamål

Trots besparingen har de flesta myndigheter inom
utgiftsområdet anslagssparanden. De uppgick
sammanlagt till ca 130 miljoner kronor.

Utgiftsområdet omfattar huvudsakligen frågor om
den samhällsekonomiska och den statsfinansiella
utvecklingen, det finansiella systemet, förvaltningen av statens skuld, statistik, offentlig upphandling, granskning och utvärdering av statlig verksamhet, statens fastigheter och lokaler, stöd till de
statliga myndigheterna m.fl. (Verksamhetsområde
A). Området omfattar också åtgärder för att stärka det finansiella systemet, avgifter för Stadshypotekskassans grundfond och åtaganden som Europeiska investeringsbanken och
Europeiska
utvecklingsbanken (Verksamhetsområde B). Därutöver
ingår
Riksdagens
revisorer
(Verksamhetsområde C).

– En del av statens innehav av aktier i Nordbanken
har sålts resp. lösts in. Staten har också erhållit
utdelningar från Nordbanken. Därigenom gjordes en återvinning av bankstödet med ca 15,5
miljarder kronor.
– Till staten överfördes aktier i Stadshypotek AB,
vilka sedan såldes i början av 1997.
Större förändringar 1995/96 och 1997
– Under verksamhetsåret tillkom insättningsgarantisystemet. Bankstödsnämnden avvecklades och
Insättningsgarantinämnden har bildats för att
administrera systemet.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

– En ny modell för hantering av statens garantier
införs successivt fr.o.m. 1 januari 1997.

– Det finansiella systemet har utmärkts av fortsatt
stabilisering efter bankkrisen. Tillsynen har präglats av ökade satsningar på riskhanteringsfrågor.

– Arbete med att förbättra kontrollen av de statliga
medlen har inletts. Arbetet sker i projektform på
ett antal myndigheter.

– Förvaltningen av statsskulden under 1995/96
uppvisade ett negativt resultat jämfört med uppställda riktmärken. Resultatet för den av regeringen uppställda utvärderingsperioden, fem år,
är dock positivt.

– Lagen (1996:1059) om statsbudgeten trädde i
kraft den 1 januari 1997.
– Staten deltar sedan våren 1997 i förhandlingar
avseende en eventuell försäljning av statens aktier
i VPC. Såsom beskrevs i den ekonomiska vårpropositionen (1996/97:150) är det tänkbart att staten bör ha ett ägarintresse i den centrala verksamheten i den svenska finansiella sektorn.

– Den statliga finansförvaltningen sker med hjälp
av internationellt sett moderna system vilket bl.a.
ger effektivitet i de statliga betalningarna. RRV
rapporterar också att standarden på myndigheternas ekonomiredovisning och internkontroll
generellt förbättrats.

Mål inom utgiftsområdet
– Tillförlitliga analyser och bedömningar av den
samhällsekonomiska och den statsfinansiella utvecklingen

– Omstruktureringen har fortsatt inom den statliga
fastighetssektorn (Statens fastighetsverk, Vasakronan AB och Statliga Akademiska Hus AB).

– Stabilt och effektivt finansiellt system
– Kostnadseffektiv förvaltning av statens skuld

– För 1995/96 var den beslutade besparingen på
statlig konsumtion 5 %. Rationaliseringar och
förändringar har genomförts på myndigheterna.

– Tillförlitlig och relevant statlig statistik
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– Effektiv offentlig upphandling

– En fortsatt satsning för att förbättra kontrollen av
de statliga medlen.

– Effektiv granskning av statlig verksamhet
– Effektiv utvärdering och omprövning av statlig
verksamhet

Resultatbedömning

– God statlig fastighets- och lokalpolicy
– Administrativt stöd av hög kvalitet till de statliga
myndigheterna

Bedömningar av resultat, ekonomiskt utfall m.m.
görs under resp. verksamhetsområde och anslagsavsnitt.
Totalbeloppen åren 1998 - 2000 avviker från de
belopp som angavs i den ekonomiska vårpropositionen (1996/97:150). Orsaken till avvikelsen är främst
att delar av anslaget för statsskuldförvaltning föreslås
flyttas till utgiftsområde 26 Statsskuldräntor m.m.
Skillnaden mellan anvisat 1997 och utgiftsprognos
1997 förklaras huvudsakligen av att Riksgäldskontorets provisionskostnader på den internationella kapitalmarknaden blir lägre än vad regeringen beräknat. Även anslaget Åtgärder för att stärka det
finansiella systemet behöver utnyttjas i lägre grad än
vad regeringen tidigare bedömt.

Prioriteringar för 1998
– Förbättringar av nationalräkenskaper och prognoser för svensk ekonomi som en följd av Sveriges medlemskap i EU och det beslutade utgiftstaket.
– Räntenära kostnader för utlandsupplåningen flyttas utanför utgiftstaket i syfte att underlätta en
kostnadseffektiv statsskuldförvaltning.
– Förstärkt riskkontroll i statsskuldförvaltningen
och fortsatt satsning på hushållsupplåning.
– En reformerad stabsorganisation innebärande
bl.a. att en ekonomistyrningsmyndighet bildas,
att RRV:s revisionsverksamhet renodlas samt en
nedläggning av Statens lokalförsörjningsverk.

Utgiftsutvecklingen för de i utgiftsområde 2 ingående verksamhetsområden, mkr
VERKSAMHETSOMRÅDE

UTGIFT
1995/96

A Centrala myndigheter och nämnder

2756,0

B Tidsbegränsade åtaganden

2620,6
22,7
5399,3

C Riksdagens revisorer
Totalt för utgiftsområde 2

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

1698,1

2566,2

1912,3

1856,4

1770,2

1719,1

-1051,8

1235,0

954,2

189,7

189,7

189,7

16,1

16,1

16,7

16,7

17,2

17,8

662,4

3817,3

2883,2

2062,8

1977,1

1926,6
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4 Centrala myndigheter och nämnder

4.1

Omfattning/ändamål

Resultatbedömning och slutsatser

Området omfattar ett femtontal myndigheter m.m.
Myndigheterna är Statistiska centralbyrån, Riksrevisionsverket, Riksgäldskontoret, Finansinspektionen,
Kammarkollegiet, Statskontoret, Konjunkturinsitutet, Statens fastighetsverk m.fl. Myndigheterna är
bl.a. stabsorgan till regeringen och ger stöd till statliga myndigheter.
Den av riksdagen tidigare beslutade besparingen
på statlig konsumtion (prop. 1994/95:100 bil. 1, bet.
1994/95:FiU10, rskr. 1994/95:179) ligger fast och
innebär en neddragning av anslagen med 3 % för
1998 för flertalet av myndigheterna inom utgiftsområdet. Den sammanlagda neddragningen är för 1998
20,3 miljoner kronor. De tidigare genomförda neddragningarna under 1995/96 och 1997 uppgick till
67,9 miljoner kronor.
I 1996 års ekonomiska vårproposition (1995/
96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304) aviserade regeringen en besparing på 30 miljoner kronor
inom utgiftsområde 2 och 3 fr.o.m. år 1998. En preliminär fördelning som gjordes proportionellt till anslagens storlek presenterades i budgetpropositionen
för år 1997 (1996/97:1). I denna proposition föreslås
en slutlig fördelning av besparingen. Den överensstämmer med den preliminära med undantag av att
en besparing på ca 100 000 kronor som ålagts Konjunkturinstitutet i stället lagts på Statskontoret.
Ytterligare besparingar om 18 miljoner kronor inom utgiftsområde 2 aviserades i 1997 års ekonomiska vårproposition (1996/97:150, bet. 1996/97:
FiU20, rskr. 1996/97:284). I budgetpropositionen för
1998 föreslås nu att besparingen tas ut på anslagen
Statens lokalförsörjningsverk (12 mkr), Täckning av
merkostnader för lokaler (4 mkr) och Utvecklingsarbete (2 mkr).

Verksamhetsområde A är ett heterogent område med
många myndigheter med skiftande uppgifter. Resultatbedömningarna görs därför huvudsakligen under
anslagsavsnitten. Nedan följer en sammanfattning av
de viktigaste resultaten inom området.
Förvaltningen av statsskulden är en väsentlig arbetsuppgift inom verksamhetsområdet. Arbetet utförs av Riksgäldskontoret. För att kunna bedöma
resultatet av förvaltningen har Riksgäldskontorets
styrelse fastställt två riktmärkesportföljer - en för den
nominella skulden i kronor och en för skulden i utländsk valuta - vilka utfallet av förvaltningen jämförs
mot.
Resultatet för den nominella skulden i kronor var
negativt både för det gångna budgetåret och för den
tidsperiod regeringen utvärderar, 1991/92 -1995/96.
Resultatet för förvaltningen av skulden i utländsk
valuta var positivt både under det senaste budgetåret
och under regeringens utvärderingsperiod. Sammantaget har förvaltningen givit upphov till ett positivt
resultat vilket bidragit till besparingar för staten.
Upplåningen från hushållen, som är en billig upplåningsform för staten, har minskat beroende på ett
ökat utflöde från Allemansspar. Regeringens samlade
bedömning är att statsskuldförvaltningen skötts på
ett tillfredsställande sätt.
En annan viktig arbetsuppgift inom området är
framtagandet av statistik, prognoser och analyser avseende såväl den svenska ekonomin i sin helhet som
statens och kommunernas ekonomi. Arbetet utförs
av Konjunkturinstitutet, Riksrevisionsverket, Riksgäldskontoret, Ekonomiska rådet och Statistiska
centralbyrån. Regeringen konstaterar att kvalitetskraven ökat på myndigheternas produkter under de
senaste åren bl.a. på grund av det statsfinansiella läget och medlemskapet i EU. Regeringen bedömer att
goda resultat har uppnåtts men att ytterligare förbättringar är nödvändiga.
Granskning, utvärdering och förslag till utveckling
av statlig verksamhet är centrala uppgifter för Riksrevisionsverket och Statskontoret. Myndigheterna är

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96

1996

1997

1998

1999

2000

2756,0

1698,1

1912,3

1856,4

1770,2

1719,1
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stabsorgan till regeringen och har en viktig uppgift i
den ständigt pågående översynen av de statliga åtagandena. Arbetet under den gångna perioden har varit till god nytta för regeringen. Som framgår i avsnittet 4.2 nedan har dock en översyn gjorts av
stabsfunktionen i syfte att bl.a. ytterligare förbättra
stödet till regeringen.
Den statliga fastighetsförvaltningen har gett avkastning i enlighet med av regeringen uppställda mål.

4.2

Utredningens förslag: Riksdagens kontrollmakt bör
stärkas. Både riksdagen och regeringen bör förfoga
över väl fungerande och resursstarka revisionsorgan.
Samtidigt finns det ett behov av att förtydliga rolloch ansvarsfördelningen mellan riksdagens och regeringens revisionsorgan. Effektivitetsrevisionen vid
RRV skall i första hand inriktas på myndighetsnivån
och på myndigheternas verksamhet och ge stöd åt
den årliga revisionen. Regeringens styrning av effektivitetsrevisionen skall öka genom att regeringen tydligare än nu anger vilka områden och verksamheter
som RRV:s effektivitetsrevision skall granska. Regeringsuppdrag till revisionen begränsas till att avse
kompletteringar av tidigare genomförda revisionsinsatser.
Remissinstanserna: Mellan 10 och 15 av remissinstanserna har kommenterat olika aspekter på revisionsfrågorna. Remissvaren ger ingen enhetlig syn på
utredningens förslag. I frågan om en ökad styrning
av effektivitetsrevisionen är ca hälften av de som svarat positiva till utredningens förslag. RRV, men även
AMS, SCB och Sida, är dock kritiska och menar att
en starkare styrning av effektivitetsrevisionen minskar revisionens oberoende och kan därmed hota förtroendet för revisionen.

En reformerad
stabsorganisation

Regeringen har tillkallat en särskild utredare med
uppgift att göra en översyn av några av regeringens
stabsmyndigheter (dir. 1997:27). De berörda myndigheterna är Kammarkollegiet, Statens lokalförsörjningsverk, Riksrevisionsverket (RRV), Statens löneoch pensionsverk (SPV) och Statskontoret. Uppdraget består i att lämna förslag till en myndighetsstruktur som bättre kan uppfylla regeringens behov av
stöd till den egna verksamheten och av service till
myndigheterna. Utredaren har under början av
sommaren lämnat delbetänkandet Reformerad stabsorganisation (SOU 1997:80). Betänkandet sändes ut
på remiss till 38 myndigheter, varav 30 svarade.
Remissvaren finns att tillgå i Regeringskansliet (dnr
Fi97/1895).
Utredaren föreslår bl.a. att RRV:s verksamhetsområde Verktyg för den ekonomiska styrningen
överförs till SPV, att Lokalförsörjningsverket läggs
ned och att administrationen av den statliga pensionsförsäkringen överförs från AMF Trygghetsförsäkring AB till SPV. Förslag lämnas också om inriktningen av RRV:s effektivitetsrevision.
De berörda myndigheterna bedriver verksamhet
på flera olika orter i landet. Regeringens avsikt är att
genomförandet av förslagen angående en reformerad
stabsorganisation inte skall påverka det allmänna
sysselsättningsläget negativt på de berörda orterna.
I det följande redovisar regeringen sina överväganden och förslag.

Skälen för regeringens förslag:
Revisionens omfattning
Den statliga revisionen är i Sverige uppdelad på två
revisionsorgan, Riksdagens revisorer som rapporterar till riksdagen och RRV som rapporterar till regeringen. Denna uppdelning följer av den svenska förvaltningsmodellen. RRV har ansvar för nästan all
årlig revision i staten, medan effektivitetsrevision
görs av såväl RRV som Riksdagens revisorer. RRV:s
revisionsuppdrag är att granska statlig verksamhet
och härigenom bidra till en ändamålsenlig, säker och
effektiv statlig förvaltning samt till effektivitet i statliga åtaganden. I revisionens uppgift ingår att granska medel och metoder för att nå beslutade mål.
Lagen (1996:1059) om statsbudgeten anger dels
att regeringen är redovisningsskyldig inför riksdagen
beträffande den verksamhet som bedrivs av staten (§
44), dels att hög effektivitet och god hushållning skall
iakttas i statens verksamhet (1 §). För att tillgodose
lagens krav måste regeringen kunna verifiera såväl
effektivitet som god hushållning i statlig verksamhet.
Regeringen har bl.a. mot denna bakgrund behov av
ett starkt revisionsorgan innefattande såväl årlig revision som effektivitetsrevision. Enligt regeringens bedömning är den nuvarande omfattningen av revisionsverksamheten vid RRV nödvändig för att
regeringen skall kunna tillgodose budgetlagens krav.

Revisionens omfattning och inriktning

Regeringens förslag:
Revisionen skall bedrivas utan utökad styrning från
regeringens sida. Revisionen skall alltjämt bedrivas
oberoende och i enlighet med god sed. Revisionens
uppdragsverksamhet får inte vara av den omfattningen att den inskränker på kärnverksamheten.
Riksrevisionsverkets verksamhet skall renodlas och
koncentreras till de revisionella uppgifterna.
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Revisionens oberoende
Grundläggande för professionell revision är att
granskningen baseras på analyser av inom vilka områden risken för väsentliga fel bedöms vara störst.
Grunden för det revisionella oberoendet ligger i att
de specifika revisionsinsatserna varken styrs av uppdragsgivaren, den granskade eller någon annan intressent, såsom exempelvis en finansiär. Med oberoende avses alltså att revisionen självständigt väljer
revisionsområde och revisionsobjekt utifrån risk och
väsentlighetskriterier, att den väljer metoder m.m.
utan påverkan och att den självständigt drar sina
slutsatser och offentliggör sin granskning. Såväl
granskningsmandat som granskningsuppdrag är väl
avgränsat och definierat. RRV:s mandat och uppdrag
inom den statliga revisionen framgår av verkets instruktion och regleringsbrev.
Regeringen kan mot bakgrund av ovanstående inte ställa sig bakom utredarens förslag angående styrning av effektivitetsrevisionens verksamhet. Regeringen bör som nu endast ange en övergripande
inriktning för granskningsarbetet. Att därutöver ange
områden i mer specifika termer är enligt regeringens
mening definitivt en inskränkning av oberoendet. Ett
sådant förfarande måste betraktas som ett betydande
avsteg från den professionella risk- och väsentlighetsbedömningen.
Det som främst skiljer effektivitetsrevisionens
verksamhet från de utredningar och utvärderingar
som bl.a. bedrivs av sektorsmyndigheter är att revisionen utgår från risk- och väsentlighetskriterier vid
val av revisionsområde och revisionsobjekt. När sektorsmyndigheterna väljer områden som skall utvärderas är det andra kriterier som är utgångspunkten.
Ofta handlar det om att följa upp eller utvärdera en
reform, ett specifikt mål etc. I vissa fall kan studierna
på ett område ske samtidigt. För att regeringen skall
kunna fullgöra sin redovisningsskyldighet inför riksdagen kan det vara väsentligt att få verksamheten
belyst utifrån olika utgångspunkter och angreppssätt.
Riksdagen har tidigare uttalat (bet. 1986/
87:KU29) att RRV ”såsom ett regeringen underställt
organ bör kunna utnyttjas av regeringen för särskilda
granskningsuppdrag. Detta får emellertid inte på något sätt gå ut över verkets möjligheter att ta initiativ
till och genomföra egna undersökningar. Regeringsuppdragen bör därför i huvudsak finansieras utanför
det ordinarie förvaltningsanslaget”. Under senare år
har uppdragsverksamheten ökat från 5 till knappt 20
procent av effektivitetsrevisionens resurser, vilket
bl.a. beror på uppdrag inom ramen för regeringens
kontrollprojekt. Enligt regeringen är det väsentligt att
uppdragsverksamheten inom revisionen har en sådan
omfattning att den inte riskerar att tränga undan
kärnverksamheten eller påverka tilltron till den revisionella verksamhetens oberoende. För att säkerställa
detta anser regeringen att uppdragen till RRV:s revisionsavdelningar bör begränsas. Regeringen menar
dock att det inte är lämpligt att på förhand fastställa

vilka typer av uppdrag som skall ges till RRV. Var
uppdrag läggs bör i det enskilda fallet avgöras av var
den aktuella kompetensen finns. RRV bör dock fastställa en policy för den egna uppdragsverksamheten.
RRV bör därvid bevaka att mängden och inriktningen av uppdragen inte påverkar den egeninitierade
verksamheten negativt.
Effektivitetsrevisionens inriktning
Den årliga revisionen, som utmynnar i en revisionsberättelse, fokuserar på enskilda myndigheter. Effektivitetsrevisionens verksamhet kan inte på samma
sätt snävas in mot granskning av enskilda myndigheter, även om detta är en angelägen uppgift när det
gäller att få en god bild av hur myndigheterna förvaltar de resurser de tilldelats. För effektivitetsrevisionen
är det lika viktigt att utgå från mer övergripande perspektiv i valet av projekt. Detta bidrar bl.a. till att
synliggöra sambanden mellan olika verksamhetsområden och möjliggöra identifiering av sådana brister
som primärt inte är kopplade till enskilda myndigheter. Effektivitetsrevisionen utgör därmed en viktig
och nödvändig dimension av modern statsrevision.
För att belysa effektiviteten i statens verksamhet som
helhet och i de stora statliga bidragssystemen är det
enligt regeringen nödvändigt att effektivitetsrevisionen även fortsättningsvis genomför projekt som är
myndighetsövergripande. Denna bedömning skall ses
mot bakgrund av att regeringens behov av ett helhetsperspektiv på statsförvaltningen är stort och växande.
Den del av effektivitetsrevisionens arbete som rör
enskilda myndigheter, dvs. granskningar av myndigheternas förvaltning och resultatredovisningarna i
årsredovisningarna utförs i samarbete mellan årlig
revision och effektivitetsrevision. Detta ger revisionen
en kompetensmässig styrka genom att revisorer, som
besitter olika kunskaper och erfarenheter, samarbetar
i projekt. Den samlade kompetensen är en viktig förutsättning för en effektiv granskning av förvaltningen
och samarbetet mellan de två revisionsgrenarna bör
enligt regeringens mening fördjupas och vidareutvecklas under kommande år.
Revisionens resultat och kvalitet
En avgörande fråga vid bedömningen av revisionens
betydelse är vilka resultat den uppnår. Resultaten
vad avser revisionens påpekanden och förslag följs
löpande upp av RRV. De uppföljningar som gjorts
under senare år visar att merparten av väsentliga påpekanden inom den årliga revisionen har åtgärdats
inom ett år. Utfallet av granskningen inom effektivitetsrevisionen visar att en stor del av förslagen i rapporterna genomförts helt eller delvis eller är föremål
för beredning. Den årliga revisionen är i hög grad en
granskning mot lagar, regler och normer, vilket talar
för att en effektiv revisionsinsats direkt bör leda till
åtgärder. För effektivitetsrevisionen är det svårare att
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med säkerhet uttala sig om i vilken omfattning olika
initiativ är kopplade till en speciell rapport.
För effektivitetsrevisionens del handlar det bl.a.
om att vid planering och genomförande av olika
projekt beakta i vilket skede regering och myndigheter får bäst nytta av informationen. Det är givetvis av
stor vikt att rapporterna har en hög kvalitet. Det förtjänar dock att påpekas att alla rapporters kvalitet
inte kan bedömas efter vilken omedelbar uppmärksamhet de ger. Bedömningen måste göras utifrån ett
mer långsiktigt perspektiv. Behovet av att få rapporterna i rätt tid måste dessutom vägas mot kvalitetskravet. Det gäller för revisionen att göra bästa möjliga avvägning utifrån varje enskild gransknings
förutsättningar.
Regeringen har ett stort behov av att effektivitetsrevisionen håller en hög kvalitet och anser det därför
vara av största vikt att RRV fortsätter sitt arbete med
att utveckla modeller och metoder för att mäta kvalitet. Ett av RRV:s verksamhetsmål för innevarande
budgetår är att metoderna för kvalitetskontroll i effektivitetsrevisionen skall utvecklas. RRV prövar för
närvarande alternativa lösningar för att vidareutveckla kvalitetsstyrning och kvalitetskontroll inom
effektivitetsrevisionen. En viktig utgångspunkt i detta
arbete är att undersöka de metoder som tillämpas
internationellt. Regeringen anser att en modell med
ett externt vetenskapligt råd med en sammansättning
och uppgifter enligt internationella förebilder bör
prövas.

statsförvaltningen i huvudsak genomförts är enligt
regeringens bedömning behovet av en samlad kompetens inte lika stort.
Regeringen har vid flera tillfällen betonat revisionens oberoende ställning. Enligt regeringens bedömning skulle ett renodlat revisionsorgan ytterligare
markera revisionens oberoende och dessutom stärka
RRV:s integritet. Regeringen anser därför att RRV:s
verksamhet bör koncentreras till de revisionella uppgifterna. Regeringen menar dessutom att det ur styrningssynpunkt är angeläget att organisatoriskt renodla ekonomistyrningsverksamheten. Detta bör ge
bättre förutsättningar att bidra till utvecklingen av
statsförvaltningen.

Statens ekonomistyrningsfunktion

Regeringens förslag:
Statens ekonomistyrningsfunktion renodlas och en
ny myndighet inrättas. Den statliga produktionen av
ekonomi- och personaladministrativa system- och
stödtjänster samordnas och integreras i den nya
myndigheten.

Utredningens förslag: RRV:s verksamhetsområde
Verktyg för den ekonomiska styrningen (System och
Stöd) och Kammarkollegiets enhet för administrativ
service överförs till SPV fr.o.m. den 1 januari 1998.
Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna ställer sig positiva till förslaget att samordna
den statliga produktionen och servicen av ekonomioch personaladministrativa system. Man pekar bl.a.
på att idén med ett statligt grundalternativ som tillhandahålls av en huvudman bör innebära såväl effektivitetsvinster som minskad konkurrens mellan
statliga systemproducenter. RRV redovisar i sitt yttrande alternativa organisatoriska lösningar. Bland
annat pekar RRV på en lösning som i huvudsak
överensstämmer med regeringens förslag.
Skälen för regeringens förslag: Den reviderade
budgetprocessen med ökade krav på budgetdisciplin
och uppföljning förutsätter en hög kvalitet i utfallsredovisning och koncerninformation, samtidigt som
metoder och system behöver utvecklas för att stödja
styrning och uppföljning av den statliga verksamheten. De olika leden i ekonomistyrningsprocessen har
en inbördes koppling och regeringen ser därför en
stor fördel i att hålla samman dessa i en gemensam
organisation. Funktionen för ekonomistyrning skall
vara ett stöd för såväl regeringen som myndigheterna
i styrning och uppföljning av statens verksamhet,
ekonomi och resultat. Den samlade funktionen omfattar normering, metoder och system för statlig redovisning, kompetens för kontroll och analys av
ekonomisk information samt för metodutveckling

Renodling av RRV:s revisionsverksamhet
RRV:s uppgifter innefattar såväl revision som normerande verksamhet samt tillhandahållande och utveckling av ekonomi- och personaladministrativa system. Rollkonflikter uppstår genom att verket på en
gång är initiativtagare, verkställare, granskare och
utvärderare. För att särskilja rollerna ställs stora krav
på att de olika funktionerna kan utföras oberoende
och med stor integritet i förhållande till varandra.
Det är även väsentligt att revisionen kan bedrivas
oberoende i förhållande till den normerande verksamheten. Det kan dock av principiella skäl ifrågasättas om RRV:s nuvarande funktioner bör inrymmas inom ett och samma organ.
Våren 1992 (prop. 1991/92:100, bet. 1991/
92:FiU16, rskr. 1992/93:216) behandlade riksdagen
senast denna principiella fråga. Riksdagen betonade
då revisionens oberoende ställning och angav att revisionsfunktionen och den normerande verksamheten skall verka oberoende och självständigt i förhållande till varandra. Samtidigt bedömdes RRV:s
samlade kompetens som mycket betydelsefull i det
då aktivt pågående arbetet med att förändra styrningen, redovisningen, uppföljningen m.m. av statsförvaltningen. Erfarenheterna från förändringsarbetet
visar också att den samlade kompetensen varit värdefull för ett effektivt genomförande. Nu när utvecklingen och införandet av en förändrad styrning av
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inom ekonomistyrningsområdet. I ekonomistyrningsfunktionen ingår även att tillhandahålla IT-verktyg
och systemlösningar för ekonomistyrning i vid mening.
För att upprättahålla och utveckla en hög kompetens i ekonomistyrningen krävs att verksamheten bedrivs i nära kontakt med avnämarna, dvs. regeringen
och myndigheterna. Genom en organisatorisk renodling av ekonomistyrningsfunktionen tydliggörs
funktionens uppdrag, vilket i sig bör öka förutsättningarna för den nära kontakten med avnämarna.
För metodutvecklingen inom redovisning och resultatstyrning är det dock väsentligt att ha tillgång till
revisionens erfarenheter från granskningsarbetet i
den årliga revisionen och till effektivitetsrevisionens
särskilda studier. Det blir därför viktigt att etablera
samverkansformer som möjliggör sådan kunskapsöverföring.
I dagsläget är huvuddelen av den statliga ekonomistyrningsfunktionen organisatoriskt placerad inom
RRV. När det gäller tillhandahållande av personaladministrativa system är bilden mer splittrad genom att såväl RRV som SPV tillhandahåller sådana.
För myndigheterna är det ofta en fördel att kunna
integrera ekonomi- och personaladministrativa system, vilket talar för att även personaladministrativa
system bör inordnas i ekonomistyrningsfunktionen.
Detta bör på sikt leda till minskade drifts- och investeringskostnader. Effektiviseringen av systemverksamheten kan ske dels genom att antalet personaladministrativa system reduceras, dels genom att
de ekonomi- och personaladministrativa systemen
integreras.
Regeringen avser att tillsätta en organisationskommitté med uppgift att dels föreslå hur den nya
myndigheten för statlig ekonomistyrning skall organiseras, dels genomföra de praktiska förberedelser
som krävs för att den nya organisationen skall kunna
verka tidigast från den 1 juli 1998. En annan utgångspunkt för kommitténs arbete är att den nya
ekonomistyrningsmyndigheten i huvudsak skall
rymmas inom nuvarande ekonomiska ramar inom
utgiftsområde 2. Regeringen avser att i samband med
1998 års ekonomiska vårproposition återkomma till
riksdagen med förslag angående den nya myndighetens uppgifter m.m.

Utrednings- och utvärderingsverksamhet

Regeringens förslag:
Statskontorets verksamhet skall i högre grad inriktas
på att genomföra utvärderingar av principiell och
sektorsövergripande karaktär. För att bl.a. skapa
förutsättningar för detta genomförs en översyn av
styrningen och inriktningen av Statskontorets verksamhet.

Utredningens förslag: Huvuddelen av de utredningsoch utvärderingsuppdrag som nu läggs på RRV:s avdelning för effektivitetsrevision bör istället läggas på
Statskontoret. Tonvikten i utvärderingsverksamheten
bör läggas på utvärderingar av principiell och sektorsövergripande karaktär. Utvärderingsuppdragen kan
exempelvis avse underlag för en omprövning eller
omformulering av det offentliga åtagandet eller
granskning av styr-, finansierings- och verksamhetsformer i den statliga verksamheten. Utvärderingsinsatserna bör också kunna avse enskilda reformers
genomförande och effekter.
Remissinstanserna: Av de åtta remissinstanser som
har kommenterat denna fråga instämmer SCB, Sida,
VTI och Lunds universitet i förslaget att styra över
uppdragsverksamheten från RRV till Statskontoret.
RSV ser snarare att uppdragen utförs och finansieras
inom respektive verksamhetsområde av myndigheter
eller utredningar under respektive fackdepartement.
AMS tvivlar på bredden i Statskontorets kompetens
och anser att möjligheten att lägga uppdrag på RRV
skall kvarstå. Istället bör man söka andra metoder
att undvika att andelen uppdrag blir för stor inom
RRV.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen och
Regeringskansliet har behov av ett kompetent utvärderingsorgan. Regeringen har för avsikt att öka andelen utvärderingsuppdrag till Statskontoret. För att
bl.a. skapa förutsättningar för detta avser regeringen
att under hösten 1997 se över styrning och inriktning
av Statskontorets verksamhet.
En utgångspunkt för denna översyn skall vara att
Statskontoret skall kunna tillgodose regeringens och
Regeringskansliets behov av såväl omfattande utvärderingar som mera avgränsade och kortsiktiga utredningsinsatser. En annan utgångspunkt skall vara
att den förändrade inriktningen och en eventuellt
ökad efterfrågan på Statskontorets insatser skall
kunna hanteras inom ramen för befintliga resurser.
Regeringen avser vidare att utveckla Regeringskansliets beställarkompetens och formerna för beredning
av uppdrag till Statskontoret.
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vecklas. I nuläget motiverar inte regeringens behov
av stöd en verksamhet av nuvarande omfattning.
Regeringen har tagit del av Utredningens om utvärdering av Byggnadsstyrelsens ombildning slutbetänkande Lokalförsörjning och fastighetsägande
(SOU 1997:96). Denna utredning instämmer i Stabsmyndighetsöversynens förslag att serviceverksamheten bör avvecklas och att stabsdelen bör begränsas
kraftigt.
Regeringens uppfattning är vidare att myndigheternas skyldighet att samråda med Lokalförsörjningsverket inför tecknandet av hyreskontrakt av
ekonomisk betydelse bör avskaffas. Denna regel var
lämplig under en övergångstid men kan avskaffas nu
när myndigheterna har ett antal års erfarenhet av vad
lokalförsörjningsansvaret innebär. Lokalförsörjningsverkets egen uppföljning visar att samrådsyttrandena sällan leder till förändringar i de berörda
kontrakten.
Regeringens slutsats av det som redovisats ovan är
att Statens lokalförsörjningsverk skall läggas ned.
Vissa kvarvarande uppgifter att bistå regeringen med
underlag i lokalförsörjningsfrågorna i samband med
budgetprocessen ges till Statskontoret. Inriktningen
för verksamheten under kommande budgetår kommer att preciseras närmare i regleringsbrevet till
Statskontoret.

Lokalförsörjningen

Regeringens förslag:
Lokalförsörjningsverket läggs ned från den 1 januari
1998 och verksamheten avvecklas. Uppgifterna att
lämna stöd till regeringen i budgetarbetet samt förvaltning och avveckling av tomma lokaler läggs på
Statskontoret. Dessa uppgifter bedöms kräva högst 5
- 6 årsarbetskrafter.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak
med regeringens.
Remissinstanserna: Av de tio remissinstanser som
kommenterar förslaget är följande positiva: Statskontoret, Lunds universitet, Pliktverket, RFV, JämO,
SCB, AMS samt Skogsstyrelsen. Lokalförsörjningsverket anser att det är för tidigt att nu dra definitiva
slutsatser om genomgripande strukturella förändringar rörande stödet på lokalförsörjningsområdet
till regeringen och de statliga myndigheterna.
Skälen för regeringens förslag: Målet för den statliga lokalförsörjningen är att den skall skötas på ett
för staten som helhet effektivt sätt. Statens lokalförsörjningsverk har därför uppgiften att verka för att
kunskapen inom detta området ökar i Regeringskansliet och i myndigheterna.
Myndigheten är uppdelad i en anslagsfinansierad
stabsdel som stödjer regeringen samt en avgiftsfinansierad servicedel som på marknadsmässiga villkor
tillhandahåller tjänster på lokalförsörjningsområdet
till statliga myndigheter.
Lokalförsörjningsverket har i sin årsredovisning
visat att myndigheten i allt väsentligt har uppfyllt de
krav regeringen har ställt. Där uppmärksammar
myndigheten regeringen på att brister fortfarande
finns vad gäller de statliga förvaltningsmyndigheternas utövande av lokalförsörjningsansvaret.
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft några invändningar i revisionsberättelsen
avseende Lokalförsörjningsverket.
Regeringen konstaterar att intäkterna från avgifterna i serviceverksamheten inte har täckt kostnaderna sedan verket bildades 1993. Regeringen erfar också
att
myndigheternas
efterfrågan
av
Lokalförsörjningsverkets service är begränsad. Det
finns en privat konsultmarknad inom detta område.
Regeringen bedömer därför att myndigheterna kan
upphandla dessa tjänster på marknaden och att Lokalförsörjningsverkets serviceverksamhet bör avvecklas.
Mot bakgrund av utredningens uppgifter om omfattningen av behovet av stabsstöd menar regeringen
att stabsverksamheten kan begränsas kraftigt. Regeringens behov av analyser och underlag har minskat
jämfört med då den nya fastighetsorganisationen bildades. Det var vid myndighetens bildande svårt att
förutse hur efterfrågan på dess tjänster skulle ut-

4.3

Anslagsavsnitt

A1

Konjunkturinstitutet

1995/96

Utgift

42 678

Utgift

29 019

1997

Anslag

29 208

1998

Förslag

35 494

1999

Beräknat

36 528

2000

Beräknat

37 594

Därav

1996

1

2

Anslagssparande

Utgiftsprognos

915

30 577

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Ytterligare 1,5 miljoner kronor föreslås anvisas på tilläggsbudget

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
De övergripande målen för Konjunkturinstitutets
verksamhet budgetåret 1995/96 har varit att myndigheten skall följa och analysera den ekonomiska
utvecklingen inom och utom landet, utarbeta prognoser och bedriva forskning i anslutning härtill. Vidare har institutet haft i uppgift att ta initiativ för att
förbättra den ekonomiska statistiken samt att även
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främja verksamheten vid Finansdepartementets ekonomiska avdelning.
De viktigaste verksamhetsmålen har varit att ge
underlag till nationalbudgetar enligt nya tidplaner till
följd av omläggningen av budgetåret till kalenderår,
att utveckla en modell för de finansiella marknaderna
och att komplettera prognoserna med medelfristiga
beräkningar.
När det gäller de övergripande målen kan konstateras att prognosernas träffsäkerhet inte nämnvärt
har förbättrats sedan 1970. Regeringen konstaterar
emellertid att verksamheten i flera avseenden har utvecklats i positiv riktning under senare år. Konjunkturinstitutet har successivt stärkt sin analyskapacitet
bl.a. genom sina barometerundersökningar men också genom framtagande av kortsiktsindikatorer.
Konjunkturinstitutet har också i ökad omfattning
kompletterat sina prognoser med medelfristiga beräkningar, vilka mot bakgrund av införandet av utgiftstaket blir allt viktigare. Forskningen har i större
utsträckning inriktats på att stödja prognosverksamheten, vilket har inneburit att relevansen i resultaten
har ökat.
Konjunkturinstitutet har under 1997 inkommit
med ett fördjupat budgetunderlag för perioden 19982000, vilket innehåller förslag till ambitionshöjningar
inom ett flertal områden. Regeringen bedömer att det
inte nu finns utrymme för en så betydande höjning
av anslaget som institutet föreslår. Dock bör institutet mot bakgrund av de nya krav som ställs på myndigheten och de förändringar som sker i omvärlden
tillföras kompletterande resurser. Den ökade inriktningen på kvantifierade mål i den ekonomiska politiken ställer betydligt högre krav på tillförlitlighet i
prognosarbetet. Dessutom har prognoshorisonten
förlängts i samband med införandet av utgiftstaket.
Därigenom ökar kraven på de makroekonomiska
modellerna och på medelfristiga beräkningar, liksom
kraven på en breddad makroekonomisk kompetens.
Det är därför nödvändigt att i första hand stärka den
makroekonomiska kompetensen inom Konjunkturinstitutet.
De hittillsvarande resurserna för internationella
analyser och kontakter har varit begränsade. Inte
minst gäller det den alltmer betydelsefulla utvecklingen på de finansiella marknaderna. Samtidigt har
Sveriges beroende av utvecklingen i omvärlden ökat
kraftigt. Den ekonomiska integrationen kommer att
accentuera denna utveckling. Regeringen anser att
Konjunkturinstitutet bör beredas större möjligheter
att analysera den internationella och finansiella ut-

vecklingen samt till ett utökat internationellt utbyte
med organisationer i andra länder, vilka arbetar med
motsvarande frågor.
Sedan 1992 arbetar Konjunkturinstitutet med utveckling av miljöräkenskaper. Projektet genomförs i
nära samarbete med SCB och Naturvårdsverket. Huvuduppgiften för institutet är att utveckla monetära
räkenskaper, dvs. sambanden mellan miljö och ekonomi. Svåra metodproblem återstår att lösa samtidigt
som resurserna för arbetet är små. Regeringen anser
därför att 0,6 miljoner kronor bör tillföras institutet i
utökade årliga anslag för att förstärka basresurserna i
utvecklingen av miljöräkenskaper.
Regeringen bedömer att Konjunkturinstitutet för
att kunna fullgöra sina uppgifter inom anvisade ramar måste fortsätta att förändra sin organisation i
riktning mot en utvecklad kunskapsorganisation, att
effektivisera arbetet och att gradvis höja kompetensen.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har granskat institutets
årsredovisning och har inga invändningar.

Slutsatser
Den bedömning som regeringen har gjort av Konjunkturinstitutets verksamhet ger inte anledning att
ompröva verksamheten. Den har i stort sett bedrivits
så att de uppsatta målen har uppnåtts. Regeringen
anser emellertid att Konjunkturinstitutet bör ges
ökade möjligheter att förbättra analyserna och prognoserna över den samhällsekonomiska utvecklingen, för att därigenom i ökad utsträckning bidra till
att målet tillförlitliga analyser och bedömningar av
den samhällsekonomiska utvecklingen och den statsfinansiella utvecklingen, uppnås. Ökad vikt skall läggas vid metodutveckling för medelfristiga beräkningar, vid analyserna av den internationella och
finansiella utvecklingen och på att stärka den makroekonomiska kompetensen. De övriga behov som regeringen redogjort för behöver också tillgodoses.
Sammantaget bör Konjunkturinstitutet anvisas 6,6
miljoner kronor i utökade årliga anslag.
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BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER (SOM
FÅR DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT (INTÄKTERKOSTNADER)

KOSTNADS-TÄCKNING

UPPDRAGSGIVARE
(STAT)

UPPDRAGSGIVARE
(ÖVRIGA)

Utfall 1995/96

3961

4303

-342

92

70

30

varav 1996

3113

3348

-235

93

60

40

Prognos 1997

3200

2900

300

110

60

40

Budget 1998

3200

3200

0

100

50

50

Beräknat 1999

3900

Beräknat 2000

3900

A2

1995/96

Utgift

252 605

Utgift

157 710

1997

Anslag

177 167

1998

Förslag

176 625

1999

Beräknat

181 757

2000

Beräknat

186 835

Därav

1996

Riksrevisionsverket
1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens överväganden
RRV är central förvaltningsmyndighet för statlig revision och redovisning. Enligt 44 § lagen (1996:
1059) om statsbudgeten är regeringen redovisningsskyldig inför riksdagen för den verksamhet som bedrivs av staten. Enligt 1 § budgetlagen skall vidare
hög effektivitet eftersträvas och god hushållning iakttas i statens verksamhet. För att tillgodose budgetlagens krav har regeringen behov av ett starkt och oberoende revisionsorgan som bedriver revision i
enlighet med god sed. RRV skall bl.a. granska måluppfyllelsen i statlig verksamhet och härigenom bidra till en ändamålsenlig, säker och effektiv statlig
förvaltning samt till effektivitet i statliga åtaganden.

3 515

164 746

1 Beloppen anges i tusentals kronor

Under anslaget finansieras huvuddelen av effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen. Även verksamheten med prognoser, utfall och ekonomisk statistik, utvecklingsarbetet kring ekonomistyrning,
normering, budgetprocess m.m. samt viss rådgivning
och stöd till regeringen finansieras i stor utsträckning
från detta anslag. Riksrevisionsverket (RRV) bedriver
också avgiftsfinansierad verksamhet. Det ekonomiska målet för denna verksamhet är full kostnadstäckning. Den avgiftsfinansierade verksamhet RRV bedriver avser viss årlig revision, regeringsuppdrag,
utbildning och rådgivning, redovisnings- och personaladministrativa system, system för kreditgarantier
samt internationella uppdrag.
Utgiftsprognosen för innevarande år visar på ett
anslagsparande som uppgår till ca 16 miljoner kronor. Detta förklaras till stor del av ökad personalrörlighet samt svårigheter att anställa ny personal i samband med den osäkerhet som råder till följd av
pågående stabsöversyn. Till följd av osäkerheten har
även strategiska satsningar på kompetens- och ITutveckling skjutits på framtiden vilket resulterat i att
konsult- och utbildningskostnaderna minskat.
Budgetförslaget för 1998 är en preliminär beräkning till följd av det förslag som regeringen tidigare
redovisat om bildandet av en ny ekonomistyrningsmyndighet. Regeringen avser att återkomma i den
ekonomiska vårpropositionen 1998 med förslag angående den nya myndighetens uppgifter, medelsbehov m.m.

Resultatbedömning
De övergripande målen för RRV 1995/96 har varit
att verka för effektivitet i staten och i statliga åtaganden samt för en säker och ändamålsenlig ekonomiadministration i den statliga förvaltningen. Revisionen skall bedrivas oberoende även i förhållande till
den normerande verksamheten vid verket. RRV skall
i sin verksamhet genom kunskapsöverföring, rådgivning och stöd till regeringskansliet, myndigheterna
m.fl. verka för att ändamålsenliga åtgärder vidtas
samt ge underlag för regeringens arbete med att ompröva statliga åtaganden.
Enligt regeringens bedömning har myndigheten
bedrivit sin verksamhet i enlighet med de uppställda
målen.
RRV har enligt god revisionssed granskat och avlämnat revisionsberättelser för samtliga myndigheter.
Tillsammans med de stiftelser och aktiebolag som
RRV granskar uppgår antalet objekt till 478. De
uppgifter om reviderade objekt som redovisas under
1995/96 avser den slutliga granskningen av 1994/95
års årsredovisning samt granskningen av den löpande
redovisningen för budgetåret 1995/96.
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ANTALET REVIDERADE OBJEKT
Affärsverk
Myndigheter

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

1993/94

1994/95

1995/96

7

4

4

287

285

289

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

283 585

301 862

-18 277

94 %

1996

187 505

193 033

-5 528

97 %

Statliga bolag

64

80

98

varav

Stiftelser

35

41

50

Prognos 1997

204 500

205 420

-920

100 %

Övriga

38

39

37

Budget 1998

202 172

202 172

0

100 %

434

449

478

Beräknat 1999

202 172

202 172

0

100 %

Beräknat 2000

192 172

192 172

0

100 %

Summa

Den granskning som sker vid den årliga revisionen
har under de senaste åren utvecklats till att inte bara
omfatta myndigheternas finansiella redovisning utan
även resultatredovisningarna och underlaget för
myndighetsledningarnas förvaltning. Antalet revisionsberättelser med invändning har ökat från 14 st
under räkenskapsåret 1994/95 till 26 st under
1995/96. Ökningen kan till viss del förklaras av ändrade krav i redovisningsskyldigheten som trätt i kraft
under året. De iakttagelser och förslag RRV avgivit
vid den årliga revisionen har i 90 % av fallen lett till
åtgärder från regering och myndigheter inom ett år.
RRV följer för andra året även myndigheternas
ekonomiadministrativa standard med hjälp av en årlig ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering).
Myndigheternas EA-standard har förbättrats betydligt mellan budgetåren 1994/95 och 1995/96.
Effektivitetsrevisionens verksamhet har koncentrerats på statsfinansiellt betydande områden. I flera fall
är också de statsfinansiella effekterna av effektivitetsrevisionen påtagliga och kvantifierbara. Vad avser de
förslag som lämnas till regeringen i effektivitetsrevisionens rapporter har ca 65 % av de tre senaste årens
rapporter fått påvisbara resultat. Vad gäller arbetet
med att utveckla kvalitet har RRV i årsredovisningen
exemplifierat arbetet med kvalitetsgranskningar av
publicerade rapporter. Bland annat har externa aktörer i form av expertis på aktuella sakområden och
referensgrupper använts fortlöpande i arbetet.
Kvaliteten på prognoser, utfall och ekonomisk statistik har förbättrats. En modell för månadsvis uppföljning av statsbudgeten har utvecklats under 1996.
Under 1997 följs samtliga anslag och inkomsttitlar
månadsvis upp. Utvecklingen på statsbudgeten redovisas och presenteras varje månad såväl på detaljnivå
som på aggregerad nivå. Stora skillnader mellan utfall och budget analyseras och kommenteras. Modellen ger regeringen förutsättningar att i tid agera
för att bl.a. möta eventuella anslagsöverskridanden.
RRV:s insatser på området har bidragit till tillförlitliga analyser och bedömningar av den statsfinansiella
utvecklingen.

Budgetåren 1995/96 och 1997 kom 87 % av avgiftsinkomsterna från statliga myndigheter. Övriga
uppdragsgivare svarar för 13 %. Resultatet har förbättrats från ett underskott på 18 miljoner kronor
budgetåret 1995/96 till ett prognosticerat underskott
på 0,9 miljoner kronor för budgetåret 1997. Detta
förklaras främst av att det under budgetåret 1995/96
genomfördes stora satsningar på bl.a. systemutveckling och kvalitetsprojekt. Delar av utvecklingssatsningarna pågick även under 1996. Utvecklingskostnaderna beräknas i framtiden balanseras av
försäljningsintäkter.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD TJÄNSTEEXPORT
TJÄNSTEEXPORT
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

48 081

47 783

298

101 %

1996

34 388

35 418

-1 030

97 %

Prognos 1997

30 000

29 500

500

102 %

Budget 1998

31 000

30 800

200

101 %

Beräknat 1999

31 000

31 000

0

100 %

Beräknat 2000

31 000

31 000

0

100 %

varav

Tjänsteexporten sker huvudsakligen i biståndsprojekt
i nära samarbete med SIDA. RRV:s arbete består
främst av att bygga upp statliga revisionsorgan, utveckla statlig redovisning och budgetering i bl.a. Södra Afrika. Budgetåret 1995/96 och 1997 kom 87 %
av avgiftsinkomsterna från statliga myndigheter. Övriga uppdragsgivare uppgår till 13 %. Underskottet
på ca 1 miljon kronor kalenderår 1996 förklaras av
en periodiseringseffekt och beskriver därmed inte
verksamhetens resultat för kalenderåret.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Revisionskontoret vid
Regeringskansliet, som granskar RRV:s årsredovisning, inte haft några invändningar.
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Förändring av verksamheten

Regeringens överväganden

Regeringens förslag, som presenterats tidigare under
avsnitt 4.2, innebär att RRV renodlas till ett starkt
och oberoende revisionsorgan som innefattar såväl
årlig revision som effektivitetsrevision. Regeringen
föreslår även att statens ekonomistyrningsfunktion
renodlas och att en ny myndighet inrättas. En organisationskommitté kommer att få regeringens uppdrag
att föreslå vilka verksamheter som skall ingå i den
nya myndigheten.

Resultatbedömning
Det övergripande målet 1995/96 för Statskontoret
har varit att stödja regeringen i arbetet med att ompröva, effektivisera och styra statlig och statligt finansierad verksamhet. Arbetet sker på uppdrag av
regeringen eller efter överenskommelse med Regeringskansliet, kommittéer och arbetsgrupper som hör
till Regeringskansliet. De viktigaste verksamhetsmålen har varit att ge stöd i arbetet med att ompröva
statlig verksamhet, utveckla styrning och uppföljning, effektivisera och förändra verksamhetsformer
och förvaltningsstruktur, utveckla samverkan mellan
stat och kommun, anpassa förvaltningen till EUmedlemskapet, med stöd av modern informationsteknik effektivisera myndigheternas samverkan, arbetsformer och informationsförsörjning samt att utveckla en öppen och säker elektronisk infrastruktur
till stöd för den offentliga förvaltningens verksamhetsförnyelse.
Statskontorets årsredovisning visar att Statskontoret genomfört utredningsuppdrag och gjort andra
stabsinsatser av i stort sett samma omfattning som
föregående år. Statskontoret har utfört uppdrag inom samtliga av regeringen utpekade huvudområden
och gjort insatser åt samtliga departement. Regeringens och Regeringskansliets efterfrågan på Statskontorets insatser har varit hög. Statskontoret har tidvis
haft svårt att tillgodose efterfrågan varför vissa uppdrag inte kunnat genomföras eller måst senareläggas.
Produktivitetsutvecklingen har varit tillfredsställande. Genomsnittskostnaden för avslutade utredningsuppdrag liksom genomsnittlig utredningstid har
visserligen ökat under budgetåret, men detta är
främst beroende på att uppdragen blivit mer komplexa och ställt krav på mer djupgående analyser. Genomsnittskostnaden för besvarade remisser har däremot minskat. Statskontorets resultatredovisning har
utvecklats till att även omfatta kvalitetsbedömningar.
Ett nytt kvalitetssäkringssystem har utvecklats och
införts. Stor vikt har därvid lagts vid uppdragsgivarnas syn på kvaliteten i Statskontorets produkter och
tjänster. Enligt de intervjuundersökningar som genomförts är departementens allmänna bedömning
att kvaliteten i Statskontorets utredningar och andra
insatser är god. Ett sammanvägt kvalitetsindex visar
att Statskontorets styrka ligger i dess utredar- och
rapporteringskompetens. Av de svarande i kvalitetsundersökningen uppger 80 % att deras helhetsbedömning av Statskontorets insats är bra eller mycket
bra och 88 % att det är ganska eller mycket troligt
att de kommer att anlita Statskontoret igen.
Enligt regeringens bedömning har Statskontoret i
huvudsak uppnått resultat i enlighet med det övergripande målet genom att myndigheten på ett tillfredsställande sätt genomfört de uppdrag och stabsinsatser som regeringen och Regeringskansliet

Slutsatser
Enligt regeringens bedömning har RRV nått goda
resultat vad gäller att granska myndigheternas redovisning samt att följa upp hur myndigheterna lyckats
bidra till de mål som regeringen ställt upp.
Regeringen anser att RRV skall bidra till att följande mål uppnås.
– tillförlitliga analyser och bedömningar av den
samhällsekonomiska och den statsfinansiella utvecklingen,
– effektiv granskning av statlig verksamhet,
– effektiv utvärdering och omprövning av statlig
verksamhet samt
– administrativt stöd av hög kvalitet till statliga
myndigheter.

A3
1995/96

Statskontoret
Utgift

88 963

Utgift

62 209

1997

Anslag

59 325

1998

Förslag

65 370

1999

Beräknat

67 256

2000

Beräknat

68 054

Därav

1996

1

Anslagssparande

13 434

Utgiftsprognos

66 400

1 Beloppen anges i tusental kronor

Vid utgången av budgetåret 1995/96 hade Statskontoret ett anslagssparande på 13 434 000 kronor vilket innebär att Statskontoret genom ökad omslutning under budgetåret förbrukat drygt 5 miljoner
kronor av sitt tidigare stora anslagssparande. Innevarande budgetår visar utfallet för de första sex månaderna att verksamheten bedrivs enligt plan. Enligt
Statskontorets prognos kommer 7 miljoner kronor
av anslagssparandet att förbrukas under 1997.
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efterfrågat. I förhållande till målen kan dock konstateras att andelen uppdrag av omprövande och sektorsövergripande karaktär är låg och under året
minskat ytterligare. Regeringen och Regeringskansliet har således inte i någon större omfattning efterfrågat sådana insatser från Statskontoret. Enligt regeringens mening är det emellertid angeläget att sådana
insatser kommer till stånd. I förra årets budgetproposition anförde regeringen att Statskontoret fortlöpande bör uppmärksamma regeringen på behov av
sektorsövergripande och kostnadssänkande åtgärder.
I Statskontorets regleringsbrev för innevarande år har
regeringen också som ett verksamhetsmål angett att
Statskontoret skall utveckla sin uppdragsdialog med
Regeringskansliet så att dialogen i högre grad inriktas
på sådana åtgärder.

I avvaktan på resultatet av denna översyn bör tills
vidare de verksamhetsmål som angetts för innevarande år gälla.
Statskontoret skall fortsätta arbetet med att utveckla sin uppdragsdialog med Regeringskansliet
Regeringen avser också att utveckla Regeringskansliets beställarkompetens och formerna för beredning
av uppdrag till Statskontoret. Detta görs för att säkra
en hög kvalitet i verksamheten och ett effektivt utnyttjande av Statskontorets resurser och kompetens
som stabsorgan åt regeringen i förvaltningspolitiska
frågor. Samspelet mellan Regeringskansliet och
Statskontoret skall vidare belysas i den översyn som
kommer att göras.
Regeringen föreslår med anledning av Stabsmyndighetsöversynen att Lokalförsörjningsverkets uppgifter att lämna stöd till regeringen i budgetarbetet
samt förvaltning och avveckling av tomma lokaler
överförs till Statskontoret.
Regeringen föreslår att anslaget för år 1998 uppgår till 65 370 000 kronor. Beräkningen inkluderar
en ökning av anslaget med 4 504 000 kronor för att
finansiera den stabsfunktion för lokalförsörjningsfrågor som föreslås överföras till Statskontoret.
Anslaget för 1999 har beräknats till 67 256 000
kronor och för 2000 till 68 054 000 kronor.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
UPPDRAGSVERKSAMHET: INKÖPSSAMORDNING
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

17 465

16 324

1 141

107 %

1996

10 576

12 294

-1 718

86 %

varav

Prognos 1997

15 500

17 100

-1 600

91 %

Budget 1998

17 000

17 000

0

100 %

Beräknat 1999

17 000

Beräknat 2000

17 000

A4

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

1995/96

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar mot Statskontorets årsredovisning.

Utgift

505 555

Utgift

381 555

1997

Anslag

328 802

1998

Förslag

327 886

1999

Beräknat

331 508

2000

Beräknat

334 883

Därav

Slutsatser

Statistiska centralbyrån

1996

1

Anslagssparande

2

Utgiftsprognos

4 126

331 000

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Inklusive 4 700 tkr till regeringens disposition

Regeringen anser att Statskontoret skall bidra till att
målet effektiv utvärdering och omprövning av statlig
verksamhet uppnås. Statskontorets verksamhet skall
i högre grad inriktas på att genomföra utvärderingar
av principiell och sektorsövergripande karaktär. Regeringen avser att göra en översyn av styrning och
inriktning av Statskontorets verksamhet. En utgångspunkt för översynen skall vara att Statskontoret
skall kunna tillgodose regeringens och Regeringskansliets behov av såväl omfattande utvärderingar
som mera avgränsade och kortsiktiga utredningsinsatser. En annan utgångspunkt skall vara att den förändrade inriktingen och en eventuellt ökad efterfrågan skall hanteras inom ramen för nuvarande
anslagsnivå.

Vid utgången av budgetåret 1995/96 hade Statistiska
centralbyrån (SCB) ett anslagssparande på 4 miljoner
kronor. Enligt SCB:s prognos, baserad på utfallet av
de sex första månaderna under innevarande budgetår, kommer anslagssparandet att förbrukas och ca 3
miljoner kronor att utnyttjas av anslagskrediten vid
årets slut. En anledning till detta är stora kostnader
för anpassning av statistiken till EU:s krav och investeringar i ny teknik samtidigt som besparingar har
gjorts på anslaget.
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Regeringens överväganden

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

Resultatbedömning

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

De övergripande målen 1995/96 för SCB har varit att
verka för att den statliga statistiken håller en god
kvalitet, är objektiv och görs allmänt tillgänglig med
beaktande av att uppgiftslämnandet underlättas och
att lämnade uppgifter skyddas genom anonymitet
och sekretess. Ett mål har vidare varit att ansvara för
statistikproduktion och internationell rapportering
som inte åligger annan myndighet och att genom
uppdragsverksamhet ytterligare öka statistikens och
de statistiska datalagrens tillgänglighet och användning. Verksamhetsmålen har varit att (1) producera,
tillhandahålla och utveckla statistiska tjänster, (2)
skapa flexibilitet för nya och ändrade statistikbehov,
(3) inrikta förvaltningsuppgifterna på sektorövergripande insatser och stöd för utveckling av den officiella statistiken, (4) vidta åtgärder som möjliggör en
ökad tillgänglighet och ett flexibelt utnyttjande av
data, (5) arbeta med kvalitetsfrågor och utveckla ett
system för kvalitetssäkring av verksamheten, (6) bedriva verksamheten med ökad kostnadseffektivitet.
Enligt regeringens bedömning har SCB i huvudsak
uppnått resultat i enlighet med de övergripande målen genom att statistikprodukterna kvalitetsmässigt
har utvecklats övervägande positivt, verksamhetsmålet 1 genom att den löpande statistikproduktionen
genomförts enligt planerna, verksamhetsmålen 2 och
4 genom att stora satsningar gjorts på centrala databaser, verksamhetsmålet 3 genom en särskild rapport
till regeringen om samordning av den officiella statistiken, verksamhetsmålet 5 genom ett brett upplagt
kvalitetsarbete som resulterat i bl.a. snabbare presentation av statistiken och minskade kostnader. Enligt
regeringens uppfattning finns inte tillräckligt underlag för att bedöma i vilken utsträckning verksamhetsmålet 6 uppnåtts.
SCB:s ekonomiska situation har påtagligt försämrats. Vissa åtgärder har vidtagits för att åstadkomma
balans i ekonomin. Regeringen har beslutat att SCB
får använda 10 miljoner kronor av det balanserade
resultatet i den avgiftsfinansierade verksamheten för
att under innevarande budgetår finansiera bl.a. kostnader för anpassning av statistiken till EU:s krav.
Anpassningen rör i första hand ekonomisk statistik
och arbetsmarknadsstatistik. SCB har också vidtagit
åtgärder som bör leda till rationaliseringsvinster. Det
pågående kvalitetsarbetet är ett led i detta arbete.
Dessutom har lokalytan begränsats, ytterst restriktiv
rekryteringspolitik införts, ett nytt avtal om datordrift slutits och övergång pågår från stordatordrift till
PC-baserad och databasorienterad statistikproduktion. Regeringen anser, liksom SCB, att fortsatta åtgärder måste vidtas för att skapa balans i ekonomin.

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

485 000

491 000

-6 000

99%

1996

339 000

350 000

-11 000

97%

varav

Prognos 1997

360 000

368 000

-8 000

98%

Budget 1998

369 000

369 000

0

100%

Beräknat 1999

380 000

377 000

+3 000

101%

Beräknat 2000

395 000

387 000

+8 000

102%

Huvuddelen av den statistik som fördes över till andra statistikansvariga myndigheter i samband med statistikreformen år 1994 produceras nu av SCB och
finansieras med avgifter. Den avgiftsfinansierade
verksamheten har ökat kraftigt sedan reformen och
utgör nu ca 50 % av SCB:s totala omslutning. Verksamhetens inriktning har samtidigt ändrats mot en
större andel mer omfattande och långsiktiga uppdrag. Cirka 75 % av uppdragsgivarna är statliga
myndigheter. Det negativa resultatet under budgetåret 1995/96 och prognostiserade negativa resultat
under innevarande budgetår förklaras bl.a. av stora
satsningar på marknadsföring och produktutveckling. SCB har vidtagit åtgärder för att förbättra den
ekonomiska situationen och beräknar att intäkter
och kostnader i uppdragsverksamheten skall vara i
balans år 1998.
Drygt 15 % av intäkterna under budgetåret
1995/96 kom från tjänsteexport. Tjänsteexporten
sker huvudsakligen i långsiktiga biståndsprojekt där
SCB bidrar med kunskap och statistikproduktion.
Exporten har under budgetåret nästan uteslutande
varit baserad på svenskt bistånd genom SIDA. Andelen uppdrag finansierade genom EU-organ har
ökat under året.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har i revisionsberättelsen
för SCB inte något att invända mot myndighetens
årsredovisning, räkenskaper och ledningens förvaltning för räkenskapsåret 1995/96. RRV har i en revisionsrapport påtalat att SCB inte gjort någon heltäckande redovisning mot det i regleringsbrevet
angivna målet att verksamheten skall bedrivas med
ökad kostnadseffektivitet. Enligt regeringen är det
viktigt att få underlag för bedömning av SCB:s produktivitetsutveckling för att kunna följa upp och styra verksamheten.

Översyn av statistikreformen
Riksdagen beslutade i november 1992 om förändrade principer för ansvarsfördelning och finansie22
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ring av den officiella statistiken för att möjliggöra
en effektivare styrning av den statliga statistikproduktionen (prop. 1992/93:101, bet. 1992/93:
FiU7, rskr. 1992/93:122). Den 1 juli 1994 fördes
därför ansvaret för den officiella statistiken inom
avgränsade sektorsområden över från SCB till
andra statliga myndigheter. Genom reformen fick
SCB ett uttalat ansvar för samordning och uppföljning av all officiell statistik samtidigt som
myndighetens statistikansvar koncentrerades till i
första hand arbetsmarknadsstatistik, befolkningsstatistik och ekonomisk statistik. Med tanke på de
stora förändringar som statistikreformen innebar
är det motiverat att nu utvärdera denna. Regeringen avser därför att tillkalla en utredare med
uppgift att utvärdera effekterna av reformen. Mot
bakgrund av de stora effekter som EUmedlemsskapet har haft på statistikens område är
det motiverat att utvärdera även dessa. Det bör
övervägas att också göra en kartläggning av behovet av statistik i samhället. Detta har inte genomförts sedan 1979 års statistikutredning.

kronor som del av riksdagens beslut om ett besparingskrav på statlig konsumtion på totalt 11 % år
1995/96 - 1998. Beräkningen inkluderar också en
ökning av anslaget med 3 393 000 kronor för att
bl.a. förbättra nationalräkenskaperna. Ökningen finansieras genom omfördelning inom utgiftsområde 2
och överföring av medel från utgiftsområde 1. Omprioriteringarna på anslaget innebär omfattande förändringar inom vissa statistikområden vilket ställer
höga krav på myndigheten vad gäller bl.a. intern personalrörlighet och kompetensutveckling.
Anslaget för år 1999 har beräknats till
331 508 000 kronor och för år 2000 till
334 883 000 kronor. Beräkningarna inkluderar tidigare beslutad lokalkostnadsbesparing.

A5
1995/96

Utgift

16 689

Utgift

16 689

1997

Anslag

70 000

1998

Förslag

70 000

1999

Beräknat

70 000

2000

Beräknat

13 000

Därav

Slutsatser
Regeringen anser att SCB skall bidra till att målet tillförlitlig och relevant statlig statistik uppnås. Myndigheten skall också bidra till att uppnå målet tillförlitliga analyser och bedömningar av den
samhällsekonomiska och den statsfinansiella utvecklingen. Vidare skall SCB bidra till att uppnå målet
administrativt stöd av hög kvalitet till de statliga
myndigheterna genom att förvalta och utveckla det
officiella statistiska systemet. Inom ramen för målen
skall SCB särskilt prioritera förbättringar av nationalräkenskaperna i syfte att stärka underlaget för regeringens prognoser och uppföljningar av ekonomisk-politiska mål. SCB bör också prioritera
anpassningar av statistiken till de krav som är beslutade inom EU. Vidare bör SCB i samband med valtillfällen producera statistik över personval och EUparlamentsval. Myndigheten bör också förstärka urvalet i undersökningen om hushållens inkomster, årligen rapportera till EU-kommissionen om sociala
utgifter, tillhandahålla tätare befolkningsframskrivningar samt med hjälp av registerdata göra förmögenhetsuppgifter tillgängliga för modellbearbetningar. Regeringen anser att SCB bör minska ambitionsnivån när det gäller den årliga befolkningsstatistiken,
prognosverksamheten avseende arbetsmarknad och
utbildning, markanvändningsstatistiken, välfärdsbulletinen, viss ekonomisk statistik, viss valstatistik
och förvaltningsuppgifterna. Ansvaret för framtagning av en skattestatistisk årsbok skall föras över till
Riksskatteverket.
Regeringen föreslår att anslaget för år 1998 blir
327 886 000 kronor. I beräkningarna har tagits hänsyn till en minskning av anslaget med 10 287 000

Folk- och bostadsräkning

1996

1

Anslagssparande

19 711

Utgiftsprognos

35 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras av Lantmäteriverket, Riksskatteverket (RSV) och SCB. En jämförelse mellan anslag
och utgiftsprognos för innevarande budgetår visar ett
stort anslagssparande vilket förklaras av förseningar i
projektet.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Riksdagen beslutade år 1995 att det skall genomföras registerbaserade folk- och bostadsräkningar vilket
betyder att de uppgifter som tidigare samlats in genom traditionella folk- och bostadsräkningar med
utskick av blanketter till alla hushåll och fastighetsägare vart femte år i fortsättningen kan tas in genom
befintliga register när statsmakterna så beslutar
(prop. 1995/96:90, bet. 1995/96:FiU6, rskr. 1995/
96:117). Förutsättningen för att kunna genomföra
registerbaserade folk- och bostadsräkningar är att det
byggs upp ett lägenhetsregister som bl.a. bygger på
ett heltäckande adressregister och att folkbokföringsadressen kompletteras med en lägenhetsbeteckning. För att registervägen kunna samla in uppgift
om yrke krävs att det bildas ett yrkesregister. Regeringen har uppdragit åt SCB att utreda förutsättning23
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arna för ett yrkesregister. Uppdraget skall redovisas
senast den 15 januari 1998.
Riksdagsbeslutet innefattade en provverksamhet i
Gävle kommun och i Högalids församling i Stockholms kommun för att närmare kunna pröva tekniken och precisera kostnaderna för en riksuppläggning. Regeringen beslutade den 1 februari 1996 att
uppdra åt Lantmäteriverket, RSV och SCB att genomföra provverksamheten. Regeringen beslutade
vidare den 23 maj 1996 att uppdra åt Riksrevisionsverket (RRV) att granska provverksamheten
och lämna förslag till kostnadsbegränsningar.
Resultatet från provverksamheten är positivt. Det
visar att det genom Lantmäteriverkets uppbyggnad
av lägenhetsregister, RSV:s komplettering av folkbokföringsadressen och kommunernas medverkan i
uppläggningen är möjligt för SCB att genomföra en
första registerbaserad folk- och bostadsräkning under
senare delen av år 2001. Enligt RRV och de medverkande myndigheterna finns dock viss osäkerhet i
projektet vad gäller kostnader och tidsplan. Kostnaderna beräknas nu till ca 320 miljoner kronor, inklusive beräknad ersättning till kommunerna, vilket är
60 miljoner kronor mer än de ursprungligen uppskattade kostnaderna. RRV och myndigheterna har
föreslagit ett antal åtgärder som kan sänka kostnaderna. Bland annat föreslås att rättningsarbetet centraliseras till Lantmäteriverket i så stor utsträckning
som är möjlig med tanke på kvalitet och kostnader,
att skatteförvaltningen effektiviserar styrningen och
samordningen inom sitt område och att SCB tillsammans med de andra myndigheterna förbättrar
indatakontrollen i kvalitetsuppföljningen. Både RRV
och de medverkande myndigheterna påpekar att
tidsplanen är mycket pressad och att förseningar i
förberedande moment kan resultera i att folk- och
bostadsräkningen blir försenad.
Adressregistret är en viktig del i uppläggningen av
lägenhetsregistret. En omfattande adressättning på
landsbygden och viss komplettering av tätortsadresser återstår att genomföra innan adressregistret är
heltäckande.
Utöver kostnader för investeringar i projektet har
Lantmäteriverket och RSV redovisat kostnader för
systemförvaltning, drift och àjourföring när väl lägenhetsregistret är uppbyggt och folkbokföringen
kompletterad. SCB har redovisat kostnader för statistikredovisning när systemomläggningen är genomförd.
RSV och Lantmäteriverket har påtalat att det
finns risk för att uppläggningen av lägenhetsregistret
och folkbokföring på lägenhet försenas och blir dyrare än beräknat om en fullständig och säker postnummersättning inte kan åstadkommas. För närvarande finns postnummer endast för de postadresser
som är kända och godkända av Posten AB. En sådan
princip kan, enligt myndigheterna, inte tillämpas om
kompletta belägenhetsadresser skall kunna fastställas
för alla bostäder i landet. Postnummersystemet måste

i så fall täcka hela landet. Myndigheterna föreslår
därför att postnummersystemet regleras av staten.
Mot denna bakgrund avser regeringen att tillsätta en
utredning med uppgift att se över postnummersystemet.
RRV har påtalat att projektets fortsättning kräver
en bättre styrning än under provverksamheten. Motiveringen är att flera myndigheter samverkar, att
uppbyggnad av lägenhetsregister och utökning av
folkbokföringen kommer att ske samtidigt i ett stort
antal kommuner och att de osäkra kostnaderna kräver en bättre kontroll. Regeringen instämmer i
RRV:s synpunkter och avser därför att tillsätta en
genomförandekommitté för att leda och styra det
fortsatta arbetet.
Inom EU pågår ett arbete med att ta fram rekommendationer som skall gälla för medlemsländernas nästa folk- och bostadsräkning. De syftar till att
samordna, harmonisera och synkronisera medlemsländernas nästa planerade folk- och bostadsräkning.
EU:s riktlinjer överensstämmer med FN:s rekommendationer för nästa folk- och bostadsräkning i Europa.

Revision
Räkenskaperna för registerbaserad folk- och bostadsräkning granskas inom ramen för RRV:s årliga
revision av Lantmäteriverket, RSV och SCB.

Slutsatser
Riksdagen konstaterade i sitt beslut år 1995 att det
finns ett starkt dokumenterat behov av statistik på
hushållsnivå och att kraven på hög kvalitet och aktualitet i hushållsstatistiken är stora. Med registerbaserade folk- och bostadsräkningar är det möjligt att
framställa statistiken betydligt oftare än vad som
gjorts hittills vilket innebär en klar kvalitetsförbättring av samhällets behov av information inom detta
område. Kommunerna behöver grundläggande hushållsstatistik för planering, utvärdering, uppföljning
och inte minst resursfördelning. Statliga myndigheter,
bl.a. Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket använder hushållsstatistik i betydande omfattning.
Forskningens behov av empiriska data är otvetydigt.
Det positiva resultatet av provverksamheten stärker regeringens uppfattning om de stora fördelarna
med att övergå till registerbaserade folk- och bostadsräkningar. Registerbaserade folk- och bostadsräkningar medför på sikt stora besparingar jämfört
med traditionella folk- och bostadsräkningar. Detta
bekräftas av erfarenheter från Danmark och Finland.
Kostnaden för en registerbaserad folk- och bostadsräkning beräknas till ca 10 miljoner kronor per tillfälle, efter det att investeringarna genomförts, vilket
skall jämföras med minst 300 miljoner kronor för en
24
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traditionell folk- och bostadsräkning. Andra fördelar
är att folkbokföringen förbättras genom att folkbokföringsadressen kompletteras med lägenhetsnummer
och att uppgiftslämnarbördan minskar. Ytterligare
ett skäl som talar för en förändring är det relativt
stora bortfall som redovisades i den senaste folk- och
bostadsräkningen år 1990.
Regeringen konstaterar att registerbaserade folkoch bostadsräkningar är ett viktigt led i utvecklingen
av samhällets informationsförsörjning. Riksdagen
har uttalat att samhällets informationsförsörjning är
en prioriterad statlig uppgift (prop. 1995/96:125,
bet. 1995/96:TU19, rskr. 1995/96:282). Regeringen
har i skrivelsen 1997/98:19 Utvecklingen i informationssamhället föreslagit att huvudinriktningen för
regeringens politik på området ligger fast.
Regeringen anser mot denna bakgrund att de
medverkande myndigheterna tillsammans med
kommunerna bör fortsätta verksamheten med inriktning mot en första registerbaserad folk- och bostadsräkning år 2001. Regeringen utgår från att
myndigheterna tar till vara de förslag till förbättringar i verksamheten och de möjligheter till kostnadsbegränsningar som RRV och myndigheterna själva har
föreslagit. Regeringen kommer att noga följa kostnadsutvecklingen i projektet.
Regeringen föreslår att anslaget för år 1998 blir
70 miljoner kronor och har beräknat anslaget för år
1999 till 70 miljoner kronor och för år 2000 till 13
miljoner kronor. Erfarenheterna från provverksamheten visar att kostnaderna kan komma att bli högre
än de ursprungligen uppskattade. Samtidigt har RRV
lämnat förslag på ett antal åtgärder som bör kunna
leda till besparingar. Sammantaget kan det enligt regeringens bedömning inte uteslutas att ytterligare
medel kommer att behövas för verksamheten under
år 1999 och år 2000.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag till lagstiftning och informationsfrågor i
samband med den registerbaserade folk- och bostadsräkningen.

A6
1995/96

157 400

Utgift

103 500

1997

Anslag

110 105

1998

Förslag

110 875

1999

Beräknat

112 800

2000

Beräknat

111 687

1996

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Finansinspektionen är central förvaltningsmyndighet
för tillsynen över finansiella marknader, kreditinstitut
och det enskilda försäkringsväsendet. De övergripande målen för Finansinspektionen har under
1995/96 varit att bidra till det finansiella systemets
stabilitet och effektivitet samt att verka för ett gott
konsumentskydd.
Det svenska finansiella systemet har under det senaste budgetåret stabiliserats ytterligare. Den allmänna ekonomiska och finansiella utvecklingen har
bidragit till detta. Rörelseresultaten för instituten under inspektionens tillsyn har överlag varit mycket
goda samtidigt som räntor och inflationen sjunkit
kraftigt.
Finansinspektionen har i årsredovisningen för
budgetåret 1995/96 anfört bl.a. följande. Inspektionens nuvarande dimensionering tillåter inte både en
fullskalig satsning på tillsyn och uppföljning samt ett
aktivt normgivningsarbete. Under det gångna budgetåret innebar det omfattande föreskriftsarbetet, i
kombination med en stor mängd tillståndsärenden,
att ambitionsnivån i den operativa tillsynen begränsades. Strukturomvandlingar och ändringar i lagstiftningen ställde under budgetåret krav på ett omfattande auktorisationsarbete samtidigt som det
internationella samarbetet i olika fora ökade kraftigt.
Av resultatredovisningen framgår att handläggningstiderna för auktorisationsärenden ökat för både försäkrings- och kreditmarknadsavdelningen. Detta
problem har inspektionen endast delvis kunnat hantera inom ramen för givna resurser. Inspektionen har
utfört ett omfattande arbete med författningar på
tekniskt svåra områden. Inom den operativa tillsynen
har satsningen på riskhanteringsfrågor varit stor, vilket lett till ett ökat medvetande på styrelse- och företagsledningsnivå i dessa frågor. Inspektionens operativa tillsyn har bidragit till att stärka internkontrollen
i företagen och stabiliteten på marknaden. Emellertid
konstaterar Finansinspektionen att antalet platsbesök
hos institut under tillsyn inte är tillfredsställande. Det
finns även en risk att effekten av inspektionens insatser stannar på företagsledarnivå och inte leder till

Finansinspektionen
Utgift

Därav

Finansinspektionen anvisas ett ramanslag som skall
täcka kostnaderna för inspektionens verksamhet.
Tillsynsavgifter tas ut av de institut som står under
inspektionens tillsyn. Avgifterna är obligatoriska och
beräknas med utgångspunkt från inspektionens ramanslag. Därtill kommer ansökningsavgifter som tas ut
vid prövning av olika typer av ärenden. Avgiftsinkomsterna tas upp på statsbudgetens inkomstsida
under inkomsttitel och skall överensstämma med
storleken på ramanslaget.

1

Anslagssparande

2

Utgiftsprognos

-2 351

109 000

1

Beloppen anges i tusental kronor.
2
Ytterligare 1 500 000 kronor föreslås anvisas på tilläggsbudget
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önskade effekter i instituten som helhet. För att verka
för ett gott konsumentskydd har inspektionen satsat
på förebyggande åtgärder för konsumentfrågorna.
Det har även gjorts en uppföljning av institutens klagomålshantering samtidigt som ett fördjupat samarbete med Konsumentverket har påbörjats.
Sammantaget gör regeringen bedömningen att Finansinspektionen i allt väsentligt har bedrivit verksamheten i enlighet med sina mål och att verksamheten har bidragit till effektiviteten och stabiliteten i
den finansiella sektorn. Samtidigt föreligger dock
problem med långa handläggningstider för vissa
ärendetyper och ett inte tillfredsställande antal platsbesök.
Regeringen aviserade i en tidigare budgetproposition (prop. 1994/95:100, bilaga 8, s. 96) att ambitionsnivå och resursbehov för den finansiella tillsynen
långsiktigt skulle analyseras i samband med den fördjupade prövningen av inspektionen för budgetåren
1997-1999. Den 1 juni 1995 tillsatte emellertid regeringen en kommitté med uppdrag att göra en översyn
av rörelse- och tillsynsreglerna för kreditinstitut och
värdepappersbolag (Banklagskommittén, Fi 1995:09,
dir. 1995:106). Kommittén skall värdera hur angelägna olika tillsynsuppgifter är men även göra en
analys av vilka resurser som fordras för att tillsynsarbetet i enlighet med kommitténs övriga förslag skall
kunna utföras. I det sammanhanget skall kommittén
inte bara ange önskvärd ambitionsnivå utan också
uttala sig om tillsynsarbetets inriktning vid en oförändrad resursnivå för Finansinspektionen. Banklagskommitténs arbete bör inte, som regeringen också
påpekade i förra årets budgetproposition (prop.
1996/97:1 utg.omr. 2 anslag A 6), föregripas. Bedömningen på lång sikt av ambitionsnivån och resursbehovet för den finansiella tillsynen bör anstå till
dess kommittén avlämnat ett betänkande. Ett betänkande från Banklagskommittén beräknas föreligga i
slutet av 1997. Regeringens bedömning av Finansinspektionens resursbehov på lång sikt bör därför ske i
budgetpropositionen för 1999.
I budgetunderlaget för budgetåret 1998 har Finansinspektionen yrkat en ökning av ramanslaget
med 2 900 000 kronor, avseende ökade kostnader
dels för utrikes resor, dels för finansmarknadsstatistiken. Inspektionen anger att kostnaderna för utrikes
resor ökat kraftigt under de senaste budgetåren
främst beroende på EES-avtalet och sedermera på det
svenska EU-medlemskapet, som bl.a. inneburit att
inspektionen har tillsynsansvar över svenska finansiella instituts utländska filialer inom EES. De ökade
resekostnaderna är en följd av dels en höjd ambitionsnivå för hemlandstillsynen, dels deltagande i nya
internationella arbetsgrupper, dels det faktum att inspektionens generaldirektör fr.o.m. den 1 juli 1997
övertog ordförandeskapet för rådgivande bankkommittén (BAC) inom EU-kommissionen. Finansinspektionen har det övergripande ansvaret för den officiella finansmarknadsstatistiken och kostnaderna

belastar inspektionens ramanslag. Huvuddelen av
statistiken framställs av Statistiska centralbyrån
(SCB) på beställning av inspektionen. Kostnaden för
detta har årligen uppgått till ca 9 500 000 kronor.
SCB har angett att EU-anpassningen ställer krav på
väsentliga förändringar av finansmarknadsstatistiken. SCB uppskattar de ökade kostnaderna till
1 900 000 kronor för 1998.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har granskat Finansinspektionens
årsredovisning och har inga invändningar.

Slutsatser
Finansinspektionen skall bidra till att målet stabilitet
och effektivitet i det finansiella systemet uppnås. Inspektionen skall vidare verka för ett gott konsumentskydd. Inom ramen för detta arbete anser regeringen
att inspektionen bör fortsätta prioriteringen av riskhanteringsfrågor och tillse att det utförs ett ökat antal platsbesök hos instituten under tillsyn. Det är
även betydelsefullt att det vidtas åtgärder för att
minska handläggningstiderna för auktorisationsärenden. Mot denna bakgrund föreslår regeringen i
tilläggsbudgeten att inspektionen får en engångsvis
anslagshöjning med 1 500 000 kronor.
Det är även viktigt att Finansinspektionen bedriver sin verksamhet så att nödvändiga utrikes resor
kan genomföras och finansmarknadsstatistiken kan
bekostas. Det är sannolikt att kraven på statistiken
kommer att öka både vad gäller förbättrad kvalitet
och statistikförsörjning inom nya områden. De ökade kravens omfattning kan dock inte anges med säkerhet i dagsläget.
Det är väsentligt att inspektionen utövar en effektiv hemlandstillsyn bl.a. genom att öka antalet platsundersökningar i utlandet. Inspektionen har även
viktiga uppgifter att fylla genom generaldirektörens
ordförandeskap i BAC och deltagande i nya internationella arbetsgrupper. I avvaktan på Banklagskommitténs betänkande och med hänsyn till att en bedömning av inspektionens långsiktiga resursbehov
bör ske inför budgetåret 1999, föreslår regeringen
emellertid inte någon höjning av anslaget för budgetåret 1998. För att klara de ökade kraven och förändrade uppgifterna bör inspektionen göra omprioriteringar i verksamheten.
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A7
1995/96

Insättningsgarantinämnden
Utgift

6498

Utgift

3135

1997

Anslag

2000

1998

Förslag

985

1999

Beräknat

1010

2000

Beräknat

1035

Därav

1996

1,2,3

Anslagssparande

4112

Utgiftsprognos

2000

har träffat avtal med Riksbanken, Finansinspektionen och Riksgäldskontoret om att dessa
myndigheter skall ställa tjänstemän till förfogande
för att förstärka nämnden vid ersättningsfall. För
närvarande ingår sammanlagt nio personer från dessa myndigheter i den s.k. beredskapsstyrkan. Insättningsgarantinämnden har även vidtagit andra åtgärder som förberedelse inför ett eventuellt ersättningsfall. Om ett institut som tar emot insättningar både i
Sverige och utomlands fallerar föreligger behov av
samarbete mellan nämnden och motsvarande utländska garantisystem. Nämnden skall därför ingå och
följa upp samarbetsavtal med företrädare för utländska garantisystem samt besluta om att insättningar
som finns hos svenska och utländska instituts filialer
skall omfattas av garantin. Nämnden har också påbörjat överläggningar om samarbetsavtal med företrädare i Danmark, Finland, Frankrike, Luxemburg,
Norge, Storbritannien och Tyskland.
En annan av Insättningsgarantinämndens huvuduppgifter är att beräkna och debitera de årliga,
riskrelaterade avgifterna som skall betalas av instituten samt att förvalta dessa avgifter. Medlen skall placeras på räntebärande konto i Riksgäldskontoret till
rörlig och fast ränta med olika löptider. I december
1996 beslutade nämnden att förvaltningen skulle
läggas ut på externa medelsförvaltare. Efter ett upphandlingsförfarande har avtal träffats med fyra medelsförvaltare som ger förvaltarna mandat att bedriva aktiv förvaltning inom vissa ramar som beslutas
av nämnden.
Regeringen ser positivt på de av Insättningsgarantinämnden vidtagna åtgärderna och bedömer att
nämnden har vidtagit viktiga förberedelser inför ett
eventuellt ersättningsfall. Ett visst arbete återstår
dock bl.a. med att vidareutbilda beredskapsstyrkan
och träffa nödvändiga avtal med utländska myndigheter.
I budgetunderlaget för budgetåret 1998 har Insättningsgarantinämnden yrkat att nämnden för
budgetåret 1998 anvisas ett ramanslag på 4,2 miljoner kronor och har anfört bl.a. följande. I det yrkade
beloppet ingår kostnaden för arvode till de externa
medelsförvaltarna. Arvodet till förvaltarna uppgår till
en viss fast andel av marknadsvärdet av de förvaltade
medlen. Storleken på arvodet beror på hur mycket
avgiftsmedel som instituten betalar in samt på resultatet av förvaltningen. Nämnden har uppskattat
kostnaden till 2,2 miljoner kronor för 1998. Den extra kostnaden som förvaltning i extern regi medför
uppvägs enligt nämnden med stor sannolikhet av ett
positivt förvaltningsresultat. I yrkat belopp ingår
också ett förslag om oförändrat belopp på 2 miljoner
kronor avsett för att täcka övriga förvaltningskostnader.

2, 3

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Den 1 juli 1995 - 30 juni 1996 avser Bankstödsnämnden
3 För Insättningsgarantinämnden är summan 862

Insättningsgarantinämnden anvisas ett ramanslag för
förvaltningskostnader. Motsvarande belopp avräknas från de årliga avgifter som tas ut av de institut
som omfattas av insättningsgarantin och redovisas
under inkomsttitel. De årliga avgifterna för systemet
som helhet skall uppgå till 0,5 % av de garanterade
insättningarna till dess att behållningen i garantisystemet uppgår till 2,5 % av dessa insättningar. Avgifterna är negativt relaterade till kapitaltäckningsgraden i instituten och får variera mellan 0,4 % och 0,6
%. För kalenderåret 1997 uppgick de sammanlagda
avgifterna till ca 2 037 miljoner kronor.
I samband med avvecklingen den 1 juli 1996 av
det statliga bankstödet ombildades Bankstödsnämnden till Insättningsgarantinämnden. Vid utgången av
budgetåret 1995/96 hade Insättningsgarantinämnden
ett anslagssparande på drygt 4 miljoner kronor som
härrör från Bankstödsnämndens avveckling.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Genom lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,
som trädde i kraft den 1 januari 1996, infördes en
statlig garanti för insättningar hos banker och vissa
värdepappersbolag. Uppgiften att handlägga frågor
om insättningsgaranti lades på Bankstödsnämnden. I
samband med avvecklingen den 1 juli 1996 av det
statliga bankstödet ombildades Bankstödsnämnden
till Insättningsgarantinämnden. Vid ombildningen
flyttades kvarvarande bankstödsuppgifter till Regeringskansliet och Insättningsgarantinämndens verksamhet renodlades till att avse insättningsgarantifrågor. De övergripande målen för nämndens verksamhet under 1995/96 har varit att på ett kostnadseffektivt sätt administrera insättningsgarantisystemet och skapa beredskap för att utbetalningarna vid
ersättningsfall kan göras korrekt inom de tidsramar
som lagen om insättningsgaranti föreskriver.
En av Insättningsgarantinämndens huvuduppgifter
är att se till att organisationen snabbt kan förstärkas i
händelse av ersättningsfall och genom utbildningsinsatser förbereda en sådan förstärkning. Nämnden
27

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Riksgäldskontorets övergripande mål för
budgetåret 1995/96 var att

Riksrevisionsverket har granskat Insättningsgarantinämndens årsredovisning och har inga invändningar.

– långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden
inom ramen för penningpolitikens krav,

Slutsatser

– bidra till en god kassahållning i staten och därigenom minska räntekostnaderna för staten,
– ge lån och placeringsmöjligheter till statliga myndigheter och bolag till så goda villkor som möjligt
utan att suventionera kundernas verksamhet samt

Insättningsgarantinämnden skall på ett kostnadseffektivt sätt administrera insättningsgarantisystemet
och skapa beredskap för att utbetalningar vid ersättningsfall kan göras korrekt och inom lagstadgad tid.
I 1997 års budgetproposition redovisade regeringen att för budgetåren 1998 och 1999 hade ca 1 miljon kronor reserverats för nämnden inom utgiftsområdet - vilket var ett betydligt lägre belopp än för år
1997 - och konstaterade att, även om det första
verksamhetsåret medför vissa engångskostnader, ytterligare medel sannolikt kommer att behöva tillföras
nämnden för dessa år.
För att Insättningsgarantinämnden under budgetåret 1998 skall kunna uppfylla sina mål finner regeringen att nämnden har ett behov av ytterligare medel för att täcka sina förvaltningskostnader.
Regeringen anser även att den extra kostnaden för
förvaltningen i extern regi av avgiftsmedlen framstår
som rimlig. Regeringen konstaterar emellertid att Insättningsgarantinämnden har ett anslagssparande på
4 miljoner kronor som härrör från Bankstödsnämnden. Detta anslagssparande bör Insättningsgarantinämnden utnyttja för att täcka de ökade kostnaderna
under 1998. Regeringen föreslår därför inte någon
ökning av anslaget för budgetåret 1998.

– på ett effektivt sätt tillhandahålla och bevaka garantier enligt beslut av regering och riksdag.
Regeringen bedömer att Riksgäldskontoret i allt väsentligt har uppnått angivna mål. Nedan följer en genomgång av de enskilda områdena. Eftersom kostnader som uppkommer i Riksgäldskontorets
upplåningsverksamhet belastar såväl anslaget A 8
som A 9 redovisas resultatet inom dessa anslag gemensamt nedan. Resultatet för garantiverksamheten
redovisas under anslaget A 10.

Resultatbedömning
Upplåning och statsskuldsförvaltning
Riksdagen har satt upp mål för statsskuldförvaltningen. Riksgäldskontoret har inom ramen för dessa
mål av regeringen givits långtgående befogenheter att
välja upplåningsstrategi. Regeringen anger endast
ramar för omfattningen av valutaupplåningen, medan övriga beslut om statsskuldpolitiken fattas av
Riksgäldskontoret. I frågor av betydelse för penningpolitiken måste dock Riksgäldskontoret samråda
med Riksbanken.
En väl balanserad statsupplåning i syfte att långsiktigt hålla nere kostnaderna medför krav på avvägning mellan olika riskaspekter i upplåningen, särskilt
vad
gäller
räntebindningstid
och
valutasammansättning. Hänsyn måste även tas till hur
upplåningen påverkar marknadens funktionssätt eftersom detta indirekt påverkar möjligheten att på
lång sikt erhålla låga upplåningskostnader.
Mot bakgrund av statsskuldspolitikens ökade betydelse tillsatte regeringen i slutet av 1995 en utredning, Statsskuldspolitiska utredningen, med uppgift
att utreda vissa frågor avseende statens upplåning
och förvaltningen av statsskulden. Utredningen har
studerat statsskuldspolitikens mål och utvärderingsfunktionerna. Utredningen lämnade sitt betänkande
Statsskuldspolitiken (SOU 1997:66) i april 1997. I
detta finns förslag vad gäller verksamhetens mål och
utvärderingsmetoder. Regeringens förslag med anledning av betänkandet avses att presenteras i en
proposition våren 1998. I avvaktan på denna föreslås

Riksgäldskontoret och kostnader för
statsskuldens förvaltning (anslagen
A 8 och A 9)
Riksgäldskontorets skall ta upp lån i Sverige och i
utlandet för att finansiera löpande underskott i statsbudgeten samt förvalta statsskulden så effektivt som
möjligt. Det ankommer vidare på Riksgäldskontoret
att tillhandahålla viss kreditgivning till och motta inlåning från statliga myndigheter och bolag. Riksgäldskontoret ansvarar även för att utfärda garantier
som riksdagen har beslutat om och att samordna den
statliga garantiverksamheten. Riksgäldskontoret skall
dessutom verka för en god kassahållning inom det
statliga området.
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ingen ändring av de gällande målen. Inte heller föreslås någon förändring av utvärderingsmetoderna.
Riksgäldskontorets upplåning sker i princip på fyra marknader;

statsskulden har minskat under de senaste åren, men
utgör ett viktigt komplement till övriga finansieringskällor. Under 1996 skedde vidare en markant
ökning av andelen reala värdepapper, främst på bekostnad av nominella värdepapper.
Utvärderingen av Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet sker med hjälp av två, av Riksgäldskontorets styrelse beslutade, s.k. riktmärkesportföljer, en
för skulden i svenska kronor och en för skulden i utländsk valuta. Riktmärkesportföljerna avspeglar en
hypotetisk, standardiserad upplåningsstrategi. För att
utvärdera Riksgäldskontorets resultat studeras skillnaden mellan kostnaderna för den verkliga skuldens
förvaltning och de beräknade hypotetiska kostnaderna för riktmärkesportföljerna. Regeringens utvärdering sker över rullande femårsperioder. Såväl hushållsupplåning som
kontorets
in
och
utlåningsverksamhet till statliga myndigheter ingår i
riktmärkesportföljen i svenska kronor. Upplåningen
på realobligationsmarknaden utvärderas på annat
sätt, vilket redovisas nedan, och ingår inte i riktmärkesportföljen.
Resultatet för området upplåning och skuldförvaltning har enligt regeringens bedömning i allt väsentligt varit tillfredsställande. Kostnaderna för
statsskulden har under de senaste fem budgetåren
(som omfattar 5½ kalenderår) understigit riktmärkesportföljernas kostnader med 6,2 miljarder kronor.
Under budgetåret 1995/96 var den verkliga skuldens
kostnader 9,6 miljarder kronor högre än riktmärkesportföljernas. Resultaten för de fyra marknaderna
kommenteras ytterligare i det följande.

– den nominella värdepappersmarknaden i kronor,
– den internationella kapitalmarknaden,
– hushållsmarknaden samt
– den reala värdepappersmarknaden i kronor.
DIAGRAM 1

Nominella värdepapper
Lån i utländsk valuta
Hushållsmarknad
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Statsskuldens fördelning på
olika marknader i slutet av
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Marknaden för nominella värdepapper i kronor utgör den traditionellt viktigaste finansieringskällan.
Efter avskaffandet av valutalånenormen i december
1992 har även upplåning på den internationella kapitalmarknaden utgjort en viktig finansieringskälla för
Rikgäldskontoret. Hushållsmarknadens andel av

STATSSKULDENS SAMMANSÄTTNING DEN 30 JUNI ÅREN 1993-1997
MILJARDER KRONOR

1993

1994

1995

1996

1997

Nominella värdepappersmarknaden

479,4

668,3

807,6

826,6

823,0

- Statsobligationer

414,7

510,0

593,5

631,4

653,6

- Statsskuldväxlar

233,8

149,9

213,1

195,1

159,1

- Kontokredit/dagslån
Reala värdepappersmarknaden
Hushållsmarknaden

-169,1

8,4

1,0

0,1

10,3

-

3,1

11,6

49,1

82,5

132,9

131,5

124,9

117,2

106,2

- Premieobligationer

52,4

58,4

62,9

57,7

59,3

- Allemansspar

67,0

62,8

50,4

47,6

36,3

- Sparobligationer

5,1

-

-

-

-

- Riksgäldskontot

8,4

10,3

11,6

11,9

10,6

Inlåning

8,4

-

-

-

-

Hela kronskulden

620,7

802,9

944,1

992,9

1011,7

Internationella kapitalmarknaden

339,7

375,7

426,3

380,7

421,2

Statsskulden

960,6

1178,6

1370,4

1373,6

1432,8

Kortfristiga placeringar
Utlåning 1

-

-

0,3

4,2

0,0

100,5

129,1

155,6

141,5

39,8

1 Fr.o.m. 1994-06-30 netto, dvs. efter avdrag för inlåningar
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värderingen mot riktmärkesportföljen. Genom att
verka för en väl fungerande och effektiv statspappersmarknad kan Riksgäldskontoret bidra till långsiktigt lägre upplåningskostnader för staten. Under
budgetåret har Riksgäldskontoret genomfört ett antal insatser i detta syfte. Exempel på detta är effektivare emissionsförfarande, emissioner i löptidssegment enligt internationell praxis och uppbyggande av
grund för futureshandel. Regeringen ser med tillfredsställelse på de åtgärder som Riksgäldskontoret
genomfört på den inhemska marknaden i syfte att
förbättra effektiviteten. Likt tidigare år vill därför
regeringen betona att resultatbedömningen av inhemsk upplåning inte enbart kan baseras på en jämförelse med riktmärkesportföljen.

Upplåning på den nominella värdepappersmarknaden
Under de senaste fem budgetåren har den sammanlagda kostnaden för den nominella statsskulden i
kronor överstigit riktmärkesportföljens kostnad med
5,1 miljarder kronor. Den största delen av den högre
kostnaden hänförs till budgetåret 1995/96, då den
verkliga skuldens kostnad var 14,2 miljarder kronor
högre än riktmärkesportföljens kostnad. Resultatet
för budgetåret 1995/96 förklaras av att den genomsnittliga löptiden (durationen) på den inhemska
skulden har varit högre än riktmärkesportföljens.
Detta innebar att den faktiska skuldens marknadsvärde ökade mer än riktmärkesportföljens då räntorna föll under perioden. Den högre durationen beror
dels på att Riksgäldskontoret under ett flertal tillfällen 1996 överskattat upplåningsbehovet vilket orsakat en överlikviditet vilken påverkat durationen, dels
på att in- och utlåningsverksamheten till statliga
myndigheter och bolag - en verksamhet som Riksgäldskontoret saknar möjlighet att direkt kontrollera
omfattningen av - bidragit till en högre duration. Eftersom Riksgäldskontoret strävar efter att agera med
förutsägbarhet i emissionsverksamheten i syfte att
uppnå långsiktigt låga kostnader har kontoret inte på
kort sikt justerat för de förändringar i durationen
som orsakats av dessa faktorer. Vidare har durationen i den faktiska kronskulden varit högre än riktmärkets p.g.a. att Riksgäldskontoret under budgetåret fortsatt arbetet med att förlänga den
genomsnittliga löptiden på skulden. Detta har gjorts i
syfte att minska refinansieringsrisken och stabilisera
statens räntekostnader.
Det sammanlagda resultatet för upplåningen i
nominella värdepapper i kronor under de senaste fem
budgetåren är negativt. Det fastställda målet har
därmed inte uppnåtts. Regeringen delar dock Riksgäldskontorets uppfattning att det nuvarande riktmärket för skulden i svenska kronor är befattat med
brister som instrument för resultatutvärdering. Hänsyn måste även tas till de marknadsvårdande insatser
Riksgäldskontoret genomför i syfte att främja effektiviteten på den inhemska penning- och obligationsmarknaden, vilka ej ger synbara effekter i resultatut-

Upplåning på den internationella
kapitalmarknaden
Sett över de senaste fem budgetåren har förvaltningen av den utländska skulden medfört en besparing på
totalt 11,3 miljarder kronor jämfört med riktmärket
i utländsk valuta. Under budgetåret 1995/96 uppnåddes en besparing på totalt ca 4,7 miljarder kronor. Genom välavvägda justeringar av ränterisken
uppnådde Riksgäldskontoret en räntemässig besparing på 2,1 miljarder kronor jämfört med riktmärket.
Valutapositionerna bidrog med 2,3 miljarder kronor,
framförallt till följd av en försvagning av japanska
yen och en förstärkning av italienska lire. Riksgäldskontoret anlitar tre externa förvaltare, vilka ansvarar
för förvaltning av en mindre del av skulden. Riksgäldskontorets skuldförvaltning uppvisar ett bättre
resultat än den mest framgångsrika av dessa förvaltare.
Utlandsupplåningen och den ovan nämnda förvaltningen av den utestående utlandsskulden utvärderas
skilda från varandra. Även upplåningen på den internationella kapitalmarknaden har varit framgångsrik under budgetåret 1995/96. Jämfört med andra
likvärdiga låntagare har upplåningskostnaden varit
0,15 procentenheter lägre. Detta motsvarar en lägre
nuvärdesberäknad upplåningskostnad på 960 miljoner kronor.

RESULTAT AV UPPLÅNING OCH SKULDFÖRVALTNING BUDGETÅREN 1991/92-1995/96
MILJARDER KRONOR

Nominell inhemsk upplåning
Skuldförvaltning i utländsk valuta
Summa

1

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

-750

7110

3890

-1130

-14230

-5110

435

6090

1173

-1045

4668

11321

-315

13200

5063

-2175

-9562

6211

1 Budgetåret 1995/96 omfattar 18 månader.
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RESULTAT AV HUSHÅLLSUPPLÅNINGEN. BESPARINGAR GENOM UPPLÅNING FRÅN HUSHÅLLEN
JÄMFÖRT MED RIKSGÄLDSKONTORETS ALTERNATIVA UPPLÅNINGSFORMER BUDGETÅREN
1991/92-1995/96
MILJARDER KRONOR

Allemansspar
Premielån
Riksgäldskonto
Totalt

1995/96

1

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1500

2300

352

242

253

TOTALT

4647

224

22

56

43

126

471

24

17

10

85

-11

125

1748

2339

418

370

368

5243

1 Budgetåret 1995/96 omfattar 18 månader.

Regeringen bedömer att upplåningen på den internationella kapitalmarknaden bedrivits effektivt och ändamålsenligt. Riksgäldskontoret har uppnått ett gott
resultat genom ett flexibelt agerande vad gäller
marknader, tekniker och tidpunkter. Regeringen ser
med tillfredsställelse på resultatet av förvaltningen av
skulden i utländsk valuta, vilken bidragit till väsentliga besparingar för staten.

ta emot inlåning på konto från allmänheten i egen
regi.
Resultatet för hushållsupplåningen under femårsperioden är enligt regeringen tillfredsställande, men
regeringen noterar att resultatet under de senaste
åren försämrats. Målet för hela Riksgäldskontorets
upplåning är att långsiktigt minimera kostnaderna. I
detta syfte skall Riksgäldskontoret via hushållsupplåningen söka uppnå största möjliga kostnadsbesparing i förhållande till kontorets alternativa upplåningsformer på penning- och obligationsmarknaden.
Enligt regeringens mening skall Riksgäldskontoret
endast bedriva upplåning från hushållen i den mån
denna upplåning – inklusive kontorets administrationskostnader – är billigare än dessa alternativa låneformer. Detta gäller såväl för marknaden i dess
helhet som för de enskilda låneinstrumenten på denna marknad. Som konstaterats ovan har hushållsupplåningen totalt sett bidragit till lägre kostnader för staten. Regeringen noterar emellertid att
Riksgäldskonto under budgetåret 1995/96 ej täckt
sina kostnader. Utvärderingen bör dock ej baseras på
ett enskilt år, utan bör enligt regeringens mening ske
över en femårsperiod. Under femårsperioden uppvisar Riksgäldskonto ett positivt resultat.
Riksgäldskontorets hushållsupplåning har under
de senaste budgetåren tappat andelar av den totala
hushållsmarknaden. Detta har inneburit att statens
kostnadsbesparing av att låna på denna marknad reducerats väsentligt sedan början av 1990-talet. Denna utveckling har fortsatt under budgetåret 1995/96.
Regeringen finner det angeläget att Riksgäldskontorets satsning på detta område fullföljs under 1998 i
syfte att uppnå fortsatt låga upplåningskostnader för
staten.

Hushållsupplåning
Den nominella hushållsupplåningen utvärderas genom att jämföras med riktmärkesportföljen i kronor.
Därutöver beräknar Riksgäldskontoret resultatet för
hushållsupplåningen genom en jämförelse med kontorets alternativa upplåningskostnad på den nominella värdepappersmarknaden. Vid denna sistnämnda
jämförelse
har
upplåningen
på
hushållsmarknaden under de fem senaste åren inneburit besparingar på ca 5,2 miljarder kronor. Under
budgetåret 1995/96 uppgick besparingarna till 368
miljoner kronor, vilket innebär en minskning på årsbasis jämfört med tidigare år.
Riksgäldskontorets upplåning på hushållsmarknaden har under senare år minskat både i absoluta
tal och mätt som marknadsandelar, dels till följd av
ökad konkurrens från alternativa sparformer, dels till
följd av borttagna skatteförmåner för allemanssparandet. Under budgetåret minskade upplåningen
från hushåll med 9,3 miljarder kronor, främst på
grund av ett fortsatt utflöde ur allemanssparandet.
Dessutom förföll de två största premielånen på tillsammans 18,5 miljarder kronor till inlösen, samtidigt
som nyupplåningen i premieobligationer stannade
vid 15 miljarder kronor. I föregående års budgetproposition (prop.1996/97:1, bet. 1996/97: FU2 ) angavs hushållsupplåningen som ett prioriterat område
inför 1997. För att återvinna marknadsandelar på
hushållsmarknaden har Riksgäldskontoret därför
inlett en satsning på utökad kundvård, vidareutveckling av säljkanaler och produktutveckling. I syfte att
ge Riksgäldskontoret möjlighet att se över sitt produktutbud för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga
produkter på denna marknad beslöt riksdagen i
samband med den ekonomiska vårpropositionen
(1996/97:150) att ge Riksgäldskontoret möjlighet att

Upplåning på den reala värdepappersmarknaden
Under budgetåret bidrog upplåning via realräntelån i
en ökad omfattning till finansieringen av statsskulden. Sedan början av 1996 säljer kontoret realobligationer löpande, och ej som tidigare via auktioner.
Detta har bidragit till en ökad efterfrågan. Volymen
realobligationer ökade från 12 miljarder kronor vid
budgetårets början till 74 miljarder kronor vid dess
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slut. Regeringen anser att ökningen av upplåningsvolymerna i realobligationer är tillfredsställande, men noterar samtidigt att denna positiva utveckling mattats av under första halvåret 1997. Den
minskade försäljningen under början av 1997 är huvudsakligen en följd av förändrade marknadsförutsättningar.
Reala lån innebär att låntagaren kompenseras för
den verkliga inflationen under perioden. Detta innebär att man ej ställer krav på någon riskpremie till
följd av osäkerhet om framtida inflation, vilket i sin
tur reducerar statens räntekostnader. I syfte att utvärdera upplåningen på den reala värdepappersmarknaden har Riksgäldskontoret beräknat hur stor
genomsnittlig inflationspremie som staten undvikit
att betala genom att emittera realräntelån istället för
nominella obligationer. Utvärderingen avser tiden
mars 1996 till årsskiftet 1996/97. Under denna period emitterade Riksgäldskontoret realräntelån för
sammanlagt 46 miljarder kronor. Med utgångspunkt
från marknadsaktörernas uppmätta inflationsförväntningar uppgår denna besparing till 0,86 % under
mätperioden. Jämförelsen för de längsta lånen är
dock behäftade med metodtekniska problem, då det
inte finns relevant nominell alternativupplåning på
dessa löptider. Ingår endast de tre kortaste lånen blir
premien istället 0,45 %. Det skall noteras att en slutlig jämförelse mellan real och nominell upplåning
kan göras först när lånen förfallit och utfallet av den
faktiska inflationen är känd. Riksgäldskontoret påpekar att resultatet skall tolkas med försiktighet. Regeringen ser med tillfredsställelse på det försök till
utvärdering av realobligationsupplåningen som Riksgäldskontoret utfört, men konstaterar att ytterligare
utveckling av utvärderingsmetoderna krävs för en
tillförlitlig utvärdering av upplåningen på denna
marknad.

kontollen i denna del försenats. Regeringen ser
trots dessa problem med tillfredsställelse på det
arbete som påbörjats för att förstärka Riksgäldskontorets riskkontroll. Regeringen finner det angeläget att Riksgäldskontoret satsning inom området riskkontroll fullföljs under 1998.
Kassahållning
Riksgäldskontoret har koncentrerat insatserna inom
detta område till att i samarbete med Riksrevisionsverket genomföra en uppföljning, dels av räntekontomodellen, dels av den tidigare genomförda
översynen av betalningstidpunkter i staten. Därutöver har Riksgäldskontoret under budgetåret haft en
fortlöpande uppföljning av större in- och utbetalningar på statsverkets checkräkning. Detta har medfört en större uppmärksamhet hos myndigheter och
bidragit till att dessa effektiviserat sina betalningsrutiner i kostnadsbegränsande syfte. Riksgäldskontoret
har även uppmärksammat effekterna av den s.k.
täckningskontrollen som bankerna infört. Denna
kontroll medför att överföring av medel till statsverket ej kan genomföras samma dag, vilket på årsbasis
beräknas ge upphov till ränteförluster för staten om
ca 40 miljoner kronor. F.n. pågår diskussioner om
lösningar på detta problem. Vidare har under budgetåret en genomgång av tidpunkten för Arbetsmarknadsverkets och Riksförsäkringsverkets betalningar och vissa betalningar till kommuner gjorts.
När detta projekt avslutats beräknas besparingsmöjligheterna för staten uppgå till 100 miljoner kronor
vid nuvarande ränteläge.
Regeringen bedömer att Riksgäldskontorets kassahållningsverksamhet varit tillfredsställande under
budgetåret 1995/96 och att den bidragit till väsentliga besparingar för staten.

In - och utlåning till statliga institutioner
Riskkontroll
Riksgäldskontoret har till uppgift att tillhandahålla
lån- och placeringsmöjligheter till statliga institutioner till så goda villkor som möjligt utan att deras
verksamhet subventioneras. Inlåningen ökade under
budgetåret med drygt 40 miljarder kronor till drygt
68 miljarder kronor. Utlåningen minskade samtidigt
med 65 miljarder kronor, och uppgick till 119 miljarder kronor i slutet av budgetåret.
Avgifter som tas ut för in - och utlåningsverksamheten skall täcka de administrativa kostnader som
verksamheten medför. Under de senaste fem budgetåren har dock avgifterna varit på sådan nivå att ett
betydande överskott genererats. Överskottet har
minskat under de senaste åren. Kontoret sänkte avgifterna vid halvårsskiftet 1996 vilket förväntas leda
till en bättre balans mellan verksamhetens avgifter
och kostnader.

RRV påvisade i sin revisionsrapport 1994/95 brister i Riksgäldskontorets interna riskhanteringsoch kontrollsystem. I föregående års budgetproposition angavs riskkontrollen som ett prioriterat
område inför 1997. En rad åtgärder har vidtagits i
syfte att åtgärda dessa brister. En omorganisering
av upplåningsverksamheten har skett, vilket inneburit att riskkontroll och back-office bildat fristående funktioner. Internrevisionen har organisatoriskt flyttats från att ligga under riksgäldsdirektören till att ligga under styrelsen. I syfte att
bidra till höjd kvalitet och säkerhet inom riskkontroll, analysverksamhet samt betalningsförmedling
påbörjades under budgetåret implementeringen av
ett nytt finansadministrativt datasystem. Problem
har dock uppstått vid införande av detta system,
vilket medfört att arbetet med att förstärka risk-
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BUDGET FÖR IN- OCH UTLÅNINGSVERKSAMHETEN
UPPDRAGSVERKSAMHET
TUSENTAL KRONOR

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING %

UPPDRAGSGIVARE STATEN
%

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

Utfall 1995/96

47 167

-13 527

33 640

349%

91%

9%

Varav 1996

25 140

-9 675

15 465

260%

91%

9%

Prognos 1997

19 900

-12 641

7 259

157%

91%

9%

Budget 1998

15 000

-12 835

2 165

117%

91%

9%

Beräknat 1999

15 000

-12 835

2 165

117%

91%

9%

Beräknat 2000

15 000

-12 835

2 165

117%

91%

9%

RESULTAT AV IN- OCH UTLÅNINGSVERKSAMHET BUDGETÅREN 1991/92-1995/96
MILJONER KRONOR

Avgifter
Administrativa kostnader
Netto

1

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

27,1

40,6

68,1

34,0

47,1

2,3

5,6

7,8

9,0

13,5

24,8

35,0

60,3

25,0

33,6

1

1 I beloppet ingår ränteintäkter från Riksgäldskontorets räntekonto med 4,5 miljoner kronor.

A8

Utlåningsverksamheten utvärderas även genom
enkätundersökningar bland berörda statliga institutioner. Den senaste undersökningen gav till resultat
att kvaliteten totalt sett förbättrats och ligger på en
hög nivå. När det gäller kontorets rådgivning och
service uppfattades den mindre positivt än tidigare,
även om den alltjämt bedömdes vara tillfredsställande. Kontoret överväger åtgärder för att förbättra
rådgivningen.
Enligt regeringens bedömning har Riksgäldskontoret i huvudsak bedrivit in- och utlåningsverksamheten i enlighet med uppsatta mål. Regeringen har tidigare noterat att Riksgäldskontorets avgifter tycks
vara högt satta. Det redovisade resultatet indikerar
fortfarande alltför höga avgifter i verksamheten. Regeringen förutsätter att åtgärder vidtas om fortsatt
överskott uppstår även efter den vidtagna avgiftsjusteringen.

1995/96

Riksgäldskontoret:
Förvaltningskostnader
Utgift

113 804

Utgift

79 238

1997

Anslag

83 348

1998

Förslag

82 644

1999

Beräknat

85 093

2000

Beräknat

78 892

Därav

1996

1

Anslagssparande

10 174

2

Utgiftsprognos

83 880

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 I tilläggsbudget föreslås att ytterligare 2,5 mkr flyttas från A 9

Anslaget disponeras för löne-, systemutvecklings-,
lokal- samt övriga förvaltningskostnader vid Riksgäldskontoret. Anslagssparandet är planerat att täcka
kapitalkostnaderna för ett nytt finansadministrativt
system.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser.

Regeringens överväganden

Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse
gjort bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Det har, enligt Riksrevisionsverket, vid granskningen inte framkommit
något väsentligt som tyder på att ledningens förvaltning inte står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.

I syfte att möjliggöra en förstärkning av riskkontrollverksamheten samt en satsning på ökad hushållsupplåning föreslog regeringen i budgetpropositionen för 1997 att Riksgäldskontoret skulle anvisas
4,2 miljoner kronor som en varaktig ökning av förvaltningskostnadsanslaget samt 2,3 miljoner kronor
som en engångsvis förstärkning under 1997. Regeringens förslag antogs av riksdagen. Riksgäldskontoret har i sitt budgetunderlag för budgetåret 1998 yrkat på att den engångsvisa förstärkningen 1997 skall
bli varaktig. Riksgäldskontoret framhåller att varken
förstärkning av riskkontroll eller satsningen på ökad
hushållsupplåning kan åstadkommas genom tillfälliga insatser under enstaka år.
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Riksgäldskontorets verksamhet omorganiserades
under 1996 i syfte att uppnå större effektivitet och
samtidigt möjliggöra fortsatta rationaliseringar. Åtgärderna som vidtagits är delvis en följd av det övergripande besparingskravet på statliga myndigheter
som omfattat Riksgäldskontoret men även av interna
krav på att skapa utrymme för anställning av kvalificerad arbetskraft. Regeringen bedömer att det inte
finns möjligheter till fortsatta rationaliseringar i verksamheten på kort sikt. Samtidigt är det av stor vikt
att satsningar på riskkontroll och hushållsupplåning
fullföljs för att målet om långsiktig kostnadsminimering skall uppnås. Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att Riksgäldskontoret tilldelas en
varaktig höjning av anslaget med 2,3 miljoner kronor.
Enligt beslut av riksdagen skall ett nytt garantissystem införas för staten. Beslutet innebär bl.a. att
Riksgäldskontoret skall överta ansvaret för statlig
garantihantering vid sidan av den som ligger inom
Bostadskreditnämndens och Exportkreditnämndens
anvarsområden. Riksdagbeslutet innebär även att
Riksgäldskontorets garantiverksamhet huvudsakligen
skall finansieras utanför statsbudgeten via marknadsmässiga garantiavgifter. Under 1997 har administrationskostnader för garantiverksamheten belastat anslaget A 8 Förvaltningskostnader med 6,1
miljoner kronor. Regeringen föreslår att dessa kostnader förs bort från anslaget. Till den del kostnaderna avser garantier utfärdade innan 1997 skall dessa
belasta anslaget A 10. För nyare garantier skall kostnaderna belasta det räntekonto utanför statsbudgeten mot vilket såväl infrianden som avgifter förs .
Hushållsupplåningen innebär en kostnadseffektiv
upplåning för staten jämfört med alternativa upplåningsformer. Statens besparingar genom denna upplåning har dock som konstaterats ovan minskat under de senaste åren. Riksgäldskontoret har i detta
syfte under året sett över produktutbud och säljkanaler. Översynen visade bl.a. att Riksgäldskontoret
genom inlåning i egen regi skulle kunna erbjuda en
konkurrenskraftig sparform samtidigt som det skulle
innebära en kostnadseffektiv upplåning för staten. I
samband med den ekonomiska vårpropositionen
(1996/97:150) beslöt riksdagen att genom en ändring
av bankrörelselagen ge Riksgäldskontoret möjlighet
att ta emot inlåning på konto från allmänheten i egen
regi.
Riksgäldskontorets ursprungliga planer innebar
att en del av administrationen för denna nya sparform, Riksgäldsspar, skulle upphandlas externt, s.k.
out-sourcing. Kostnaderna för inköp av dessa externa tjänster skulle då ha belastat anslaget A 9 Kostnader för upplåning och låneförvaltning. Närmare utredning har dock visat att detta ej är en framkomlig
väg vilket innebär att detta arbete istället måste utföras inom Riksgäldskontoret. Riksgäldskontoret föreslår därför att 6 miljoner kronor år 1998 och 6 miljoner kronor år 1999 överförs från anslaget A 9

Kostnader för upplåning och låneförvaltning till anslaget A8 Förvaltningskostnader. Efter 1999 bedömer Riksgäldskontoret att finansieringen av kostnaderna för denna nya produkt kan ske genom interna
rationaliseringar.
Som ovan konstaterats finner regeringen det angeläget att den påbörjade satsningen på hushållsupplåningen fullföljs i syfte att uppnå låga upplåningskostnader för staten. Regeringen har utifrån
det underlag som lämnats av Riksgäldskontoret funnit att den nya sparformen synes ha goda förutsättningar att ge staten lägre upplåningskostnader. Regeringen föreslår därför att Riksgäldskontoret ges
möjlighet att genomföra satsningen på Riksgäldsspar
genom att den av kontoret föreslagna omfördelningen mellan anslagen A 9 och A 8 genomförs.
Riksgäldskontoret måste till skillnad från övriga
statliga aktörer övergå till euro redan från starttidpunkten i det fall riksdagen beslutar att Sverige skall
delta i EMU. I enlighet med Europeiska rådets resolution från Madrid 1995 skall ny omsättningsbar offentlig skuld i de deltagande länderna utfärdas i euro
från och med den 1 januari 1999. Riksgäldskontoret
har därutöver i en rapport till regeringen (Dnr. Fi
96/4562) bedömt det som lämpligt att en konvertering till euro av den utestående stocken görs direkt
vid inträdet i valutaunionen. Riksgäldskontoret har i
budgetunderlaget för 1998 därför begärt medel för
att täcka kostnader för anpassning och omprogrammering av datasystem vid en eventuell svensk övergång till euro. Dessa kostnader har uppskattats till ca
20 miljoner kronor vardera 1998 och 1999. Det är
emellertid idag inte sannolikt att Sverige kommer att
delta i valutaunionen från den 1 januari 1999. Regeringen föreslår därför att kontoret under 1998 inte
anvisas extra medel för dessa kostnader.

A9

1995/96
Därav

1996

Riksgäldskontoret:
Kostnader för upplåning
och låneförvaltning
Utgift

1 537 942

Utgift

787 576

1997

Anslag

1998

Förslag

769 000

1999

Beräknat

669 000

2000

Beräknat

800 000

1 500 000

1

2

Utgiftsprognos

1 082 664

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 I tilläggsbudget föreslås att 2,5 mkr flyttas till anslaget A 8

Anslaget avser andra kostnader för upplåning och
låneförvaltning än finansiella kostnader och Riksgäldskontorets egna förvaltningskostnader. Anslaget
belastas huvudsakligen av inköp av externa tjänster
34

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 2

för upplåning och skuldförvaltning. Avvikelsen mellan det anslagna beloppet 1997 och utgiftsprognosen
är främst en följd av lägre provisionskostnader för
upplåningen på de internationella kapitalmarknaderna.
Möjlighet till anslagssparande förekommer ej på
detta anslag då outnyttjade medel på anslaget ej får
överföras till följande budgetår.

A 9 Kostnader för upplåning och låneförvaltning till
utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m, anslaget
C 1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning.
Som beskrivits ovan föreslår regeringen även att 6
miljoner kronor överförs 1998 och 6 miljoner kronor
1999 från anslaget A 9 Kostnader för upplåning och
låneförvaltning till anslaget A 8 Förvaltningskostnader.

Regeringens överväganden

A10

Riksgäldskontorets uppgift är att förvalta statsskulden så kostnadseffektivt som möjligt. Det är därför
av största vikt att anslagsstrukturen skapar incitament för en optimal förvaltning. Inom Finansdepartementet har av denna anledning under våren 1997
initierats en översyn av Riksgäldskontorets anslagsstruktur. Syftet har varit att identifiera och reducera
negativa incitamentseffekter som riskerat att uppkomma p.g.a. den befintliga strukturen på anslagen.
Med den nuvarande anslagsstrukturen är utfallet
på anslaget A 9 Kostnader för upplåning och låneförvaltning till stor del beroende av på vilken marknad upplåningen genomförs. Upplåningen på de internationella kapitalmarknaderna är exempelvis
traditionellt förenade med relativt höga provisionkostnader. Storleken på provisionerna skiljer sig
dock mellan olika utländska marknader. Riksgäldskontoret genomför upplåning på en marknad som är
förenad med höga provisionskostnader endast om
detta medför en totalt sett lägre upplåningskostnad
efter att även räntekostnaderna vägts in i kalkylen.
Med nuvarande anslagsstruktur ligger provisionskostnaderna för upplåning på de internationella kapitalmarknaderna inom det fastställda utgiftstaket
medan räntekostnaderna ligger utanför.
I en situation där upplåningen på de internationella marknaderna i större omfattning än budgeterat
bör genomföras på ”provisionstunga” marknader för
att vara kostnadseffektiv kan Riksgäldskontoret
tvingas avstå från upplåning på dessa marknader för
att inte överskrida anslaget A 9. Istället måste upplåningen genomföras på en alternativ marknad som är
förenad med lägre provisionskostnader. Detta således
trots att den provisionstunga upplåningen totalt sett
kan innebära en förmånligare finansiering för staten.
Riksgäldskontoret har möjlighet att begära ytterligare medel i tilläggsbudget, men upplåningsbeslut är
ofta inte av sådan karaktär att det är möjligt att invänta tilläggsbudgetens jämförelsevis långsamma beslutsprocess. Istället föreslår regeringen att kostnader
för utlandsupplåningen som är att betrakta som räntenära bör flyttas utanför utgiftstaket. Således föreslås att 700 miljoner kronor i kostnader för försäljnings-, inlösen- och förvaltningsprovisioner samt
kreditavgifter i samband med upplåning på de internationella kapitalmarknaderna flyttas från anslaget

1995/96
Därav

1996

Riksgäldskontoret:
Garantiverksamhet
Utgift

-326 575

Utgift

-162 638

1997

Anslag

1

1998

Förslag

1

1999

Beräknat

1

2000

Beräknat

1

1

Utgiftsprognos

-243 220

1 Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget redovisas delar av den statliga garantiverksamheten. Anslaget får användas för att täcka
eventuella förluster till följd av vissa garantier. Till
och med budgetåret 1997 utgörs dessa dels av statliga garantier till svensk varvsindustri och beställare av
fartyg, dels av statliga garantier som inte belastar annat anslag på statsbudgeten. Anslaget får även användas för att täcka eventuella förluster som uppkommer i samband med Riksgäldskontorets utlåning
till statliga bolag. Regeringen föreslår nedan att anslaget fr.o.m. 1998 endast skall omfatta av Riksgäldskontoret före år 1997 utfärdade garantier som
inte faller under annat anslag. Även garantier utfärdade vid en senare tidpunkt men som utfärdats inom
garantisystem som införts innan 1997 skall belasta
detta anslag. Slutligen skall förvaltningskostnader
förknippade med dessa garantier belasta anslaget.
Lönekostnader och andra förvaltningskostnader i
verksamheten belastar t.o.m. budgetåret 1997 anslaget A 8 Förvaltningskostnader. Övriga utgifter skall
finansieras av verksamhetens intäkter, huvudsakligen
influtna avgifter och återvunna medel. Överskottet i
verksamheten förs mot inkomsttitel i statsbudgeten.
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tatet. I denna mening syftar det pågående utvecklingsarbetet rörande principer och rutiner för
riskbedömning och avgiftssättning till att öka måluppfyllelsen.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Riksgäldskontorets totala garantiåtagande uppgick
vid utgången av budgetåret 1995/96 till 169,4 miljarder kronor. Detta innebär en ökning under budgetåret med 93,8 miljarder kronor. Av ökningen hänförs
90
miljarder
kronor
till
ändrade
redovisningsprinciper beträffande kapitaltäckningsgarantier. Tidigare har dessa åtaganden erhållit ett
symboliskt värde på en krona. Numera beräknas
dessa åtaganden utifrån respektive företags totala
utlåning. Exkluderas effekten av denna förändring i
redovisningsprinciper ökade Riksgäldskontorets garantiåtagande under budgetåret med 3,8 miljarder
kronor.
Den finansiella sektorn är dominerande i Riksgäldskontorets garantiportfölj. Fördelat på tolv företag finns garantier som motsvarar ca tre fjärdedelar
av portföljens värde. Betydande garantitåtaganden
finns gentemot Stadshypotekskassan, Statens Bostadslåneaktiebolag (SBAB) och Venantius AB. Kapitaltäckningsgarantierna är obegränsade såväl i tid
som i belopp. Därutöver har verksamhetens garantioch riskhantering i hög grad varit knuten till olika
infrastruktursatsningar och projekt inom fastighetssektorn.
Verksamhetens resultat framgår av nedanstående
tabell.
Riksgäldskontoret påpekar i sin årsredovisning att
kontorets garantiportfölj består av ett mindre antal
stora engagemang, varför resultatet varje givet år inte
kan förväntas ligga nära noll. Regeringen delar Riksgäldskontorets uppfattning att det årliga resultatet
därför ger ringa vägledning i bedömningen om effektivitet och måluppfyllelse. Utvärderingen av verksamhetens måluppfyllelse skall istället koncentreras
på att bedöma formerna och metoderna för riskvärdering och prissättning och inte till det årsvisa resul-

Slutsatser
Riksdagen har godkänt att en ny modell för garantihanteringen inom staten skall införas. Modellen innebär att risken i varje garantiengagemang beräknas och att denna ligger till grund för
bestämningen av den årliga garantiavgiften. Till
den del avgifter inte erhålls avseende garantiföremål är det fråga om en statlig subvention som
skall belasta ett anslag. Huvudansvaret för de
statliga garantierna skall bäras av Exportkreditnämnden, Statens bostadskreditnämnd och Insättningsgarantinämnden inom sina resp. områden
och av Riksgäldskontoret för alla övriga områden.
Den slutliga ansvarsfördelningen mellan Riksgäldskontoret och de övriga garantimyndigheterna
skall utredas vidare.
Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag att den nya modellen skall börja tillämpas redan
under budgetåret 1997 för nya garantier. I och med
införandet av den nya modellen blir denna garantiverksamhet helt avgiftsfinansierad. Kostnaderna för
verksamheten kommer då inte att belasta statsbudgeten utan föras mot ett räntekonto dit också garantiavgifterna och kostnader för infriade garantier förs.
Samtidigt beslöt riksdagen att garantier utfärdade
tidigare än 1997 skulle omfattas av det nya systemet
från och med 1998. Som konstaterats ovan (volym
1) kommer detta inte att kunna ske som planerat.
Regeringen föreslår därför att dessa garantier även
fortsättningsvis skall ligga inom ramen för anslag
A 10. Exempel på garantier som kommer att ligga
under A 10 är garantierna för Öresundsförbindelsen,
Stockholmsleder och Sverigehuset i S:t Petersburg.

BUDGET FÖR DEN AVGIFTSBELAGDA GARANTIVERKSAMHETEN, NYA GARANTIER
UPPDRAGSVERKSAMHET
TUSENTAL KRONOR

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING %

UPPDRAGSGIVARE STATEN
%

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

Budget 1998

193 500

-193 500

0

100%

100%

0

Beräknat 1999

134 000

-134 000

0

100%

100%

0

Beräknat 2000

110 000

-110 000

0

100%

100%

0
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RESULTAT AV RIKSGÄLDSKONTORETS GARANTIVERKSAMHET BUDGETÅREN 1991/92-1995/96
MILJONER KRONOR

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

144

166

96

4

235

244

250

66

1014

2

1

8

165

86

114

241

178

466

1344

366

-

-

-

1000

-

Nedskrivning regressfordringar

-

10

75

10

-

Förvaltning

5

6

6

7

12

Intäkter
Garantiavgifter
Uppskrivning av infriade garantier
Övrigt
Summa intäkter
Kostnader
Lämnat kapitaltillskott

Övrigt

92

-

3

39

Summa kostnader

97

16

81

1020

51

144

162

385

324

315

Överskott

A 11 Statens lokalförsörjningsverk:
Avvecklingskostnader

år lösa det ackumulerade underskottet i myndighetens avgiftsfinansierade verksamhet. Resterande medel dras in till statsbudgeten. Verksamheten kommer
att avvecklas helt under 1999.
För budgetåret 1998 föreslår regeringen att
8 500 000 kr anvisas.

Nytt anslag
1998

Förslag

8 500

1

1 Beloppen anges i tusental kronor

Lokalförsörjningsverkets anslagssparande för bugetåret 1995/96 är 14,7 miljoner kronor och har
uppstått till följd av att verksamheten under föregående år bedrivits med en lägre volym än vad regeringen tidigare beräknat. Regeringen har under
1995/96 dragit in 25 miljoner kronor av anslagssparandet.

A 12 Täckning av merkostnader
för lokaler
1995/96

Utgift

41 062

Utgift

23 487

1997

Anslag

19 500

1998

Förslag

20 000

1999

Beräknat

20 100

2000

Beräknat

16 000

Därav

Regeringens överväganden
Myndighetens verksamhet har berörts av Stabsmyndighetsöversynen i delbetänkandet Reformerad stabsorganisation (SOU 1997:80). Regeringen redovisar
sina överväganden med anledning av betänkandet i
avsnitt 4.2. Verksamheten berörs också av Utredningen om utvärdering av Byggnadsstyrelsens ombildning i slutbetänkandet Lokalförsörjning och fastighetsägande (SOU 1997:96) Regeringen har i sina
överväganden tagit hänsyn till vissa slutsatser i detta
senare betänkande.
Till följd av regeringens förslag skall myndigheten
fr.o.m. den 1 januari 1998 övergå till att enbart utgöra en avvecklingsorganisation för kvarvarande personal. Regeringen kommer att utse en särskild avvecklare som leder verksamheten.
För avvecklingen av verket föreslår regeringen att
ett nytt anslag som uteslutande skall användas för
detta ändamål anvisas. Myndighetens anslagssparande skall utnyttjas för att vid utgången av innevarande

1996

1

Utgiftsprognos

16 100

1 Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget är hyror för vissa
tomställda lokaler som staten har betalningsansvaret
för till dess avtalen går att avveckla. De huvudsakliga
faktorer som styr utgifterna på området är avtalskonstruktionerna samt möjligheterna att upplåta lokalerna i andra hand.

Regeringens överväganden
Till följd av att kostnaderna totalt sett minskat föreslår regeringen en besparing på anslaget motsvarande
4 miljoner kronor, i förhållande till vad regeringen
beräknade i budgetpropositionen för 1997.
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resultat i enlighet med de uppsatta målen. Inom informationsverksamheten har bl.a. en omfattande telefonrådgivning bedrivits. Nyhetsbrev med information i upphandlingsfrågor har vidare getts ut
kvartalsvis. Tillsynsverksamheten har koncentrerats
på yttranden i klagomålsärenden. Inom utvecklingsområdet har insatserna varit förhållandevis stora.
Nämnden har bl.a. tillsammans med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen gett ut en miljörapport och en vägledning benämnd På miljöns sida.
Enligt årsredovisningen är efterfrågan på information från NOU mycket stor. Detta hänger intimt
samman med att de regler som avser upphandling
över tröskelvärdena är komplicerade. För en hel del
upphandlande enheter är även upphandling under
tröskelvärdena ett problem: Det största antalet domstolsavgöranden avser upphandling under tröskelvärdena. På grund av att informationsinsatserna har
fått ett så stort utrymme har den egentliga tillsynsverksamheten getts låg prioritet. Mot denna
bakgrund har nämnden fått regeringens uppdrag att
överväga om informationsverksamheten kan minska
och en ökad tyngd läggas på tillsynsverksamheten.

Slutsatser

För budgetåret 1998 har regeringen beräknat anslaget till 20 000 000. För 1999 och 2000 har anslaget
beräknats till 20 100 000 kr respektive 16 000 000
kr.

A 13 Nämnden för offentlig
upphandling
1995/96

Utgift

9 376

Utgift

6 400

1997

Anslag

6 348

1998

Förslag

6 292

1999

Beräknat

6 481

2000

Beräknat

6 595

Därav

1996

1

Anslagssparande

4 838

Utgiftsprognos

7 818

1 Beloppen anges i tusental kr

Nämnden hade vid ingången av 1997 ett stort anslagssparande. Detta beror främst på att nämnden,
som bildades den 15 mars 1993, inte var fullt utbyggd förrän 1995. Enligt nämndens prognos kommer anslagssparandet att vara förbrukat efter 1999
års utgång.
Anslagssparandet har använts på det sätt som regeringen angav i 1995 års budgetproposition, nämligen bl.a. för finansiering av extra anställd personal
och viss statistikinsamling.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte
har haft några invändningar i revisionsberättelsen
avseende NOU.

Övrigt
Lagen om offentlig upphandling styr anskaffningsverksamheten bl.a. inom stat, kommun, landsting
och vissa statliga bolag. Nämnden för offentlig upphandling (NOU) inrättades 1993 i samband med
omläggningen av upphandlingssystemet bl.a. till följd
av att EU:s regelverk infördes. Det bedömdes att behovet av stöd och hjälp särskilt i inledningsskedet
skulle bli mycket stort. Mot bakgrund av den problembild som successivt har vuxit fram anser regeringen att NOU:s framtida roll och uppgifter nu måste ses över. Förutsättningar måste skapas för en
effektivare offentlig upphandling. Bl.a. bör tillsynsverksamheten preciseras och möjligheterna till
sanktioner övervägas.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Det övergripande målet för Nämnden för offentlig
upphandling (NOU) 1995/96 har varit att verka för
att offentlig upphandling sker affärsmässigt, effektivt,
i enlighet med lagen (1992:1528) om offentlig upphandling (LOU), EG:s rättssystem på området och
WTO-överenskommelsen om upphandling (GPA).
De viktigaste verksamhetsmålen för NOU har varit att lämna muntlig och skriftlig information för att
underlätta tillämpningen av upphandlingsreglerna
och att tillse att regelverket efterlevs. Inom utvecklingsområdet har verksamhetsmålet varit att nämnden skall följa direktivförändringar och rättstillämpningen inom EU samt följa den allmänna
utvecklingen inom offentlig upphandling i syfte att
föreslå nödvändiga ändringar i lagen om offentlig
upphandling samt bidra till att skapa en effektivare
och mer miljömedveten upphandling. Enligt regeringens bedömning har nämnden i huvudsak uppnått

Slutsatser
Regeringen anser att NOU skall bidra till att målet
effektiv offentlig upphandling uppnås. Inom ramen
för detta skall nämnden utveckla upphandlingsverksamheten bl.a. genom att föreslå ändringar i upphandlingsreglerna. NOU skall också bidra till att
målet administrativt stöd av hög kvalitet till statliga
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myndigheter uppnås bl.a. genom att informera om
gällande regelsystem. Regeringen anser att tillsynsverksamheten skall prioriteras.
Regeringen föreslår att anslaget för 1998 uppgår
till 6 292 000 kr. För 1999 har anslaget beräknats till
6 481 000 kr och för 2000 till 6 595 000 kr.

De övergripande målen för Ekonomiska rådets
verksamhet har enligt regeringens bedömning uppnåtts, bland annat har ett forskningsprojekt om finansmarknaden redovisats. Vidare deltog rådet i den
utredning om konsekvenserna av ett eventuellt
svenskt medlemskap i EMU som presenterades under
hösten 1996. Regeringen anser att Ekonomiska rådets roll som initiativtagare till forskning och som
länk mellan Finansdepartementet och den nationalekonomiska forskningen är mycket betydelsefull för
tillhandahållandet av ett gediget underlag för den
ekonomiska politikens utformning. Rådet har också
en viktig uppgift som rådgivare till Konjunkturinstitutet i vetenskapliga frågor, särskilt inom områdena
makroekonomi, modellbyggande och miljöekonomi.

A 14 Ekonomiska rådet
1995/96

Utgift

2 000

Utgift

1 200

1997

Anslag

1 705

1998

Förslag

1 680

1999

Beräknat

1 736

2000

Beräknat

1 794

Därav

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

568

2 273

Revision
Revision av Ekonomiska rådet görs som en del av
Revisionskontorets vid Regeringskansliet revision av
Finansdepartementet. Kontoret har inte haft några
invändningar.

1 Beloppen anges i tusental kronor

Kostnaderna för Ekonomiska rådet avser främst arvoden för Ekonomiska rådets ledamöter, arvoden för
beställda forskningsuppsatser samt kostnader i samband med publicering och övrig presentation av
forskningsresultaten.
Vid utgången av budgetåret 1995/96 hade Ekonomiska rådet ett anslagssparande på 568 000 kronor. Detta sparande förklaras främst av att Ekonomiska rådets arbete under budgetåret 1995/96
framför allt ägnades åt den av regeringen initierade
EMU-utredningen, vilken delvis finansierades med
särskilda medel. Enligt Ekonomiska rådets budgetprognos kommer en del av föregående budgetårs anslagssparande att tas i anspråk under innevarande
budgetår.

Slutsatser
Regeringen anser att Ekonomiska rådet skall bidra
till att målet om tillförlitliga analyser av den samhällsekonomiska och den statsfinansiella utvecklingen uppnås.
Regeringen föreslår att anslaget för år 1998 uppgår till 1 680 000 kronor.
Anslaget för 1999 har beräknats till 1 736 000
kronor och för 2000 till 1 794 000 kronor.

A 15 Vissa nämnder m.m.

Regeringens överväganden

1995/96

Resultatbedömning

Utgift

1 681

Utgift

1 088

1997

Anslag

1 552

1998

Förslag

1 588

1999

Beräknat

1 638

2000

Beräknat

1 690

Därav

Ekonomiska rådet är ett organ knutet till Finansdepartementet. Rådet består av nationalekonomiska
forskare förordnade på i normalfallet tre år av regeringen. Vidare är Konjunkturinstitutets generaldirektör adjungerad medlem. Ekonomiska rådets övergripande mål 1995/96 har varit att initiera forskning
och utredningsarbete av särskilt intresse för den ekonomiska politikens utformning och att bidra till att
nationalekonomiska forskningsresultat får en vidare
spridning. Vidare skall Ekonomiska rådet bistå Finansdepartementet och Konjunkturinstitutet med råd
i vetenskapliga frågor. Genom sin verksamhet fungerar rådet som en länk mellan Finansdepartementet
respektive Konjunkturinstitutet och den nationalekonomiska forskningen.

1996

1

Utgiftsprognos

1 552

1 Beloppen anges i tusental kronor

Flertalet nämnder handhar frågor inom det arbetsgivarpolitiska området. Nämnderna kan därvid ha att
pröva frågor om ersättningar som regleras i kollektivavtal, pröva tvistefrågor som rör tillämpningen av
avtal, pröva frågor om disciplinansvar och avskedande beträffande innehavare av högre statliga anställningar etc.
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Från anslaget betalas utgifter - i regel arvoden till
ledamöter och ersättare m.m. - för Statens tjänstebostadsnämnd, Statens trygghetsnämnd, Skiljenämnden
i vissa trygghetsfrågor, Skiljenämnden för arbetsmiljöfrågor, Statens ansvarsnämnd, Offentliga sektorns
särskilda nämnd, Kontraktsdelegationen, Statens
tjänstepensions- och grupplivnämnd, Statens utlandslönenämnd, Statens krigsförsäkringsnämnd och
Statens krigsskadenämnd. Från anslaget betalas även
Sveriges bidrag till Nordiska skattevetenskapliga
forskningsrådet.
Prognosen för innevarande budgetår pekar mot
att nuvarande anslag kommer att förbrukas.

En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar att nämnden har förbrukat ca 1,7 miljoner kronor mindre än budgeterat. Detta förklaras främst av
att projektkostnader inte har uppstått i den omfattning som var planerad.
Innevarande budgetår överensstämmer utgiftsprognosen med anslagets nivå.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Budgetåret 1995/96 var det övergripande målet
för myndigheten att främja utvecklingen av god
redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Detta sker bl.a. genom att
nämnden utarbetar allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Bokföringsnämnden är vidare
statens expertorgan i redovisningsfrågor vilket
medför att nämnden även biträder Regeringskansliet i redovisningsfrågor, deltar i utredningar
inom kommittéväsendet samt yttrar sig över författningsförslag. En annan viktig uppgift är att
avge yttranden till domstolar om vad god redovisningssed innebär i olika hänseenden.
Av nämndens årsredovisning framgår att verksamheten i stor utsträckning påverkas av arbetet med
ny lagstiftning på redovisningsområdet.
Regeringen har inga invändningar mot den omprioritering som nämnden har behövt göra på grund
av bl.a. arbetet med den nya redovisningslagstiftningen eller i övrigt mot den av nämnden bedrivna
verksamheten.
Det övergripande målet att främja god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning är enligt regeringens bedömning uppfyllt.

Regeringens överväganden
Statens krigsskadenämnd har i budgetunderlaget för
1998-2000 begärt ytterligare medel. Mot bakgrund
av pågående beredning av betänkandet Försäkring
under krigsförhållanden (SOU 1994:130) föreslår
regeringen inte nu någon höjning av anslaget.
Den huvudsakliga faktorn som styr utgifterna på
området är hur arbetsbelastningen påverkar antalet
sammanträden vid nämnderna eftersom de flesta arvoden utgår per sammanträde.
Vid beräkning av anslaget har hänsyn tagits till att
Nämnden för vissa statliga pensionsfrågor har upphört.

Revision
Revision av nämnderna görs som en del av Revisionskontorets vid Regeringskansliet revision av Finansdepartementet. Regeringen konstaterar att någon invändning inte riktats mot nämnderna.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

A 16 Bokföringsnämnden
RRV:s revisionsberättelse över Bokföringsnämndens
årsredovisning innehåller inte någon invändning.

1

1995/96

Utgift

4 833

Utgift

3 406

1997

Anslag

4 468

1998

Förslag

5 394

1999

Beräknat

5 501

2000

Beräknat

5 611

Därav

1996

Utgiftsprognos

Slutsatser

4 468

Bokföringsnämndens arbete bör även fortsättningsvis
inriktas på att främja utvecklingen av god redovisningssed i företagens bokföring och offentliga redovisning. Nämnden bör också kommande år vid behov bistå Regeringskansliet med det fortsatta arbetet
med ny redovisningslagstiftning. Behovet av råd och
anvisningar på redovisningsområdet är stort, inte
minst för de små och medelstora företagen. Det är
särskilt möjligheterna till förenklingar som här bör
tas till vara.

1 Beloppen anges i tusental kronor

Bokföringsnämnden består av en ordförande och tio
andra ledamöter. Kanslifunktionen fullgörs av Finansinspektionen. Nämnden har vidare två permanenta
arbetsgrupper som stöd för kansliet.
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A 18 Utvecklingsarbete

Med tanke på den omfattande kompletterande
normgivning som behövs med anledning av den nya
redovisningslagstiftningen bör nämnden få ökade resurser för budgetåret 1998 med 1 miljon kronor.
Förstärkningen har finansierats genom omfördelning
inom utgiftsområdet. Arbetet med kompletterande
normgivningen beräknas ta flera år i anspråk.
Regeringen föreslår att anslaget för år 1998 blir
5 394 000 kronor.

1995/96

Utgift

36 862

Utgift

33 600

1997

Anslag

32 570

1998

Förslag

30 170

1999

Beräknat

30 170

2000

Beräknat

30 170

Därav

1996

1

Utgående
reservation

33 578

Utgiftsprognos

30 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget har en stor ingående reservation 1997. Reservationen har uppstått då Finansdepartementet inte
alltid kunnat bedöma omfattningen av utvecklingsarbetet inom nedan nämnda områden.
Anslaget används av Finansdepartementet för att
bekosta utvecklingsarbete avseende styrning, budgetering och redovisning av statens inkomster, utgifter,
tillgångar och skulder. Regeringen bedömer att den
förändrade budgetprocessen inklusive införandet av
ett utgiftstak medför ytterligare utvecklingsarbete
framför allt vad gäller uppföljnings- och prognosmetoder. Reservationen beräknas tas i anspråk under de
kommande åren för ett projekt benämnt VESTA.
VESTA-projektet syftar till att skapa ett ett integrerat statligt koncernsystem för prognos, budgetering, koncernredovisning, resultatstyrning och betalningsinformation (se volym1). De kvantifierbara
vinsterna av projektet hänför sig till administrativa
rationaliseringsvinster samt till en effektivare likviditetshantering.
Huvuddelen av vinsterna med projektet är dock
av kvalitativ art, bl.a. bättre riksdags-, regerings- och
tjänstemannabeslut tack vare ett bättre beslutsunderlag. Systemet kommer att ge en mer komplett bas
för budgetarbetet, prognosarbetet samt uppföljningsarbetet. Den monetära avkastningen av bättre beslut
är ytterst svår att uppskatta men den förbättrade resultatstyrning som projektet skapar tekniska förutsättningar för bör på sikt kunna ge betydande effektivitetsvinster.
En preliminär bedömning indikerar att kostnaderna för projektets genomförande kommer att uppgå
till 60 miljoner kronor. Genom en lånefinansiering av
huvuddelen av utvecklings- och hårdvarukostnaden
kommer den totala kostnaden och därmed anslagsbelastningen att fördelas över nio år. Regeringen föreslår att ett beställningsbemyndigande uppgående
till 50 miljoner kronor lämnas för VESTA-projektets
genomförande.
Anslaget används även för att bedriva chefsutveckling i statsförvaltningen och viss kompetensutveckling i Regeringskansliet. Vidare bedrivs utvecklingsarbete avseende prognoser, statistik och analyser
av svensk ekonomi samt övrigt inom Finansdepartementets verksamhetsområde.

A 17 Bidrag till Stiftelsen för
utvecklande av god
redovisningssed
1995/96

Utgift

900

Utgift

600

1997

Anslag

800

1998

Förslag

800

1999

Beräknat

800

2000

Beräknat

800

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

800

1 Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas bidrag till Stiftelsen för utvecklande av god redovisningssed, som bildats gemensamt av staten genom Bokföringsnämnden, Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och Sveriges
Industriförbund. Förutom de tre stiftarna bidrar nu
även Stockholms Fondbörs, Svenska Bankföreningen
och Sveriges Försäkringsförbund till finansieringen av
stiftelsens verksamhet. Stiftelsen skall främja utvecklandet av god redovisningssed i större företag som
sprider information till ett stort antal intressenter
(publika företag). Stiftelsen har utsett ett redovisningsråd som skall svara för normgivningen.
Regeringen föreslår att anslaget för år 1998 uppgår till 800 000 kronor.
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nansiering av denna verksamhet. För 1997 är denna
begränsad till högst 30 % av kostnaderna. Någon
fast gräns formulerades aldrig för 1995/96 då motsvarande kostnadstäckning uppgick till 37 %.

Revision

Revision sker i samband med Revisionskontorets vid
Regeringskansliet revision av Finansdepartementet.
Kontoret har inte haft några invändningar.

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
DET STATLIGA FÖRSÄKRINGSSYSTEMET
(TUSENTAL KRONOR)

1995/96

1

Anslagssparande

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

59 733

77 244

-17 511

77%

1996

43 426

65 630

-22 204

66%

varav

A 19 Kammarkollegiet

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

Prognos 1997

50 000

45 000

5 000

111%

Budget 1998

50 000

45 000

5 000

111%

Beräknat 1999

50 000

Beräknat 2000

50 000

Utgift

31 243

Utgift

21 074

1997

Anslag

22 277

1998

Förslag

23 137

1999

Beräknat

23 811

ÖVRIG UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

2000

Beräknat

24 506

Utfall 1995/96

38 840

41 215

2 375

94%

1996

25 420

27 694

2 274

92%

Prognos 1997

28 930

28 900

30

100%

Budget 1998

29 480

28 900

580

102%

Beräknat 1999

29 480

Beräknat 2000

29 480

Därav

1996

Utgiftsprognos

11 054

24 500

1 Beloppen anges i tusental kronor

varav

Kollegiets anslagssparande har uppnått en hög nivå.
En viktig orsak till detta är kollegiets heterogena
sammansättning av arbetsuppgifter. Flera verksamheter kan på ett oförutsebart sätt variera såväl beträffande omfattning som kostnader. Kollegiet har i sitt
budgetunderlag inför 1998 redovisat ett antal uppgifter av tillfällig natur som under den närmaste treårsperioden kommer att kräva resurser utöver det beräknade ramanslaget. Kollegiets anslagssparande
bedöms därför sjunka under de närmsta åren. Det är
dessutom av värde för regeringen att Kammarkollegiet har en ständig beredskap för att kunna hantera
nya uppgifter.

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

De negativa resultaten för verksamhetsgrenen det
statliga försäkringssystemet är främst orsakade av
höga ersättningar för inträffade skador. Avgiftsbelagd verksamhet som finansieras genom offentligrättsliga avgifter och som redovisas mot inkomsttitel beräknas 1998 uppgå till 2 920 000 kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Regeringens överväganden

RRV har i revisionsrapporten angående Kammarkollegiets årsredovisning lämnat invändningar på
tre punkter. Det gäller i samtliga fall kollegiets
uppgift som utbetalningsfunktion för statsbidrag
från ett antal fackdepartement. Två av invändningarna avser överskridanden av anslag och den
tredje invändningen syftar på ett anslag som felaktigt disponerats under 1995/96.
Kollegiet tillbakavisar RRV:s synpunkter i sitt svar
till RRV och menar att kollegiets hantering har skett
enligt regeringens intentioner. Kollegiet påpekar även
att två av anmärkningarna härrör från början av
budgetåret då det internkontrollsystem som regeringen redan i fjolårets budgetproposition noterade att
kollegiet höll på att införa ännu inte trätt i kraft.
Kollegiet har dessutom i en utredning på regeringens
uppdrag sett över bidragshanteringen. I denna kommer kollegiet till slutsatsen att hantering och kontroll
av statsbidragen skulle underlättas om respektive
fackdepartement ansvarade för sin egna anslag.

Resultatbedömning
Kammarkollegiet har i allt väsentligt uppnått ett tillfredsställande resultat under budgetåret. Inom myndighetsdelen visar ärendebalanser och liknande nyckeltal en positiv utveckling för de flesta
verksamhetsgrenarna. Det finns några få undantag
men i dessa fall är det i allmänhet yttre faktorer som
påverkat. Inom uppdragsverksamheten är resultaten
för Fondförvaltningen och Det statliga försäkringssystemet (risk och skadehantering) goda. Verksamhetsmässigt har även den Administrativa servicen
uppnått ett tillfredsställande resultat. Däremot klarar
verksamhetsgrenen inte av att täcka sina kostnader.
Kollegiet anser att under året vidtagna åtgärder, i
form av bl.a. rekrytering, utbildning och förändrade
bokslutsrutiner, skall vara tillräckliga för att vända
utvecklingen under nästa år. Vad gäller fordringsbevakningen har regeringen accepterat viss anslagsfi42
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A 20 Kontrollfunktionen i staten

Regeringen har för avsikt att vidta åtgärder för att
förbättra hantering, säkerhet och uppföljningsmöjligheter när det gäller bidragshanteringen. Problemen
med hanteringen av statsbidragen bör därmed bli betydligt mindre. Detta tillsammans med de stödsystem
som kollegiet utvecklat gör att regeringen bedömer
att kollegiets redovisningsrutiner kommer att fungera
fullt tillfredsställande i framtiden.

1997

100 000 1

1998

120 000

1999

125 000

Utgiftsprognos

75 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas bidrag till projekt som syftar till
att stärka kontrollen av medelsförvaltningen i staten.

Övrigt
Bland de fordringar som Kammarkollegiet förvaltar
åt staten finns ett antal ränte- och amorteringsfria
lån. Det rör sig om krediter som regeringen gett till
stiftelser, ideella föreningar och liknande från 1940talets början t.o.m. 1980-talet. Ändamålet med lånen
har i allmänhet varit att staten önskat underlätta
uppförandet av byggnader. Sammanlagt är det fråga
om ett 40-tal fordringar på sammanlagt ca 25 miljoner kronor. Fordringarna finns inte längre upptagna i
statens balansräkning.
Avsikten har inte varit att lånen skulle betalas tillbaka. Om användningen av lokalerna ändras har staten dock förbehållit sig rätten att återkräva lånet. Eftersom majoriteten av lånen numera är flera
decennier gamla har i praktiken i många fall stora
förändringar av såväl lokalernas som de lånemottagande föreningarnas verksamheter skett. Någon reell
möjlighet att hävda ändamålsvillkoret har staten därför inte längre.

Regeringens överväganden
För den offentliga sektorns legitimitet är det av fundamental betydelse att de skatter som statsmakterna
beslutat om inbetalas och att bidrag av olika slag utbetalas endast till dem som är berättigande till bidrag
och att utbetalning då sker till rätt belopp. Kontrollen av statliga medel utgör ett prioriterat område för
regeringens arbete under de kommande åren. I budgetpropositionen för år 1997 redovisade regeringen
ett antal åtgärder som redan vidtagits i syfte att skärpa kontrollen, bl.a. uppmärksammades de särskilda
medel som skatteförvaltningen tilldelats för en särskild satsning på effektivare skattekontroll, de förslag
till åtgärder som redovisas i Riksrevisionsverkets
(RRV) rapport om fusk och systembrister i välfärdssystemen samt behov av förstärkt kontroll kring
statlig bidrags- och stödverksamhet till följd av EUinträdet.
I 1996 års ekonomiska vårproposition anförde regeringen att förstärkningar av kontrollfunktionen i
staten bedömdes som nödvändiga. I samma proposition aviserades även en avsikt att föreslå riksdagen
att särskilda resurser på totalt 345 miljoner kronor
skulle avsättas under en treårsperiod för att möjliggöra en sådan förstärkning. Mot denna bakgrund
har riksdagen i syfte att stärka kontrollfunktionen i
staten anvisat 100 miljoner kronor för kontrollinsatser under år 1997. Från anslaget skall även finansieras vissa insatser för bekämpning av ekobrott.
Berörda departement och myndigheter är ansvariga för att de statliga medlen inom deras områden
hanteras på ett korrekt och effektivt sätt. De ansvarar även för genomförandet av de projekt och verkställande av de åtgärder som regeringen beslutar. Härav följer att de åtgärder som hittills vidtagits eller
planeras inom respektive departements ansvarsområde också redovisas under berört utgiftsområde i
denna proposition. De av riksdagen särskilt anvisade
kontrollresurserna skall mot denna bakgrund användas så att resultat påskyndas.
Myndigheter och andra institutioner har erbjudits
möjlighet att ansöka om projektbidrag för projekt
som syftar till att stärka kontrollfunktionen i staten.
Projekt som blivit aktuella för projektbidrag ur anslaget har gemensamt att det rör sig om områden där

Slutsatser
Åtskilliga av Kammarkollegiets uppgifter utgörs av
olika servicefunktioner gentemot myndigheterna.
Denna roll har förstärkts de senaste åren, bl.a. genom tillkommandet av nya uppgifter. Just kollegiets
förmåga att snabbt kunna ställa om och anpassa organisationen till såväl nya som förlorade uppgifter
utgör en viktig funktion för regeringen, vilket t.ex.
framhölls i budgetpropositionen för 1997.
Inom utgiftsområde 2 har ett antal mål angivits
som de viktigaste för politikområdet. Mot bakgrund
av betoningen på service till andra myndigheter i
kollegiets verksamhet gäller i första hand att kollegiet
skall bidra till uppfyllandet av målet administrativt
stöd av hög kvalitet till statliga myndigheter.
Regeringen har föreslår att anslaget för år 1998
uppgår till 23 137 000 kronor. Anslaget för 1999
har beräknats till 23 798 000 kronor och för år 2000
till 24 480 000 kronor.
Regeringen bör få fatta beslut om att i tillämpliga
fall få efterskänka de fordringar som kollegiet förvaltar avseende vissa ränte- och amorteringsfria lån.
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betydande risker finns för icke avsedd medelshantering vilket kan leda till betydande kostnader för staten. Hit hör bl.a. projekt som rör de individrelaterade bidragssystemen, projekt med sektorsövergripande karaktär samt projekt med inriktning mot kontroll av EU-medel.
Hittills har under 1997 sammanlagt ett 20-tal
projekt beviljats projektbidrag, uppgående till totalt
drygt 65 miljoner kronor. Bland de större projektbidragen finns projektbidrag till Riksförsäkringsverket,
RFV, för ett projekt med syftet att bl.a. ta fram en
modell för att öka kunskaperna kontinuerligt om förekomsten av fusk i socialförsäkringen, föreslå åtgärder för att förbättra kontrollen i syfte att motverka
fusk samt att göra en analys av de rättsliga förutsättningarna för beivrande av fusk.
Sektorsövergripande insatser har prioriterats. Ett
exempel på detta är ett projekt i syfte att ge förslag
på kontrollrutiner vid utbetalning från bidrags- och
försäkringssystem i syfte att dels förhindra att oförenliga beslut avseende förmåner fattas, dels upptäcka
och stoppa felaktiga utbetalningar från två eller flera
bidragssystem.
Andra myndigheter som erhållit projektbidrag är
bl.a. Generaltullstyrelsen, Riksrevisionsverket (myndighetsövergripande projekt), Statens Jordbruksverk
och Arbetsmarknadsstyrelsen.
Det är i dagsläget för tidigt att redovisa resultat
från de olika projektens arbete. Först mot slutet av
1997 är förslag till åtgärder att vänta. Regeringen
avser mot denna bakgrund att i samband med nästa
års budgetproposition närmare redovisa resultaten av
de olika projektens arbete.
I syfte att fullfölja den satsning på kontrollfunktionen i staten som nu påbörjats föreslås 120 miljoner kronor anvisas för år 1998.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning
Det övergripande målet för Statens fastighetsverk för
budgetåret har varit att för statens räkning förvalta
det fastighetsbestånd som regeringen bestämmer på
ett sätt som innebär god resurshushållning och hög
ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas
kultur- och naturmiljövärden bevaras.
Fastighetsverket omsatte 1,8 miljarder kronor år
1996. Balansomslutningen upppgick till 11,7 miljarder kronor. Verkets soliditet uppgick till 61,9 % och
medelantal anställda var 260 personer år 1996
Statens fastighetsverk uppnådde sitt avkastningskrav för alla verksamheter förutom markfastigheterna för budgetåret 1995/96. Avkastningskravet uppgick för inrikes fastigheter till 8,6 %, målet var
8,0 %, för utrikes fastigheter till 6,1 %, målet var
5,0 %, för markfastigheter till 0,8 %, målet var
2,0 % samt de s.k. väntelägesfastigheterna till
11,8 %, målet var 10,0 %.
Orsaken till att avkastningskravet för markfastigheter inte kunde uppnås berodde på att AssiDomän
AB hade förvaltningsuppdraget för dessa marker
t.o.m. den 1 juli 1996. Bolaget stod för alla kostnader och uppbar alla intäkter enligt ett avtal mellan
staten och bolaget.
Fastighetsverket skall under 1997 i sin verksamhet
uppnå ett resultat efter finansiella poster som motsvarar en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital på 2,8 %. I avkastningskravet inkluderas
bidragsfastigheternas underskott. Regeringen bedömer att Statens fastighetsverk kommer att uppnå sitt
avkastningskrav för år 1997.
MILJONER KRONOR

4.4

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att förvalta viss del av statens fasta
egendom tillhörande det nationella kulturarvet, de
kungliga slotten, Djurgårdsmarken, regeringsbyggnaderna, statens donationsfastigheter, utrikesfastigheter, vissa älvsträckor, markområden och byggnader.

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

Utfall 1996

1 805

1 632

173

Prognos 1997

1 590

1 383

207

Budget 1998

1 598

1 395

203

MILJONER
KRONOR

Utfall

Prognos

Budget

Beräknad

Beräknad

1996

1997

1998

1999

2000

I utlandet

102,7

69,4

91,3

37,4

17,6

I Sverige

793,9

448,6

286,5

246,4

206,9

Summa

896,7

518,0

377,8

283,8

224,5

Investeringsplan
Uppgifterna om investeringar för åren 1998 - 2000
innehåller en viss osäkerhet. Några nya större projekt
finns inte inlagda i investeringsplanerna men väl ett
antal mindre (än 30 mkr).
Regeringen bedömer, i likhet med budgetåret
1997, att den av Statens fastighetsverk för 1998 be-
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gärda låneramen i Riksgäldskontoret om sju miljarder kronor är rimlig.

1987/88:10, rskr. 1987/88: 111, SFS 1987:1326).
Samma år beslöt riksdagen att inrätta en femte
fondstyrelse med samma inriktning och uppgifter
som den fjärde fondstyrelsen (prop. 1987/88:167,
NU 42, rskr. 406, SFS 1988:747). År 1996 inrättades
en sjätte fondstyrelse, vilken också placerar i aktier
(prop. 1995/ 96:171, bet. 1995/96: NU24, rskr.
1995/96:284, SFS 1996:697). Under åren 1984-92
ingick i AP-fonden även de fem s.k. löntagarfondstyrelserna.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte
haft några invändningar vad avser verkets årsredovisning.

4.5

AP-fondens
fastighetsinvesteringar

4.5.1

Ärendet och dess beredning

Rätten att investera i fastigheter
Enligt 15 a § andra stycket APR får första–tredje
fondstyrelserna, för att tillgodose kravet på en ändamålsenlig förvaltning av de medel som styrelsen
förvaltar, själva eller genom ett bolag som i sin helhet
ägs av en fondstyrelse eller av fondstyrelserna gemensamt, förvärva fast egendom eller tomträtt, aktier i
bolag som har till ändamål att äga eller förvalta sådan egendom (fastighetsbolag) och andelar i utländska fonder som äger fastigheter eller aktier i fastighetsbolag. Det sammanlagda marknadsvärdet av en
fondstyrelses fastighetsplaceringar får enligt 15 a §
tredje stycket APR uppgå till ett belopp som motsvarar högst 5 % av det totala marknadsvärdet av de
tillgångar som styrelsen förvaltar.
När möjligheten att förvärva fast egendom i placeringssyfte infördes motiverades detta dels med att
AP-fonden, mot bakgrund av de anspråk på fondens
avkastning som de ökade pensionsutbetalningarna
medför, borde få del av den gynnsamma värdeutveckling som placeringar i fastigheter i allmänhet innebär, dels med att försäkringsbolagen redan hade
denna möjlighet (prop. 1987/88:11 s. 33).
Beträffande frågan om första–tredje fondstyrelsernas fastighetsinnehav skulle vara direkt eller indirekt
genom fastighetsbolag uttalade det dåvarande statsrådet att ett direktinnehav normalt var att föredra.
De löpande förvaltningsuppgifter detta skulle medföra, exempelvis i fråga om hyresfastigheter, ansågs
dock vara något som styrelserna normalt inte borde
handlägga inom ramarna för den egna organisationen. I stället borde styrelserna lämpligen genom avtal
uppdra åt etablerade bolag på marknaden att sköta
sådana uppgifter. I vissa situationer ansågs dock indirekta innehav vara att föredra exempelvis om flera
fondstyrelser ville gå samman om ett fastighetsförvärv (prop. 1987/88:11 s. 34). Ursprungligen fick
fondstyrelserna förvärva fastigheter indirekt endast
om samtliga aktier i fastighetsbolaget förvärvades av
en fondstyrelse eller flera fondstyrelser gemensamt.
Detta krav slopades dock redan år 1989, efter en
framställning från första–tredje fondstyrelserna
(prop. 1988/89:150 bil. 6, 1988/89:FiU30, rskr.
1988/89:327, SFS 1989:512).
Ett viktigt steg mot ett ökat indirekt fastighetsägande togs den 1 juli 1996 då första–tredje fondstyrelserna tilläts göra portföljinvesteringar i såväl
svenska som utländska fastighetsbolag samtidigt som

I detta avsnitt behandlas formerna för Allmänna
pensionsfondens (AP-fondens) fastighetsinvesteringar
samt några därmed sammanhängande frågor.
AP-fondens första–tredje fondstyrelser har fått del
av ett utkast till avsnittet och gett synpunkter på det.
Fondstyrelsernas synpunkter finns tillgängliga i ärendet.

4.5.2

Bakgrund

Historik
AP-fonden bildades i samband med att lagstiftningen
om en allmän tilläggspension (ATP) infördes år 1960
(prop. 1959:100, Särsk. U1, rskr. 269, SFS1959:
293). Bestämmelser om AP-fonden finns i lagen
(1983:1092) med reglemente för Allmänna pensionsfonden (APR). AP-fonden har till uppgift att förvalta
de avgifter som erläggs för att finansiera försäkringen
för tilläggspension. Syftet med fonden är dels att klara tillfälliga påfrestningar i pensionssystemet, dels att
möjliggöra en ökad kapitalbildning i samhället. Enligt reglementet skall bl.a. pensionsutbetalningar, i
den mån andra medel inte står till förfogande, betalas
genom tillskott från fondstyrelserna. Förvaltningen
av fondens medel uppdrogs från början åt tre fondstyrelser; första, andra och tredje fondstyrelserna. Inledningsvis fick AP-fonden endast placera i räntebärande värdepapper, huvudsakligen obligationer. År
1974 fick AP-fonden rätt att placera en del av de förvaltade medlen i aktier. I samband därmed inrättades
en fjärde fondstyrelse för att förvalta dessa medel
(prop. 1973:97, NU 58, rskr. 237, SFS 1973:503).
Härigenom breddades fondens placeringsmöjligheter
till att även omfatta riskkapitalmarknaden. APfondens placeringsmöjligheter utökades ytterligare år
1988 genom att första–tredje fondstyrelserna fick
rätt att placera i fastigheter (prop. 1987/88:11, NU
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styrelserna gavs rätt att förvärva andelar i utländska
fonder som äger fastigheter eller aktier i fastighetsbolag (prop. 1995/96:171, bet. 1995/ 96:NU24, rskr.
1995/96:284, SFS 1996:697). Som skäl för att tillåta
portföljinvesteringar anfördes att indirekta placeringar ger möjlighet till ökad riskspridning, förbättrad
likviditet samt lägre transaktionskostnader (prop.
1995/96:171 s. 18). Någon särskild begränsning i
fondstyrelsernas möjligheter att göra portföljinvesteringar i fastighetsbolag infördes inte utan femprocentsregeln i 15 a § APR gäller även för sådana fastighetsinnehav.
Enligt 15 b § APR får första–tredje fondstyrelserna vid direkta förvärv av fast egendom själva eller
genom bolag som innehas av en fondstyrelse överta
ansvaret för lån som har lämnats mot säkerhet av
panträtt i sådana tillgångar eller ta upp nya lån om
det behövs för en normal förvaltning av tillgångarna.
Rätten till nyupplåning får endast utnyttjas för att
finansiera löpande underhåll och upprustning av de
fastigheter som styrelserna förvaltar. Fondstyrelserna
får således inte ta upp lån för ny- eller tillbyggnad av
sådana fastigheter (prop. 1987/88:11 s. 35 och 40).

4.5.3

AP-fondens indirekta fastighetsinvesteringar

Regeringens förslag:
Första–tredje fondstyrelserna tillåts endast investera i
(förvärva) fastigheter genom bolag eller andelar i utländsk fastighetsfond.

Första–tredje fondstyrelsernas synpunkter:
Fondstyrelserna motsätter sig förslaget.
Skälen för regeringens förslag:
Som tidigare angetts har AP-fonden till uppgift att
förvalta de avgifter som erläggs för att finansiera försäkringen för tilläggspension. Enligt APR skall
fondmedlen förvaltas så att krav på bl.a. långsiktigt
hög avkastning och riskspridning tillgodoses. Med
dessa mål för fondstyrelsernas verksamhet finns flera
fördelar med att fondens roll som kapitalförvaltare
renodlas genom att endast indirekt ägande av fastigheter blir möjligt.
En viktig fördel med indirekta fastighetsplaceringar är att sådana medför lägre transaktionskostnader
och bättre likviditet än direkta fastighetsplaceringar.
Vidare kan, så som första–tredje fondstyrelserna har
påpekat i en skrivelse till Finansdepartementet i juni
1995 (se bilaga 1 i prop. 1995/96:171), en bättre
riskspridning i fastighetsportföljen uppnås genom
indirekt ägande. Indirekt ägande ställer lägre krav på
lokalkännedom, vilket innebär att geografisk diversifiering lättare kan åstadkommas. Det blir således
enklare och billigare för fondstyrelserna att justera
såväl fastighetsportföljens storlek som dess sammansättning.
När första–tredje fondstyrelserna förvärvar fastigheter sker det i konkurrens med andra investerare på
fastighetsmarknaden. AP-fonden är emellertid befriad från skyldighet att betala inkomstskatt, se 7 § 3
mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt.
Detta innebär att första–tredje fondstyrelserna, om
de förvärvar fastigheter direkt, inte konkurrerar på
samma villkor som andra investerare. En följd av
detta är att fastighetsmarknadens funktionssätt försämras.
Enligt första–tredje fondstyrelsernas uppfattning
har dock fondens skattebefrielse inte någon praktisk
betydelse för fastighetsmarknadens funktionssätt.
Mot bakgrund av att AP-fonden är den största aktören på den svenska fastighetsmarknaden förefaller
dock detta mindre troligt. Att en av de dominerande
aktörerna på marknaden har en särskilt gynnad skattesituation leder till att konkurrens och prisbildning
störs.
Genom att första–tredje fondstyrelserna endast
tillåts placera i fastigheter indirekt kommer vinsterna
i fastighetsrörelsen att bli föremål för beskattning i
fastighetsbolaget innan vinsterna kan föras till fonds-

AP-fondens fastighetsinnehav
Första–tredje fondstyrelsernas fastighetsinnehav var
vid utgången av år 1996 värderat till 20,8 miljarder
kronor, vilket motsvarar 3,5 % av styrelsernas totala
tillgångar. Av fastighetsinnehavet avsåg 15 miljarder
kronor direktägda fastigheter och 5,8 miljarder kronor indirekta innehav. De direkta fastighetsinnehavens andel av fastighetsportföljen uppgick således till
72 %.
Fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till
områden som av fondstyrelserna bedömts ha en relativt väl fungerande fastighetsmarknad. Vid nämnda
tidpunkt uppgick värdet av innehaven i Stockholm
till 69 %, i Göteborg till 9 % och i London till 12 %
av värdet av de totala fastighetsplaceringarna. Övriga
innehav finns främst i Uppsala, Gävle, Sundsvall och
Bryssel. Fastighetsbeståndet är således starkt koncententrerat till Sverige, och då i synnerhet till Stockholm. Av fastighetsbeståndet utgörs 20 % av bostäder, medan resten är kommersiella fastigheter,
framför allt kontor.
Sedan första–tredje fondstyrelsernas inträde på
fastighetsmarknaderna år 1989 har huvuddelen av
fastighetsbeståndet förvaltats av styrelserna själva. I
början av september 1997 var 239 personer anställda
av första–tredje fondstyrelserna. Av dessa var 176
personer verksamma inom fastighetsförvaltningen.
Således var 74 % av personalen sysselsatt med förvaltning av 3,5 % av tillgångarna.
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tyrelserna. Beskattningen kommer att ske enligt de
vanliga reglerna för beskattning av inkomst av näringsverksamhet på samma sätt som sker för andra
fastighetsförvaltande företag. Ett indirekt fastighetsägande bidrar således till att förutsättningarna för aktörerna på fastighetsmarknaden blir mer lika, vilket
är ägnat att främja fastighetsmarknadens funktionssätt.
Ytterligare ett skäl för förslaget är att direktägande av fastigheter är krävande vad gäller ledningsresurser. Styrelse och verkställande ledning ges, när
förslaget genomförs, ökat utrymme för strategifrågor
och övergripande allokeringsbeslut. Förslaget bör
således kunna ha en gynnsam effekt på fondförvaltningens effektivitet.
Första–tredje fondstyrelserna betonar betydelsen
av en neutral beskattning mellan tillgångsslagen för
att tillgångsallokeringen skall bli effektiv. Detta är
visserligen riktigt, men regeringen noterar dock att en
sådan skatteneutralitet inte råder i dag mellan de olika tillgångsslagen i AP-fondens portfölj. Dels utgjordes, som framgår ovan, 28 % av första–tredje fondstyrelsernas fastighetsinnehav av indirekt ägda
fastigheter vid utgången av år 1996, dels innebär
fjärde–sjätte fondstyrelsernas aktieinnehav att skatteneutralitet inte råder mellan tillgångsslagen i APfondens portfölj. Det är dock regeringens bedömning
att de negativa konsekvenser förslaget för med sig är
små jämfört med de positiva effekter som uppnås för
förvaltningen och fastighetsmarknadens funktionssätt. Förslaget torde inte föranleda att fondstyrelsernas nuvarande strävan att öka andelen fastigheter i
portföljen ändras. Vid utgången av 1996 utgjordes
endast 3,0 % av de totala tillgångarna i AP-fonden
av fastigheter. En större andel fastighetsrelaterade
tillgångar innebär att andelen reala tillgångar ökar
och att en ökad diversifiering av portföljen uppnås.
Dessa positiva effekter kvarstår även efter den föreslagna förändringen. Ett fortsatt ökat fastighetsinnehav torde stå väl i överensstämmelse med de mål om
långsiktigt hög avkastning och riskspridning som
finns uppställda i AP-fondens reglemente.
Första–tredje fondstyrelserna menar vidare att de
skattemässiga konsekvenserna av förslaget måste ges
en grundlig analys innan det kan läggas fram och att
en sådan analys lämpligen kan ske i anslutning till
den översyn av AP-fondens organisation och placeringsregler som har aviserats. Enligt regeringens bedömning saknas behov av ytterligare analys av de
skattemässiga konsekvenserna av förslaget utöver
vad som anförts ovan. Även i övrigt saknas skäl att
avvakta den översyn av AP-fondens organisation och
placeringsregler som för närvarande görs inom Finansdepartementet.
Avslutningsvis kan anmärkas att förslaget om
första–tredje fondstyrelsernas fastighetsinvesteringar
inte innebär någon ändring av fondstyrelsernas möjligheter att själva förvärva fast egendom, tomträtt

eller bostadsrätt i syfte att bereda lokaler för verksamheten eller bostad åt anställd.

4.5.4

Finansiering av fastighetsbolag m.m.

Regeringens förslag:
De fastighetsbolag som första–tredje fondstyrelserna
helt eller delvis äger skall drivas enligt sedvanliga företagsekonomiska principer.
Första–tredje fondstyrelserna får rätt att placera i
konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning utfärdade av fastighetsbolag.
Första–tredje fondstyrelserna skall avveckla de fastighetslån som respektive styrelse har tagit upp eller
övertagit ansvaret för så snart det kan ske med hänsyn till kravet på en ändamålsenlig kapitalförvaltning
och gällande avtal.

Första–tredje fondstyrelsernas synpunkter:
Fondstyrelserna har inte någon erinran mot förslaget
i denna del.
Skälen för regeringens förslag:
Krediter till fastighetsbolag
De fastighetsbolag som fondstyrelserna är delägare i
bör drivas enligt sedvanliga företagsekonomiska
principer oavsett om bolaget ägs av en fondstyrelse
eller flera fondstyrelser gemensamt eller tillsammans
med andra. Det kan inte anses föreligga behov av att
särskilt ange detta i APR. En annan sak är att en
fondstyrelse såsom ägare är skyldig att agera på ett
sätt som är förenligt med de grundläggande målen
för förvaltningen av anförtrodda medel. För första–
tredje fondstyrelserna innebär detta att fondmedlen
skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och
riskspridning samt betryggande säkerhet tillgodoses
(11 §).
Krediter till fastighetsbolag är inte särskilt reglerade i APR utan omfattas av 12 §. Av paragrafen följer
att första–tredje fondstyrelserna får placera de medel
som respektive styrelse förvaltar i skuldförbindelser
med låg kreditrisk eller andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar. Placeringar i skuldförbindelser som inte har
låg kreditrisk får dock endast ske till ett belopp som
sammanlagt motsvarar högst 5 % av det totala
marknadsvärdet av de tillgångar som styrelsen förvaltar. För skuldförbindelser utfärdade i utländsk
valuta eller av annan än svensk juridisk person gäller
särskilda begränsningar.
Det ligger i sakens natur att en fondstyrelse har
rätt att tillföra ett fastighetsbolag som det äger eget
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kapital i den omfattning som erfordras för förvärv av
fastigheter och för verksamheten i övrigt. Av sedvanliga företagsekonomiska principer får vidare anses
följa att en fondstyrelse bör ha möjlighet att fritt
välja hur den kapitaliserar ett fastighetsbolag som
den äger. En fondstyrelse bör med detta synsätt –
under samma förutsättningar som den har möjlighet
att tillskjuta eget kapital till ett fastighetsbolag –
kunna välja att i stället helt eller delvis tillskjuta
medlen som lån eller annnan kredit under förutsättning att krediten är företagsekonomiskt försvarbar
och inte står i konflikt med de grundläggande målen
för fondstyrelsens förvaltning. Denna princip kan
emellertid komma i konflikt med bestämmelserna i
12 §. Krediter till sådana fastighetsbolag kan, om de
inte anses utgöra skuldförbindelser med låg kreditrisk, ta i anspråk en del av fondstyrelsernas utrymme för placeringar i "andra skuldförbindelser".
Emellertid bör krediter till fastighetsbolag som i placeringssyfte i sin helhet ägs av en fondstyrelse eller
flera fondstyrelser gemensamt kunna undantas från
bestämmelserna i 12 §. Om en fondstyrelse beträffande ett sådant bolag anser det ändamålsenligt att
kapitalisera bolaget inte endast genom eget kapital
utan även med lån bör inte fondstyrelsen vara begränsad av bestämmelserna i 12 §. I och för sig kan
skäl åberopas för att fondstyrelserna bör ha samma
valmöjlighet beträffande fastighetsbolag som i placeringssyfte ägs tillsammans med andra. Ett sådant undantag skulle emellertid innebära ett betydande avsteg från de allmänna regler som gäller för första–
tredje fondstyrelsernas placeringar. Det saknas skäl
att i detta sammanhang närmare överväga ett så vitt
undantag från de allmänna placeringsreglerna. Ett
undantag bör därför begränsas till fastighetsbolag
som i sin helhet ägs av en fondstyrelse eller flera
fondstyrelser gemensamt. För krediter till andra fastighetsbolag kommer således bestämmelserna i 12 §
alltjämt att gälla. Begränsningen i 12 § andra stycket
tredje meningen att det sammanlagda marknadsvärdet av varje fondstyrelses innehav av skuldförbindelser i utländsk valuta får uppgå till ett belopp som
motsvarar högst 10 % av det totala marknadsvärdet
av de tillgångar som styrelsen förvaltar skall dock
fortfarande gälla för alla krediter till fastighetsbolag,
dvs. även för sådana fastighetsbolag som omfattas av
det föreslagna undantaget.
Eftersom första–tredje fondstyrelserna – utom för
eget behov – inte längre skall få äga fast egendom
direkt saknas behov av en bestämmelse om rätt för
fondstyrelserna att överta ansvaret för eller ta upp
nya fastighetslån. Av vad som anförts ovan om att
fastighetsbolag skall drivas efter sedvanliga företagsekomiska principer följer att det också saknas behov
av en särskild bestämmelse om övertagande och upptagande av fastighetslån för av fonden ägda bolag.
Bestämmelserna härom i 15 b § kan således upphävas. Avvecklingen av befintliga lån som en fondstyrelse har övertagit eller upptagit behandlas nedan.

Konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning utfärdade av
fastighetsbolag
Enligt 12 § tredje stycket APR får första–tredje
fondstyrelserna inte placera fondmedel i konvertibla
skuldebrev och skuldebrev förenade med optionsrätt
till nyteckning. Sådana skuldebrev kan sägas utgöra
förstadier till aktieägande. Eftersom aktieförvärv i
princip inte är tillåtet för första–tredje fondstyrelserna, har styrelserna inte ansetts böra ha rätt att placera i dessa slag av skuldförbindelser (prop.
1992/93:206 s. 61). Sedan den 1 juli 1996 har första–tredje fondstyrelserna rätt att göra portföljinvesteringar i fastighetsbolag. Här föreslås att dessa fondstyrelsers fastighetsägande skall vara indirekt,
huvudsakligen genom innehav av aktier i fastighetsbolag. Första–tredje fondstyrelsernas innehav av fastigheter kommer således i fortsättningen i allt väsentligt att ske genom innehav av aktier i fastighetsbolag.
Någon absolut gräns för hur stort ägandet får vara i
ett enskilt fastighetsbolag finns inte. Detta gäller även
för portföljinvesteringar. Mot bakgrund härav saknas det skäl att inte tillåta första–tredje fondstyrelserna att placera medel i konvertibla skuldebrev och
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning
utfärdade av fastighetsbolag. För att fondstyrelserna
skall få placera i sådana skuldebrev måste dock övriga förutsättningar i 12 § eller, om skuldebrevet är
utfärdat av ett fastighetsbolag som i sin helhet ägs av
en fondstyrelse eller flera fondstyrelser gemensamt,
förutsättningarna i 15 b § andra stycket vara uppfyllda.
En fondstyrelse får i princip inte utnyttja en konverterings- eller optionsrätt om det skulle medföra att
femprocentsgränsen i 15 a § tredje stycket överskrids. Detta bör i allmänhet inte innebära några
problem eftersom de skuldebrev som fondstyrelserna
kan förväntas förvärva i huvudsak torde vara föremål för någon form av allmän omsättning med
marknadsmässig prissättning. Sådana skuldebrev bör
därför normalt kunna avyttras till ett marknadsmässigt pris. Om ett avstående från en konvertering eller
nyteckning enligt ett sådant skuldebrev skulle medföra en inte obetydlig kapitalförstörelse, samtidigt som
ett utnyttjande av rätten skulle medföra att femprocentsgränsen överskrids, bör fondstyrelsen ha möjlighet att utnyttja sin konverterings- eller teckningsrätt. Innan en fondstyrelse på detta sätt överskrider
femprocentsgränsen skall den ha prövat om en konvertering eller nyteckning kan möjliggöras genom
avyttring av andra delar av fondstyrelsens fastighetsinnehav. Sker en konvertering eller nyteckning
under sådana förhållanden att femprocentsgränsen
överskrids skall enligt 15 a § APR fondstyrelsens totala fastighetsinnehav avvecklas i motsvarande mån
så snart det är lämpligt.
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Avveckling av befintliga fastighetslån
Med stöd av 15 b § APR har första–tredje fondstyrelserna vid förvärv av fast egendom möjlighet att
själva eller genom bolag som innehas av resp. fondstyrelse överta ansvaret för lån som har lämnats mot
säkerhet av panträtt i sådana tillgångar eller ta upp
nya lån om det behövts för en normal förvaltning av
tillgångarna. Vid utgången av år 1996 uppgick första–tredje fondstyrelsernas sammanlagda skuldbelopp
avseende lån av aktuellt slag till 1 036 miljoner kronor.
Eftersom första–tredje fondstyrelserna – förutom
fastigheter som behövs för verksamheten – endast
skall få äga fastigheter indirekt bör möjligheten för
fondstyrelserna enligt 15 b § APR att själva överta
eller ta upp nya fastighetslån avskaffas. Som en ytterligare följd av att fastighetsinnehaven skall vara
indirekta bör fondstyrelserna även avveckla sitt betalningsansvar för befintliga lån hänförliga till fastighetsförvaltningen så snart det lämpligen kan ske.
Dessa skulder torde emellertid vara reglerade av civilrättsligt bindande avtal, vilka fondstyrelserna i allmänhet inte ensidigt eller inte utan betydande merkostnader kan lösa i förtid. Vidare bör
fondstyrelserna, även om rätt att lösa lånen föreligger, inte vara skyldiga att göra det om kostnaderna
för detta är så stora att de inte kan anses försvarliga
med hänsyn till kravet på en ändamålsenlig kapitalförvaltning. Regeringen anser därför att principen för
avvecklingen av befintliga fastighetslån bör formuleras så att dessa skall avvecklas så snart det kan ske
med hänsyn till kravet på en ändamålsenlig kapitalförvaltning och gällande avtal. Det är dock naturligt
att en förtida lösen eller annan avveckling av betalningsansvaret för fastighetslånen kan komma att
medföra vissa merkostnader. Innebörden av kravet
på iakttagande av en ändamålsenlig kapitalförvaltning är att fondstyrelserna endast bör avveckla betalningsansvaret för dessa lån om de kostnader som
det föranleder framstår som försvarliga. Vad som
utgör en försvarlig kostnad kan inte avgöras generellt
utan måste bedömas från fall till fall. Det måste ankomma på respektive fondstyrelse att i det enskilda
fallet göra denna bedömning. Eftersom det är önskvärt att övergången till indirekt fastighetsägande avslutas så snart som möjligt måste vissa merkostnader
kunna godtas. Det är också rimligt att godta större
kostnader ju längre återstående löptid ett lån har till
dess att det kan lösas utan några tillkommande kostnader. Principen att övergången till indirekt fastighetsägande skall avslutas så snart det är möjligt får
också anses innebära att fondstyrelserna även innan
lösningrätt inträder enligt befintliga kontrakt bör,
där så befinns lämpligt, kontakta kreditgivarna och
diskutera möjligheterna till och kostnaderna för en
förtida avveckling av betalningsansvaren för lånen.
Även i sådana fall skall kostnaden för en avveckling
prövas mot vad som kan anses utgöra en ändamålsenlig kapitalförvaltning.

4.5.5 Ikraftträdande

Regeringens förslag:
Bestämmelserna träder i kraft den 1 september 1998.

Första–tredje fondstyrelsernas synpunkter:
Fondstyrelserna framhåller att en bolagisering av de
direktägda fastighetsinnehaven tidigast kan genomföras till halvårsskiftet 1998.
Skälen för regeringens förslag:
En övergång till ett indirekt ägande av första–tredje
fondstyrelsernas fastighetsinnehav kommer av rent
praktiska skäl att ta viss tid att genomföra. En bolagisering av fastighetsinnehaven förutsätter ett inte
obetydligt förberedelsearbete. Första–tredje fondstyrelserna måste därför ges tillräckligt rådrum att genomföra de förändringar som krävs. Som fondstyrelserna har anfört torde en bolagisering av de direkta
fastighetsinnehaven inte kunna genomföras före
halvårsskiftet 1998. Enligt regeringens uppfattning
bör därför bestämmelserna kunna träda i kraft den 1
september 1998.

4.5.6

Ekonomiska effekter av förslaget

Förvaltningen av AP-fondens medel bör kunna effektiviseras till följd av den föreslagna ändringen av APfondens fastighetsägande. Möjligheterna till riskspridning inom tillgångsslaget fastigheter ökar genom
att geografisk diversifiering enklare kan åstadkommas. Vidare förbättras likviditeten i fastighetsportföljen vilket innebär att förändringar i portföljsammansättningen blir lättare att genomföra.
Genom att AP-fonden inte längre får äga fastigheter direkt undviks också de eventuella snedvridande
effekter på fastighetsmarknaden som ett sådant
ägande kan tänkas orsaka. Att AP-fonden är befriad
från skyldighet att betala inkomstskatt innebär att
fonden har en fördel jämfört med konkurrenter vid
direkta köp av fastigheter.
Förslaget medför övergångskostnader, som kommer att bäras av fondstyrelserna, när de direkta fastighetsinnehaven skall omstruktureras till indirekta.
Vid oförändrade förhållanden skulle dessutom avkastningen från fastighetsinnehaven minska något
eftersom AP-fonden, till skillnad från fastighetsbolag,
är befriad från skyldighet att betala inkomstskatt.
Med det nuvarande fastighetsinnehavet innebär förslaget att statens skatteintäkter kan komma att öka
med ett par hundra miljoner kronor per år.
Som nämnts kommer fastighetsbolagen att beskattas för inkomst av näringsverksamhet. Enligt allmänna skatterättsliga principer tas en till fastighetsbolaget överförd fastighet upp till sitt marknadsvärde vid
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det tillfälle då överföringen sker. Detta värde utgör
det anskaffningsvärde på vilket de skattemässiga avskrivningarna skall göras och det utgör också fastighetens ingångsvärde i reavinstsystemet.
Vid överföringen av fastigheter från AP-fonden till
fastighetsbolagen skall stämpelskatt utgå enligt bestämmelserna i lagen (1984:404) om stämpelskatt
vid inskrivningsmyndigheter (stämpelskattelagen). I
detta fall bör emellertid beaktas att överföringarna
sker efter ett tvingande beslut av riksdagen. Situationen liknar därför den som förelåg när riksdagen fattade beslut om ändring i huvudmannaskapet för äld-

revården (ÄDEL-reformen). Som en följd av
riksdagens beslut i det ärendet överfördes fastigheter
från landstingen till kommunerna. Dessa överföringar var i sig stämpelskattepliktiga men riksdagen uttalade att det vid det slag av förändringar som det då
var fråga om fanns en möjlighet till skattebefrielse
enligt stämpelskattelagen (1991/92:SkU22 s. 20, rskr.
1991/92:188). Befrielse medgavs i de avsedda fallen
genom tillämpning av dispensregeln i 42 § stämpelskattelagen. Enligt regeringens uppfattning bör den
nu föreliggande frågan kunna lösas på motsvarande
sätt.
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5 Tidsbegränsade åtaganden

5.1

Omfattning/ändamål

kostnader vid förberedelse och genomförande av direkta och indirekta förvärv för statens räkning av aktier i börs- eller clearingorganisation eller i samband
med att ett särskilt bolag bildas eller förvärvas för
detta ändamål. Riksdagen beslutade den 11 juni
1997 i enlighet med vad regeringen begärt. I den
ekonomiska vårpropositionen uppgavs att regeringen
skulle återkomma i 1998 års budgetproposition, om
medel för nämnda ändamål behöver tas i anspråk
även efter år 1997.
I den ekonomiska vårpropositionen begärde regeringen även att ett ramanslag om 500 miljoner kronor skulle anvisas för investeringar i företag som har
en central roll inom den svenska finansiella infrastrukturen. Även detta biföll riksdagen i det
nämnda beslutet. I vårpropositionen anfördes att regeringen avser att återkomma i 1998 års budgetproposition, om medel behöver tas i anspråk även efter
år 1997.
Efter riksdagsbeslutet har vissa åtgärder vidtagits
som ligger inom det anvisade ramanslaget om 10
miljoner kronor. Bland annat har ett bolag köpts
som kan användas vid förvärv av aktier för statens
räkning i börs- eller clearingorganisation. Ramanslaget för investeringar i den finansiella infrastrukturen
har hittills inte disponerats. Det är inte säkert att de
åtgärder som de av riksdagen anvisade ramanslagen
avser kommer att kunna slutföras under år 1997.
Detta innebär att outnyttjade belopp på ramanslagen
kan behöva utnyttjas även under år 1998. Några
medel utöver detta kommer, enligt regeringens bedömning, inte att behöva tas i anspråk.
Regeringen har av riksdagen erhållit bemyndigande att sälja statens aktieinnehav i Nordbanken (prop.
1991/92:21, prop. 1991/92:153). Avsikten är alltjämt att innehavet skall avyttras. För budgetåret
1997 finns ramanslaget B 3 Statliga ägarinsatser
m.m. i Nordbanken upptaget på statsbudgeten. Anslaget om 100 miljoner kronor skall användas för
kostnader som uppkommer vid förberedelser för och
genomförande av en försäljning av banken. Anslaget
finns inte upptaget för budgetåret 1998.

Verksamhetsområdet omfattar två anslag avseende
finansiell verksamhet. Det är anslaget Åtgärder för
att stärka det finansiella systemet (”bankstödsanslaget”) och Avgift för Stadshypotekskassans
grundfond.
I verksamhetsområdet ingår också åtaganden avseende Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska utvecklingsbanken (EBRD) samt vissa resurser för åtgärder inom den finansiella sektorn. För
EIB och EBRD finns inga anslag uppförda på statsbudgeten 1998. Vid EIB:s årsmöte 1997 beslutades
att den planerade inbetalningen (för Sveriges räkning) på ca 30 miljoner kronor för 1998 inte skulle
göras. Det beräknade belopp för 1998 som angavs i
1997 års budgetpropositionen har därför utgått. För
EBRD gäller att riksdagen beslutat (prop. 1996/97:
1) att Sverige skall medverka i en kapitalhöjning i
banken och teckna andelar motsvarande 228 miljoner ecu. Av den nya kapitalinsatsen skall 22,5 % inbetalas i åtta lika stora rater över en period av åtta
år. Sverige skall således betala in 6 412 500 ecu under vart och ett av de kommande åtta åren 1998 2005. Den första raten skall erläggas senast den 15
april 1998 och kommer att täckas med medel som
tidigare avsatts för kapitalinsatser i EBRD. Regeringen har för år 1999 och 2000 beräknat medel i statsbudgeten för de då aktuella utbetalningarna.
I 1997 års ekonomiska vårproposition (prop.
1995/96:150) begärde regeringen ett bemyndigande
att sälja, byta eller på annat sätt helt eller delvis avyttra statens aktieinnehav i Värdepapperscentralen
AB (VPC) och att disponera ersättningen från en avyttring till förvärv av aktier i eller bildandet av bolag
som direkt eller indirekt driver verksamhet enligt lagen (1992:543) om börs- och clearingverksamhet eller aktiekontolagen (1989:827). I anslutning till detta
begärde regeringen att 10 miljoner kronor skulle anvisas som ett ramanslag för kostnader som uppkommer i samband med värdering och försäljningsåtgärder som syftar till en avyttring av statens
aktieinnehav i VPC. Anslaget skulle även omfatta
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Regeringen föreslår att kostnader som uppstår i
samband med en avyttring, utöver de medel som
finns till förfogande, skall avräknas den inkomst som
staten erhåller vid försäljningen. Nettobehållningen
skall inlevereras mot inkomsttitel.
Vissa av anslagen inom verksamhetsområde B var
i processen inför budgetpropositionen för 1997
mycket svårbudgeterade. Det gäller anslagen Åtgärder för att stärka det finansiella systemet och Försäljning av aktier i Stadshypotek AB (det senare ändrat
till Avgift till Stadshypotekskassans grundfond
fr.o.m. 1998). Anslaget Åtgärder för att stärka det
finansiella systemet var ett 1000-kr anslag där tidigare både utgifter och inkomster rörande bankstödet
redovisades. De kvarvarande kostnaderna för bankstödet efter den 1 juli 1996 var svåra att budgetera.
Även försäljningskostnaderna för aktierna i Stadshypotek var svårberäknade vid denna tidpunkt beroende på att val av försäljningsform var okänt. Det
fanns dessutom ingen vetskap om att en avgift för
Stadshypotekskassans grundfond skulle betalas av
staten.
I denna proposition föreslås vissa ändringar och
omfördelningar beträffande dessa anslag. Syftet är att
anpassa tillgängliga medel efter nuvarande och mer
aktuella behov.

2620,6

-1051,8

954,2

1998

1999

2000

189,7

189,7

189,7

Anslagsavsnitt

B1

Åtgärder för att stärka det
finansiella systemet

1995/96
Därav

1996

Utgift

70 974

Utgift

-2 751 554

1997

Anslag

205 000

1998

Förslag

55 000

1999

Beräknat

55 000

2000

Beräknat

55 000

1

2

Utgiftsprognos

55 000

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Av anslaget har 14 mkr dragits in som besparing

Under budgetåret 1995/96 har anslaget disponerats
för att täcka utgifter för åtgärder som avsetts att
stärka det finansiella systemet. Dessa har uppkommit vid infrianden av utställda garantier, betalning av
ränta på lån och återbetalning av lån i Riksgäldskontoret som tagits upp för att finansiera stödåtgärder
m.m.
Stora inkomster från aktieutdelningar och återbetalningar av garantiutgifter har löpande redovisats
under anslaget, vilket förklarar utfallet helåret 1996.
Anslaget har disponerats av Finansdepartementet,
Bankstödsnämnden och Riksgäldskontoret. Ett eventuellt överskott på anslaget skall föras till inkomsttitel. Bankstödsnämnden och Riksgäldskontoret har
redovisat 3,8 miljarder kronor mot en inkomsttitel
på statsbudgetens inkomstsida. Finansdepartementet
har redovisat 71 miljoner kronor som utgift.
Konsekvenserna av bankstödet har tidigare redovisats, dels i budgetpropositionen 1994/95 (prop.
1994/95:100, bilaga 8), dels i propositionen om avveckling av stödet (prop. 1995/96:172).

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

5.2

Resultatbedömning och slutsatser
Försäljning av aktier i Nordbanken och Stadshypotek AB har genomförts. Regeringen bedömer att de
erhållna ersättningarna var rimliga utifrån marknadsförutsättningarna. Försäljningskostnaderna avseende
Nordbanken (ca 3 %) bedöms som rimliga.

Regeringens överväganden
Anslaget skall under 1998 användas för betalningar
av ränta på lån i Riksgäldskontoret. Lånet upptogs
den 1 januari 1993 av staten för att finansiera köpet
av Securum från Nordbanken (prop. 1991/92:153,
bet. 1991/92:NU36, rskr. 1991/92:352). Lånebeloppet uppgår till 1 miljard kronor. Avsikten är att detta
lån skall återbetalas under budgetåret 1998 i samband med att staten erhåller aktieutdelning från
Securum.
I budgetpropositionen (1996/97:1) för 1997 beräknades anslaget för 1998 till 140 miljoner kronor.
Regeringen föreslår nu, utifrån vad som förordas i
avsnittet 5.1, att ca 75 miljoner kronor omfördelas
till anslaget B 2 och ca 10 miljoner kronor till andra
anslag inom utgiftsområde 2.
Anslaget föreslås för 1998-2000 uppgå till
55 000 000 kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft någon invändning
mot den genomförda försäljningen av aktierna i
Nordbanken. Vad gäller de delar av verksamhetsområdet som handläggs av Finansdepartementet har
Regeringskansliets revisionskontor inte haft någon
invändning.
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B2

Avgift för Stadshypotekskassans grundfond

1997

Anslag

60 000

1998

Förslag

134 700

1999

Beräknat

134 700

2000

Beräknat

134 700

1,2

Utgiftsprognos

en statlig garantiförbindelse. Stadshypotekskassan
betalar en årlig avgift för garantin till Riksgäldskontoret. Tidigare har avgiften finansierats genom utdelning på aktierna i Stadshypotek AB. I samband med
överflyttningen av aktieinnehavet har staten emellertid åtagit sig att fr.o.m. den 1 januari 1998 ersätta
kassan för denna avgift.

10 605

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Anslaget för år 1997 hette Försäljning av aktier i Stadshypotek AB

Regeringens överväganden

Riksdagen beslutade (prop. 1996/97:40, bet.
1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53) att Konungariket
Sveriges stadshypotekskassa skulle föra över sitt aktieinnehav om 34 % i Stadshypotek AB till staten vid
den tidpunkt som regeringen bestämde. Samtidigt
bemyndigades regeringen att besluta om försäljning
av aktieinnehavet. I februari 1997 beslutade regeringen om försäljning av aktierna till Svenska Handelsbanken, varvid ca 7,6 miljarder kronor erhölls i
försäljningslikvid. Dessa medel redovisades mot inkomsttitel. Försäljningskostnaden uppgick till ca 10
miljoner kronor, vilket var lägre än den budgeterade
kostnaden.
Stadshypotekskassans uppgift är numera att förvalta den återstående obligationsskulden. När låneskulden är reglerad skall kassan likvideras. För att
trygga utestående lån finns en grundfond i form av

Stadshypotekskassans sammanlagda låneskulder får
inte uppgå till mer än tio gånger summan av grundfonden och kassans egna fonder. Avgiften för garantin uppgår till en procent av fondens storlek. Det innebär att avgiften kommer att minska vartefter
låneskulden minskar. Avgörande för avgiftens storlek
kommer därför att vara hur snabbt låneskulden avvecklas.
Anslaget beräknas för 1998 till 134 700 000 kronor. En omfördelning med ca 75 000 000 har gjorts
från anslaget B 1.
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6 Riksdagens revisorer

6.1

Anslagsavsnitt

C1

Riksdagens revisorer

1995/96

Utgift

22 672

Utgift

16 070

1997

Anslag

16 151

1998

Förslag

16 673

1999

Beräknat

17 211

2000

Beräknat

17 766

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Riksdagens revisorers roll som en del av riksdagens kontrollmakt skall tydliggöras. Revisorerna
skall stimulera till diskussion om angelägna samhällsområden.
Revisorerna kommer i sin granskningsverksamhet
att utöka dialogen med företrädare för de granskade
verksamheterna i form av seminarier, utfrågningar
m.m. Revisorerna skall också utveckla samspelet
med utskotten under granskningsarbetet för att på
ett tidigt stadium kunna få till stånd en fruktbärande
dialog. En ökad satsning på uppföljning av tidigare
granskningar är också viktig bl.a. för att få underlag
för åtgärder som kan förbättra genomslaget i
granskningsarbetet.
Riksdagens revisionsutredning föreslår att Riksdagens revisorer även skall utföra externrevision av Regeringskansliet. Det eventuella uppdraget kommer
att medföra ökade kostnader för revisorerna.
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16 677

1 Beloppen anges i tusental kr

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens
vägnar granska statlig verksamhet. Revisorerna har
ett särskilt ansvar för att visa på utfall och effekter av
tidigare fattade riksdagsbeslut. Uppgiften är till övervägande delen av förvaltningsrevisionell karaktär,
och syftet med revisorernas granskning är att främja
ett effektivt utbyte av de statliga insatserna. Dessutom granskar revisorerna som externrevisorer Riksbanken, den inre riksdagsförvaltningen, Riksdagens
ombudsmän och Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

Förvaltningsstyrelsens överväganden
Riksdagens förvaltningsstyrelse har inget att erinra
mot Riksdagens revisorers medelsberäkning. Beträffande de ökade kostnaderna som revisionen av Regeringskansliet kan medföra menar förvaltningsstyrelsen att anslagssparandet från 1995/96 i första hand
bör användas. I andra hand får finansutskottet i höstens budgetberedning ta ställning till eventuell justering av anslagsbeloppet.

Riksdagens revisorer
Riksdagens revisorer skall på riksdagens vägnar
granska den statliga verksamheten inklusive statliga
aktiebolag och stiftelser.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. antar förslaget till lag med anledning av bildandet
av Västra Götalands län,

3. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd enligt följande uppställning.

2. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter,

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1 Riksskatteverket

ramanslag

356 304

A 2 Skattemyndigheterna

ramanslag

4 269 581

A 3 Tullverket

ramanslag

Summa

1 036 369
5 662 254

5

.
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag med
anledning av bildandet av
Västra Götalands län

Härigenom föreskrivs följande.
Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författning beträffande Skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län,
Skattemyndigheten i Älvsborgs län eller Skattemyndigheten i Skaraborgs
län skall efter utgången av år 1997 i stället gälla Skattemyndigheten i
Västra Götalands län.

2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1984:151)
om punktskatter och
prisregleringsavgifter

1

Senaste lydelse av 3 kap. 16 § 1994:1906.

Härigenom föreskrivs att i 3 kap. 16 § lagen (1984:151) om punkt1
skatter och prisregleringsavgifter orden ”Skattemyndigheten i Göteborgs
och Bohus län” skall bytas ut mot ”Skattemyndigheten i Västra Götalands län”.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3 Inledning

Omfattning/ändamål

bete mellan beskattningsmyndigheten, Tullverket och
polisen.
1995 års skatteflyktskommitté har nyligen i sitt
slutbetänkande Punktskattekontroll av alkohol, tobak och mineralolja, m.m. (SOU 1997:86) bl.a. föreslagit utvidgade möjligheter till fysisk kontroll och
förbättrad informationstillgång i kontrollverksamheten. Förslaget remissbehandlas för närvarande.
En särskild utredare har tillkallats för att göra en
utvärdering av EU-medlemskapets effekter för Tullverkets dimensionering och organisation m.m. (dir.
1997:34). I uppdraget ingår att belysa förutsättningarna för och erfarenheterna av Tullverkets samarbete
med andra myndigheter, främst polisen och skatteförvaltningen.
Även om det alltså finns viktiga beröringspunkter
mellan skatteförvaltningen och Tullverket är deras
verksamheter till största delen av olika slag och tjänar skilda syften. Det innebär bl.a. att det inte är meningsfullt att lämna en redovisning av dessa verksamheter i resultattermer sammanhållet på utgiftsområdesnivå.
Den av riksdagen tidigare beslutade besparingen
på statlig konsumtion (prop. 1994/95:100 bil. 1, bet.
1994/95:FiU10, rskr. 1994/95:179) ligger fast. I
1996 års ekonomiska vårproposition (prop. 1995/96:
150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304) aviserade regeringen en besparing på 30 miljoner kronor
inom utgiftsområde 2 och 3 fr.o.m. 1998. En preliminär fördelning som gjordes proportionellt till anslagens storlek redovisades i budgetpropositionen för
1997 (prop. 1996/97:1). I denna proposition föreslås
en slutlig fördelning som såvitt gäller utgiftsområde 3
överensstämmer med den preliminära fördelningen.

Utgiftsområdet omfattar skatteförvaltningen (Riksskatteverket och skattemyndigheterna) och Tullverket.
Genom Sveriges inträde i Europeiska unionen har
kontaktytorna mellan skatteförvaltningen och Tullverket förändrats. Tidigare svarade Tullverket för all
uppbörd av tull, mervärdesskatt och punktskatter i
samband med införsel av varor. Efter EU-inträdet
har Tullverket kvar denna arbetsuppgift endast i fråga om varuinförsel från tredje land, dvs. land utanför
EU. I handeln med andra EU-länder är det i stället
skatteförvaltningen som svarar för uppbörd och kontroll vad gäller mervärdesskatt och punktskatter.
Härigenom har de löpande arbetsuppgifter av likartad natur som både skatteförvaltningen och Tullverket sysslar med minskat mycket kraftigt i omfattning. Samtidigt har emellertid behovet av samordning och samverkan accentuerats i andra avseenden.
Det gäller inte minst kontrollen i fråga om punktskatter som omfattas av det gemensamma förfarandet enligt rådets direktiv (92/12EEG) av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana varor, det s.k. cirkulationsdirektivet. Genom övergångsbestämmelser till den nya tullag som trädde i kraft vid EU-inträdet, och därefter
genom bestämmelserna i den s.k. inregränslagen, har
vissa kontrollbefogenheter för Tullverket vid den inre
gränsen behållits i fråga om alkoholdrycker och tobaksvaror. Genom den s.k. transportkontrollagen
har beskattningsmyndigheten (Skattemyndigheten i
Dalarnas län) fått vissa befogenheter att undersöka
transportmedel m.m. Denna kontroll utförs i samar-
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UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

547 150

325 200

354 505

340 000

356 304

365 802

375 416

A 2 Skattemyndigheterna

6 427 862

4 466 083

4 328 345

4 567 000

4 269 581

4 391 622

4 447 542

A 3 Tullverket

1 634 732

1 080 632

1 031 858

1 090 632

1 036 369

1 069 886

1 098 658

Skatteförvaltning och uppbörd
A 1 Riksskatteverket

Totalt för utgiftsområde 3

8 609 744 5 871 915 5 714 708

10
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4 Skatteförvaltningen och Tullverket

4.1

Skatteförvaltningen

– Taxeringsvärden för fastigheter skall fastställas
och information om dessa tillhandahållas i enlighet med vad som åsyftas med gällande författningar.

Omfattning/ändamål
Riksskatteverket (RSV) svarar för den centrala ledningen av dels skatteförvaltningen, dels exekutionsväsendet (jfr utgiftsområde 4 Rättsväsendet,
verksamhetsområde Kronofogdemyndigheterna). På
regional nivå finns fr.o.m. den 1 januari 1997 inom
skatteförvaltningen 23 skattemyndigheter med sammanlagt 129 lokala kontor. Vid de lokala kontoren
sköts förutom beskattning även folkbokföring och
fastighetstaxering. För punktskatter och vissa arbetsuppgifter på mervärdesskattens område finns vid
Skattemyndigheten i Dalarnas län ett för hela landet
gemensamt särskilt skattekontor i Ludvika.

Prioriteringar för 1998
– Grundhanteringen skall rationaliseras ytterligare
för att ge utrymme för förstärkt skattekontroll,
flyttningskontroll och riktad service. Samtidigt
måste det säkerställas att det nya uppbördssystemet (skattekontot) kan genomföras med så små
störningar i övergångsskedet som möjligt för de
skattskyldiga och myndigheterna. För att uppnå
rationaliseringsvinster krävs bl.a. ökade satsningar på IT-området.
– Träffsäkerheten i kontrollverksamheten skall förbättras. Kvaliteten i verksamheten skall höjas genom kompetensutveckling och genom utveckling
av metoder för kvalitetssäkring. Särskilda insatser skall göras för att stärka skatteförvaltningens
medverkan i bekämpandet av den ekonomiska
brottsligheten och för att snabbt upptäcka nya
former av skatteundandragande och föra dem
under rättslig prövning.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Det direkta utfallet av kontrollverksamheten har
förbättrats.
– Omfattningen av den planmässiga revisionsverksamheten har upprätthållits, samtidigt som antalet revisioner i övrigt har minskat något. Resursåtgången för s.k. grundhantering har minskat
till förmån för ökade kontrollinsatser.

– Helhetssynen på den s.k. indrivningskedjan
(taxering – debitering – uppbörd – indrivning) är
viktig för att man skall få bästa möjliga uppbördseffektivitet. I en effektiv kontrollverksamhet
ligger inte bara att skatterna fastställs utan också
att de faktiskt betalas. Skatteförvaltningen och
exekutionsväsendet skall i samverkan vidta åtgärder för att minska förekomsten av försenade
och uteblivna betalningar och samarbetet skall
utvecklas på ett sådant sätt att det bidrar till att
minska det allmännas skatteförluster.

– Anslagssparandet har ökat.
Mål för skatteförvaltningen
– Skatt skall tas ut i den omfattning, med den fördelning och i den tid och ordning som åsyftas
med gällande skatteförfattningar.
– Olika samhällsfunktioner skall tillhandahållas
fullständig och korrekt basinformation ur folkbokföringen med god tillgänglighet.

– Viktig är också helhetssynen på kontroll och service, liksom ett koncerngemensamt förhållningssätt i servicefrågor. Det framtida serviceutbudet
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skall anpassas bättre till olika målgrupper och i
ökad grad styras av allmänhetens och företagens
behov. Syftet skall vara att underlätta för de
skattskyldiga att ta tillvara sina rättigheter och
fullgöra sina skyldigheter.

bl.a. bero på frekvensen av olika kontrollåtgärder,
dvs. risken för att felaktigheter upptäcks.
Det ligger alltså i sakens natur att den preventiva
effekten av skatteförvaltningens prestationer inom
kontrollverksamheten inte direkt kan mätas. Men
även det direkta beloppsmässiga utfallet av kontrollverksamheten erbjuder vissa svårigheter i det här
sammanhanget. De belopp som debiteras kan visserligen avläsas direkt, men det kräver en närmare analys för att man skall kunna bedöma det ekonomiska
värdet av en viss debitering. Det hänger bl.a. samman
med att ett belopp helt eller delvis kan komma att
falla bort efter en process i skattedomstol, kanske
många år framåt i tiden, att det inte är säkert att den
skattskyldige kommer att ha förmåga att betala beloppet och att vissa höjningar av den debiterade skatten kan ha att göra med periodiseringsfrågor och
därför bara innebär en tidigareläggning av en debitering som ändå skulle ha ägt rum någon senare period. Det är mot den här bakgrunden som regeringen
har tilldelat RRV medel från anslaget Kontrollfunktionen i staten för ett projekt som syftar till att bedöma skattekontrollens ekonomiska värde. Kartläggningsarbetet inom projektet har nyligen kommit
igång och bedrivs i nära samarbete med RSV.
Uppbördseffektiviteten uttrycker förhållandet
mellan debiterad skatt och faktiskt inbetald skatt. I
målet att skatten skall betalas i rätt tid och ordning
ligger emellertid också att betalningsuppmaningar
skall behöva skickas ut i så liten utsträckning som
möjligt och att inkomstskatten i största möjliga utsträckning skall betalas under inkomståret som preliminär skatt. Att mäta graden av måluppfyllelse i
den här delen är inte förenat med några svårigheter.
Det innebär emellertid inte att målet är helt okomplicerat från styrningssynpunkt. Ett antal faktorer vid
sidan av myndigheternas prestationer påverkar utfallet, t.ex. konjunktur- och sysselsättningsförhållanden och attityder till skattesystemet. Dessutom påverkas detta av arbetet såväl hos skattemyndigheterna som kronofogdemyndigheterna. Att
minska förekomsten av försenade och uteblivna skattebetalningar har därför i regleringsbrevet för år
1997 ställts upp som ett för skatteförvaltningen och
exekutionsväsendet gemensamt verksamhetsmål.
Även andelen av den slutliga skatten som blir betald i
form av preliminär skatt under inkomståret påverkas
av en rad andra faktorer än skattemyndigheternas
agerande, t.ex. av svängningar i konjunktur och ränteutveckling men i hög grad också av ändringar i det
materiella regelverket, t.ex. vad gäller avdragsrätt.

Resultatbedömning
Regeringen strävar efter att förbättra redovisningen
av målen för och resultatet av myndigheternas verksamhet med inriktning på de effekter som verksamheten har ute i samhället.
Det mål som har ställts upp för beskattningsverksamheten kan ses som ett rent effektmål. Målen vad
gäller folkbokföring och fastighetstaxering är mera
inriktade på skatteförvaltningens prestationer – ett
mera myndighetsnära perspektiv. Skillnaden i målens
karaktär bör dock inte överdrivas. Det förekommer
inte på något av områdena någon annan myndighetsverksamhet som väsentligt påverkar måluppfyllelsen än den verksamhet som bedrivs av skatteförvaltningen. Däremot påverkas måluppfyllelsen i
beskattningsverksamheten av ett antal faktorer utanför skatteförvaltningens kontroll, som t.ex. lagstiftningen på skatteområdet, konjunkturläget och förekomsten av gränsöverskridande transaktioner.
Verksamhetens resultat bör bedömas med utgångspunkt från den uppföljningsmodell som RSV
tagit fram och som även ligger till grund för verksamhetsmålen och återrapporteringskraven i regleringsbrevet för år 1997 (RSV Rapport 1995:2). Modellen bygger på att graden av uppfyllelse av målet
för beskattningsverksamheten bedöms utifrån kriterierna beskattningseffektivitet, uppbördseffektivitet,
kvalitet och produktivitet.
Beskattningseffektiviteten uttrycker förhållandet
mellan debiterad skatt och rätt skatt. Det ligger i sakens natur att det inte går att få någon säker kunskap om detta förhållande. Visserligen görs försök
att bestämma storleken av skattebortfallet bl.a. med
hjälp av i särskild ordning utförda stickprovskontroller, s.k. årliga statistiska acceptansundersökningar.
Dessa är emellertid inte heltäckande och utfallet är
alltför osäkert för att kunna läggas till grund för bedömningen av beskattningsverksamhetens resultat.
Detta är dessutom i hög grad beroende av faktorer
utanför skatteförvaltningens kontroll, som t.ex. ändringar i lagstiftningen. Bedömningen får i stället göras genom mätningar vad gäller sådana åtgärder
(prestationer) som kan antas påverka skattebortfallets storlek. Det kan vara fråga om dels åtgärder som
stärker de skattskyldigas frivilliga medverkan, dels
kontrollinsatser. Kontrollinsatserna ger dels en direkt
effekt i form av ändrade debiteringar, dels en preventiv effekt. Hur stor den preventiva effekten är antas

RSV:s resultatredovisning
Av skatteförvaltningens totala resurser användes under år 1996 ca 8 procent för folkbokföring, vilket är
något mindre än under år 1995. Drygt 5 procent användes för fastighetstaxering. Det är mer än under år
12
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1995, vilket hänger samman med att den största delen av kostnaderna för 1996 års allmänna fastighetstaxering av småhus betalades under 1996.
Återstoden av resurserna, dvs. ca 85 procent, användes för beskattning.
Inom beskattningsverksamheten har överföringen
av resurser från den s.k. grundhanteringen, sedd som
helhet, till kontrollverksamhet kunnat fortsätta. Inom grundhanteringen har dock ökade resurser fått
avsättas för hanteringen av mervärdesskattedeklarationer, vilket anges bero på ett kraftigt ökat antal
deklarationer till följd av förkortningen av redovisningsperioderna.

RSV påpekar dock att det bl.a. har funnits vissa tekniska brister i statistikinsamlingen som bör föranleda
viss försiktighet i jämförelsen.
Den totala ändringsfrekvensen i den s.k. skrivbordsgranskningen har minskat något. Detta kan enligt RSV till stor del förklaras med omläggningar i
förfarande m.m. inom vissa delområden. Inom området arbetsgivaravgift och källskatt har ändringsfrekvensen å andra sidan ökat påtagligt, från 4,1 till 5,8
procent av antalet deklarationer, vilket dock till stor
del förklaras av ändrade beslutsrutiner.

TOTALT ANTAL ÄNDRINGSBESLUT SAMT DÄRAV
BESLUT INOM OFFENSIV GRANSKNING
UTGIFTER I BESKATTNINGSVERKSAMHETEN
MILJONER KRONOR
SKATTESLAG

1992

Direkt och
indirekt lön

1993

1994

1995

1996

ÄNDR
95-96

2 375

2 419

2 343

2 437

2 639

I PROCENT AV
DEKLARATIONER
1995
1996

Vid årlig taxering

452 400

379 900

5,6 %

5,4 %

Omprövning/
omräkning

183 200

70 900

1,3 %

1,0 %

Summa
inkomstskatt m.m.

635 600

450 800

6,9 %

6,4 %

Arbetsgivaravg.
Källskatt

228 400

168 400

4,1 %

5,8 %

Mervärdesskatt

402 900

88 500

3,1 %

2,1 %

1 266 900

707 700

503

450

536

647

111

Lokaler

475

503

485

434

477

43

Övrigt

582

572

448

519

492

-27

3 982

3 997

3 726

3 926

4 255

329

Varav
2 641

Skrivbordsgranskning

636

Revision

705

2 347

1 967

1 786

1 827

41

793

903

1 201

1 373

172

857

856

939

1 055

116

Totalt

För revisionsverksamheten gäller att antalet planmässiga revisioner totalt sett har upprätthållits. Nedlagd
tid inom denna del av verksamheten har ökat. Antalet urvalsrevisioner har däremot minskat med drygt
10 procent jämfört med 1995, samtidigt som den
nedlagda tiden per revision har ökat.
Uppbördsförlusterna, dvs. skillnaden mellan det
restförda beloppet efter återkallelser och det betalda
beloppet, har ökat något under år 1996 jämfört med
år 1995, men är trots det betydligt mindre än under
tidigare år på 1990-talet.
För produktiviteten i beskattningsverksamheten
som helhet redovisar RSV en utveckling där index
för år 1996 är 125,9, med 1992 som basår. För 1995
var index 123,4. Detta tyder på att den totala produktiviteten, som var oförändrad 1995 jämfört med
1994, åter har stigit något.

Det direkta beloppsmässiga utfallet av kontrollverksamheten har förbättrats avsevärt, från knappt 12
miljarder kronor 1995 till närmare 17 miljarder kronor 1996.

DIREKT BELOPPSMÄSSIG EFFEKT AV OFFENSIVA
ÅTGÄRDER 1994-1996
MILJARDER KRONOR
1994

1995

1996

Vid årlig taxering

5 375

3 525

7 696

Inkomsttaxering m.m.

Vid omprövning

3 421

4 174

5 141

Summa inkomstskatt

8 796

7 699

12 837

Mervärdesskatt

3 071

3 078

3 107

Arbetsgivaravgifter

750

873

730

Punktskatter

-83

86

83

12 534

11 736

16 757

Totalt

ANTAL
BESLUT
1996

202

550

Grundhantering

OFFENSIV GRANSKNING

ANTAL
BESLUT
1996

Inkomstskatt m.m.

ADB

Summa

TOTALT
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RESTFÖRING OCH UPPBÖRDSFÖRLUSTER FÖR DE STORA SKATTESLAGEN 1990-1996
MILJARDER KRONOR EXKL. DRÖJSMÅLSAVGIFTER M.M.
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

Restfört brutto

12,3

13,4

15,7

13,9

14,8

10,9

12,2

återkallat

-2,3

-3,9

-3,8

-2,7

-3,5

-2,5

-3,0

Restfört netto

10,0

9,5

11,9

11,2

11,3

8,4

9,2

Betalt

-2,5

-3,0

-3,3

-3,0

-3,9

-3,4

-3,5

7,5

6,5

8,6

8,1

7,4

5,0

5,7

varav fysiska personer

1,8

1,6

1,5

varav juridiska personer

5,7

3,3

4,2

1,0 %

0,6 %

0,6 %

Uppbördsförlust

Uppbördsförlust i % av
totalt fastställda skatter

1,0 %

0,8 %

1,2 %

1,1 %

Anm. Med ”de stora skatteslagen” avses i denna tabell inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Dessa svarade för 1996 för 96 procent av
totalt restförda skatter.

Vad gäller kvaliteten ger utfallet av intern statistikinsamling inte någon entydig bild. Behovet av att
rätta tidigare fattade beslut av andra skäl än offensiv
granskning är ungefär detsamma som tidigare och
ungefär lika stor andel av det belopp som lämnats för
indrivning faller senare bort genom nedsättning eller
undanröjande av debiteringar. För handläggningstiderna saknas säkra tidsserier men RSV:s bedömning
är att de är i stort sett oförändrade. Den attitydundersökning som gjorts under 1996 av allmänhetens
inställning till skatteförvaltningen tyder på att utvecklingen vid tidigare undersökningar under perioden 1986-1995 mot en allt positivare inställning har
brutits. En viss försämring kan sålunda noteras 1996
jämfört med 1995. Samtidigt visar undersökningen
på att attityden till skattesystemet blivit mycket mera
negativ sedan 1992. Enligt RSV kan det vara detta
som fått återverkningar också i form av en mindre
positiv inställning till skatteförvaltningen.
Inom folkbokföringen har mängden ärenden och
utfärdade personbevis fortsatt att minska, om än inte
i samma takt som mellan 1994 och 1995. RSV redovisar bedömningen att kvaliteten på informationen i
folkbokföringens register stadigt har förbättrats sedan 1991. Särskilt under 1996 har stora insatser
gjorts för att rätta felaktigheter inför starten under
1997 av det nya aviseringsregistret. Handläggningstiderna har inte kunnat minskas och skillnaderna
mellan olika kontor är avsevärd. Antalet utförda
flyttningskontroller har ökat, men endast marginellt.
Under verksamhetsåret har 1996 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter slutförts. Detta har
skett inom föreskriven tid. Vid taxeringen har det
nya, registerbaserade förfarandet tillämpats. RSV redovisar bedömningen att taxeringen utförts med god
kvalitet. Detta grundar man bl.a. på en acceptansundersökning som tyder på god tillförlitlighet för värdefaktorerna för mark. Däremot har fastighetsägarna
haft svårigheter med mätningen av sina hus.

Regeringens bedömning
Regeringen kan i allt väsentligt ansluta sig till de bedömningar från RSV:s sida som har redovisats i det
föregående. Som helhet får resultatet av verksamheten inom skatteförvaltningen bedömas som fullt tillfredsställande, eftersom flera av de viktigaste indikatorerna har utvecklats i rätt riktning. Ett oroande
tecken är dock de uppenbara svårigheterna att öka
eller, såvitt gäller urvalsrevisionen, ens upprätthålla
antalet revisioner. Det finns flera förklaringar till detta. Som redan nämnts har RSV pekat på att revisionsverksamheten inriktats mot allt mera komplicerade objekt där varje revision kräver större
resursinsats. RSV har också pekat på att den uppbyggnad av kontrollresurserna som skett under senare år har krävt stora insatser av erfaren personal för
handledning av nyrekryterade revisorer och därigenom tagit resurser från det operativa arbetet. Det är
bl.a. mot den bakgrunden som regeringen i regleringsbrevet för år 1997 har uppdragit år RSV att vid
samma tid som årsredovisningen lämna en särskild
rapport med redovisning av kontrollverksamhetens
utveckling åren 1992-1997. I rapporten skall tyngdpunkten ligga på analys av kontrollverksamheten och
vilka slutsatser som kan dras av en sådan analys beträffande skatteundandragandets omfattning och
fördelning. Det skall också redovisas bl.a. vilken inverkan det särskilda medelstillskottet fr.o.m. budgetåret 1993/94 har haft. I sammanhanget skall RSV
även redovisa eventuella problem som den snabba
omvandlingen och utbyggnaden av kontrollverksamheten kan ha medfört.
På motsvarande sätt är det ägnat att inge viss oro
att frekvensen av flyttningskontroller inom folkbokföringen inte har kunnat ökas nämnvärt. På detta
område framgår det också av RSV:s redovisning att
den sammanlagda tid som lagts ned på kontroller har
minskat.
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RRV har medverkat i en nyligen avslutad samnordisk granskning av skattekontrollen i Norden
(RRV 1997:41). Rapporten från granskningen visar
på betydande svårigheter att göra jämförelser mellan
länderna, men också på skillnader vad gäller t.ex.
kostnader och ändringsfrekvens som är så stora att
de kan förtjäna närmare analys. Regeringen räknar
med att återkomma till den saken i ett senare sammanhang.
Övergången till skattekontosystemet och tekniska
förändringar som är kopplade till denna utgör en kritisk del av verksamheten särskilt under första kvartalet 1998. Det krävs en hög beredskap hos myndigheterna att göra extra insatser som kan behövas för
att minimera skadeverkningarna av tekniska störningar som inte helt kan uteslutas trots noggrann utprovning av systemen. Regeringen är medveten om
att detta innebär en begränsning av möjligheterna till
ambitionsnivåhöjningar i den offensiva verksamheten
under denna tid och att sådana insatser därför kan
komma att få anstå till längre fram under året. Det
som nu har sagts innebär inte att kontrollverksamheten under året som helhet på något vis får eftersättas.
Tvärtom är det nu som tidigare en högst prioriterad
uppgift för skatteförvaltningen att vidta sådana åtgärder att skattekontrollen kan bedrivas med full
kraft trots de beslutade minskningarna av den totala
resurstilldelningen. Utgångspunkten för den prioriteringen är att skattekontrollen har vital betydelse för
det allmännas inkomster av skatter och avgifter och
att varje inskränkning av den verksamheten medför
ett inkomstbortfall som är många gånger större än
den resursbesparing som kan göras.

organisatoriska anpassningar i detta syfte, och att
regeringen noterat att ett arbete satts igång av verket
för att undersöka om en regionalisering av skatteförvaltningen kunde vara en lämplig effektiviseringsåtgärd.
RSV:s förslag
RSV har därefter, i maj 1997, till regeringen överlämnat ett förslag till ny regionindelning för skatteförvaltningen. Den föreslagna indelningen överensstämmer med den som gäller för kronofogdemyndigheterna utom såvitt gäller Hallands län, som
föreslås bilda en region tillsammans med Jönköpings
och Östergötlands län i stället för att föras samman
med det blivande Västra Götalands län. På denna
punkt föreslår RSV att kronofogdemyndigheternas
regioner nu ändras så att regionerna blir desamma
för båda förvaltningarna. För skattemyndigheterna
föreslås på flera håll andra sätesorter än för kronofogdemyndigheterna. Den nya indelningen föreslås
gälla fr.o.m. den 1 januari 1999. Myndigheterna i
Västra Götaland skall dock slås samman samtidigt
som det nya länet där bildas, dvs. fr.o.m. den 1 januari 1998.
Regeringens förslag
Som redan framgått anser regeringen det vara av
största vikt att beslutade besparingar kan genomföras utan att den operativa verksamheten blir lidande.
Det innebär att möjligheterna till besparingar främst
måste sökas inom områdena ledning, styrning och
administration. Erfarenheterna av försök som gjorts
inom skatteförvaltningen och erfarenheterna av den
s.k. ordnade samverkan mellan kronofogdemyndigheter visar att det inte går att komma särskilt långt
på den vägen om inte indelningen på regional nivå
ändras.
Ett behållande av den nuvarande indelningen
skulle, i förening med beslutade besparingskrav,
framför allt drabba kontrollverksamheten, som är
den del av skattemyndigheternas verksamhet där det
finns möjlighet att i viss utsträckning välja ambitionsnivå. Därmed skulle den av statsmakterna eftersträvade satsningen på kraftfullare bekämpning av
skatteundandragande och ekonomisk brottslighet
förlora i kraft.
En övergång till färre och större myndigheter förbättrar enligt regeringens bedömning också påtagligt
möjligheterna att upprätthålla en godtagbar kvalitet i
alla delar av verksamheten. De problem med detta
som skattemyndigheterna har i dag hänger bl.a.
samman med att man hos de mindre myndigheterna
inte har tillräckligt många ärenden av alla slag för att
myndigheterna skall kunna upprätthålla tillräcklig
kompetens för alla arbetsuppgifter. Genom den europeiska integrationen och internationaliseringen i
övrigt ställs förvaltningen dessutom inför ökade krav
på specialistkompetens. Det stora antalet myndigheter och deras starkt varierande storlek gör det också

Ny regionindelning för skatteförvaltningen
Riksdagen beslutade i december 1996, efter förslag i
budgetpropositionen för år 1997, om en ny regionindelning för kronofogdemyndigheterna. I stället för
de 24 myndigheter som fanns till utgången av år
1996 bildades den 1 januari 1997 tio regionala myndigheter. De främsta skälen för omorganisationen
var att många av de tidigare myndigheterna var för
små för att ge tillräckligt underlag för olika interna
stödfunktioner och för att kunna bygga upp och
vidmakthålla tillräcklig kompetens för vissa operativa funktioner där kravet på specialistkunnande är
stort men arbetsvolymerna små. En under några år
tillämpad modell med s.k. ordnad samverkan över
länsgränserna hade gett vissa fördelar från bl.a.
kompetenssynpunkt men samtidigt visat sig resurskrävande och dessutom inneburit vissa problem vad
gäller styrningen av verksamheten.
I budgetpropositionen för år 1997 underströk regeringen vikten av att inom skatteförvaltningen vidta
sådana åtgärder att beslutade anslagsneddragningar
inte ledde till försämringar i den operativa verksamheten. Det uttalades att RSV bl.a. måste överväga
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svårt att upprätthålla en tillräcklig enhetlighet i agerandet mot de skattskyldiga. På det sättet finns det
risk för att beskattningen blir eller i vart fall uppfattas som olikformig över landet.
Det stora antalet skattemyndigheter medför vidare
att de totala resurser som måste avsättas för myndighetsgemensamma specialistfunktioner t.ex. på det
juridiska området blir onödigt stora. Det minskar
möjligheterna till decentralisering och kan på sikt leda till att det blir nödvändigt att koncentrera vissa
uppgifter till bara en del av myndigheterna. En sådan
utveckling skulle enligt regeringens mening vara ett
dåligt alternativ till ändrad myndighetsindelning,
bl.a. med tanke på intresset för skattskyldiga och arbetsgivare av att ha endast en kontaktpunkt inom
skatteförvaltningen.
Slutligen gäller att en ändrad myndighetsindelning
i enlighet med RSV:s förslag självfallet förbättrar
förutsättningarna för en effektiv samverkan mellan
skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna.
Mot bakgrund av vad som nu har sagts anser regeringen att RSV:s förslag i princip bör följas och att
de nuvarande 23 skattemyndigheterna fr.o.m. den 1
januari 1999 alltså bör ersättas med tio myndigheter.
Redan fr.o.m. den 1 januari 1998 bör dock de tre
myndigheterna i Västra Götaland bilda en myndighet. Övergången till en myndighet bör regleras i en
särskild lag. Den ändrade länsindelningen föranleder
också en ändring i lagen (1984:151) om punktskatter
och prisregleringsavgifter (se avsnitt 2).
På en punkt anser emellertid regeringen att verkets
förslag bör frångås. Det gäller Hallands län. Den föreslagna lösningen att föra samman Halland med
Jönköpings län och Östergötlands län framstår inte
som naturlig från verksamhetssynpunkt eftersom
kopplingen i näringshänseende mellan kustområdet i
Halland och Jönköpingsområdet är svag. Från geografisk synpunkt skulle denna lösning vidare innebära att det bildades en mycket långsmal region med
relativt stora avstånd till vissa av verksamhetsorterna.
Desto starkare band finns det mellan den norra
delen av Halland och Göteborgsområdet vad gäller
näringsliv, resor till och från arbetet m.m. De allra
nordligaste delarna av Halland har i dessa hänseenden kommit att fungera snarast som ytterområde till
Göteborg. För de sydligare delarna av Halland finns
kopplingar av liknande slag, om än inte fullt lika
starka, till angränsande delar av Skåne. Däremot
saknas det starka sådana kopplingar till inlandet.
Som regeringen anfört i budgetpropositionen för
år 1997 med anledning av länssammanslagningen i
Skåne bör myndighetsindelningen för skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna följa länsindelningen när denna ger från verksamhetssynpunkt
lämpliga regioner. På motsvarande sätt bör som allmän princip gälla att ett län inte bör delas mellan
olika regioner. Som nyss har beskrivits är emellertid
förhållandena i Hallands län särpräglade och motiverar enligt regeringens mening att regionerna inom

skatteförvaltningen utformas på det sättet att Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner förs
samman med Västra Götaland och övriga kommuner i Hallands län med Skåne. Motsvarande föreslås
gälla för kronofogdemyndigheterna. Övergångsvis
bör under år 1998 hela Halland fortfarande vara en
del av Västra Götalandsregionen inom exekutionsväsendet och ett eget myndighetsområde inom skatteförvaltningen.
Beträffande valet av sätesort anförde regeringen i
budgetpropositionen för år 1997 beträffande Skåne
län att det oundvikligen skulle leda till effektivitetsförluster att förlägga myndighetens ledning till någon
annan ort än den där verksamheten har sin tyngdpunkt. Det var därför i fallet Skåne klart att Malmö
borde vara sätesort.
Vad gäller Västra Götaland har den särskilde utredare som på regeringens uppdrag lagt fram förslag
beträffande lokaliseringen av offentlig verksamhet i
det nya länet föreslagit Mariestad som sätesort för
skattemyndigheten. Medan Göteborg är den ort där
verksamheten i det nya länet har sin tyngdpunkt är
Mariestad en mycket liten verksamhetsort inom skatteförvaltningen, så liten att en lokalisering dit av
myndighetens ledning framstår som onaturlig och
skadlig för verksamheten. Det kan befaras att en sådan lokalisering i många hänseenden skulle bli en
tom gest. Ledningen för myndigheten skulle i praktiken komma att befinna sig i Göteborg och på andra
större verksamhetsorter inom regionen i betydligt
större utsträckning än i Mariestad. En godtagbar inomregional balans bör därför i stället åstadkommas
genom att det inom skatteförvaltningen lokaliseras
annan verksamhet på det regionala planet och eventuellt viss verksamhet som omfattar flera regioner till
Mariestad. Sådan verksamhet kan t.ex. avse löpande
administration och IT-stöd. RSV utreder för närvarande frågan om inrättande av en för landet gemensam s.k. help-desk. Enligt regeringens mening bör
man noga pröva möjligheten att förlägga denna till
Mariestad. Regeringen avser att uppdra åt RSV att
lokalisera verksamheten på sådant sätt att i vart fall
motsvarande effekt på sysselsättningen i Mariestad
uppnås som en förläggning dit av myndighetens ledning.
På många andra håll i landet är det inte så att en
viss ort framstår som så dominerande från verksamhetsynpunkt att den kan anses självskriven som sätesort. RSV har för de flesta av regionerna fört fram två
alternativ, där det ena är samma ort som kronofogdemyndighetens sätesort. Det är dock inte i alla fall
som detta är verkets förstahandsalternativ. Som RSV
anfört är det inte av någon avgörande betydelse för
samverkan mellan myndigheterna att ledningen
finns på samma ort. Det viktiga är i stället att de orter från vilka huvuddelen av det operativa arbetet
utförs, och gränserna mellan regionerna, sammanfaller. I de fall där RSV i sitt förslag avviker från kronofogdemyndigheterna vad gäller valet av sätesort
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kan detta sägas bidra till inomregional balans och
förslaget bör kunna följas på dessa punkter. Det innebär t.ex. att Luleå bör vara sätesort för den myndighet som omfattar Norrbottens och Västerbottens
län. Ett undantag gäller den myndighet som omfattar
Västernorrlands och Jämtlands län. RSV har här som
sätesort föreslagit i första hand Härnösand och i
andra hand Sundsvall. Sundsvall är den ort där verksamheten i regionen har sin tyngdpunkt. Från rent
verksamhetsmässiga utgångspunkter skulle en lokalisering dit vara naturlig. För en lokalisering till Härnösand kan goda regional- och sysselsättningspolitiska skäl anföras. Det har emellertid blivit alltmer
tydligt att det krävs åtgärder för att vidmakthålla
livskraften hos orterna i regionens inland och då inte
minst Östersund. Såväl offentlig som annan verksamhet har dragits bort från Östersund i en utsträckning som enligt regeringens mening motiverar att det
i denna del av landet tas särskilda hänsyn vid lokaliseringen. Östersund bör därför väljas som sätesort i
regionen.
Regeringens förslag innebär att det fr.o.m. den 1
januari 1998 bildas en skattemyndighet vars verksamhetsområde omfattar Västra Götalands län.
Fr.o.m. den 1 januari 1999 bildas för Norrbottens
och Västerbottens län en myndighet med Luleå som
sätesort, för Västernorrlands och Jämtlands län en
myndighet med Östersund som sätesort, för Gävleborgs och Dalarnas län en myndighet med Gävle
som sätesort, för Värmlands och Örebro län en
myndighet med Örebro som sätesort, för Uppsala,
Södermanlands och Västmanlands län en myndighet
med Västerås som sätesort, för Stockholms och
Gotlands län en myndighet med Stockholm som sätesort, för Östergötlands och Jönköpings län en
myndighet med Linköping som sätesort, för Västra
Götalands län samt Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner en myndighet med Göteborg
som sätesort, för Kronobergs, Kalmar och Blekinge
län en myndighet med Växjö som sätesort och för
Skåne län samt Laholms, Halmstads och Hylte
kommuner en myndighet med Malmö som sätesort.
RSV har beräknat att omorganisationen ger besparingar inom ledning och administration motsvarande ca 100 årsarbetskrafter. I den operativa verksamheten som helhet, där lönerna genomsnittligt är
lägre, motsvarar detta ca 150 årsarbetskrafter. Den
ger därmed ett inte oväsentligt bidrag när det gäller
att klara av beslutade besparingar utan att den operativa verksamheten tar skada.

dovisas förutom författningsförslag m.m. även de
resursmässiga konsekvenserna av förslaget. Det bör
dock redan nu påpekas att de resursramar som avses
gälla för skatteförvaltningen under de närmaste åren
inte medger att skattebrottsenheterna inrättas såvida
man inte på något sätt frigör resurser utan att inkräkta på utrymmet för övrig operativ verksamhet. Genom den ovan föreslagna indelningen i regioner skapas enligt regeringens bedömning det resursmässiga
utrymme som krävs för detta ändamål.

Lokalisering av viss verksamhet till Söderhamn
Regeringen uppdrar genom ett beslut i dag åt RSV
att inom ramen för en omstrukturering av telefoniverksamheten lokalisera en s.k. telefonistkonsol med
vissa kringfunktioner till Söderhamn. Åtgärden bedöms ge ett tillskott på ca 25 arbetstillfällen i Söderhamn.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse avseende skatteförvaltningen och exekutionsväsendet innehåller inte någon
invändning. Vid granskningen av delårsrapporten för
perioden 1 januari – 30 juni 1997 har inte framkommit något som tyder på att rapporten inte uppfyller kraven på att ge en rättvisande bild av verksamhetskostnader och intäkter och av den ekonomiska ställningen.
I övrigt gäller att RRV i sin årliga rapport bl.a. föreslår regeringen att beräknade inkomster av uppbördsverksamheten inarbetas i regleringsbrevet för
skatteförvaltningen till grund för RSV:s analys och
styrning. Vidare vill RRV uppmärksamma regeringen på riskerna för att punktskattekontrollen inte svarar mot de växande kontrollbehoven framför allt sedan EU-inträdet och de svåra avvägningar som
skattekontrollen inrymmer och de samband som
finns mellan å ena sidan resurstilldelning och å andra
sidan omfattning, inriktning och prioriteringar i kontrollen.
Regeringen har full förståelse för intentionerna
bakom förslaget att ta in beloppsuppgifterna från
inkomstberäkningen i regleringsbrevet. Utan tvivel är
dessa uppgifter viktiga som utgångspunkt för analysverksamheten. Utfallet av uppbörden påverkas
emellertid av ett så stort antal andra faktorer än skatteförvaltningens arbete att kopplingen till regleringsbrevet som styrdokument inte framstår som särskilt
stark. Möjligheten att använda uppgifterna i analyssammanhang påverkas inte heller av om de finns intagna i regleringsbrevet eller inte. Regeringen avser
mot den bakgrunden inte att följa detta RRV-förslag.
I sammanhanget bör nämnas att RSV i anslutning
till delårsrapporten för första halvåret 1997 har be-

Skattebrottsenheter
Regeringen beslutar i dag en lagrådsremiss om skattemyndigheternas medverkan i skattebrottsutredningar. Verksamheten skall bedrivas i särskilda skattebrottsenheter. I den proposition som regeringen
längre fram kommer att överlämna i denna fråga re17
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gärt dispens från kravet i 14 § förordningen
(1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m.
vad gäller prognoser för uppbörd. Arbetet med prognoser för skatteuppbörden kräver medverkan av
flera aktörer, till vilka RSV hör. Huvudansvaret ligger dock på Finansdepartementet och RSV:s roll i
arbetet bör vara en annan än att på egen hand redovisa prognoser. Regeringen avser mot den bakgrunden att bifalla RSV:s begäran.
Regeringen delar uppfattningen att det finns anledning att uppmärksamma punktskattekontrollen
och skattekontrollen i allmänhet på det sätt som
RRV anfört. Som framgått i det föregående pågår nu
utredningsarbete respektive fortsatt beredning av utredningsförslag i flera frågor inom detta område. Regeringen räknar därför med att återkomma till riksdagen längre fram och ser inte något skäl att nu ta
initiativ till ytterligare åtgärder med anledning av
RRV:s synpunkter.

A1
1995/96

547 150

Utgift

325 200

1997

Anslag

354 505

1998

Förslag

356 304

1999

Beräknat

365 802

2000

Beräknat

375 416

1996

Regeringens överväganden
Förbrukningen av anslagsmedel inom skatteförvaltningen har visat sig vara svår att förutsäga. De både i
absoluta tal och i förhållande till respektive anslagsbelopp avsevärda överskotten har flera förklaringar.
En viktig förklaring är svårigheten att på förhand
med någon större precision ange i vilken takt medel
som har avsatts för investeringar i utrustning och systemutveckling m.m. på IT-området kommer att förbrukas. En annan förklaring är fördröjningar i rekryteringen av nya medarbetare. En avsevärd del av
överskottet på anslaget till skattemyndigheterna utgörs också av medel som avsatts för pensionsersättningar i samband med avveckling av personal. Som
framgått av redovisningen av personalpolitiska konsekvenser (se volym 1) pågår inom skatteförvaltningen en omställning som innebär att s.k. baspersonal i
stor omfattning måste lämna verksamheten, samtidigt som rekrytering sker av revisorer och viss annan
högutbildad personal.
Den av RSV senast redovisade prognosen över
medelsförbrukningen tyder på att anslagssparandet
såvitt gäller skattemyndigheterna kommer att avvecklas helt och anslagskrediten tas i anspråk i mindre utsträckning under år 1999 och något mera under
år 2000, medan det inom Riksskatteverket fortfarande kommer att finnas visst men kraftigt minskat
anslagssparande vid utgången av år 2000.
Enligt regeringens mening finns det behov av att
vidareutveckla den allmänt tillgängliga statistiken på
skatteområdet. Detta kan ske bäst om ansvaret för
framtagning av en skattestatistisk årsbok, som för
närvarande åvilar SCB, förs över till RSV. För detta
ändamål har anslaget till RSV tillförts 1,3 miljoner
kronor.
Mot bakgrund av det som sagts i det föregående
finner regeringen i övrigt inte anledning att nu göra
någon ändrad bedömning vad gäller resursbehovet
under perioden t.o.m. år 2000.

Riksskatteverket
Utgift

Därav

om bortföring av vissa medel från anslaget som en
besparing. Regeringen har därefter under våren 1997
beslutat om ytterligare bortföring av medel. Sammanlagt har i enlighet med regeringens beslut
137 250 000 kronor förts bort från anslaget.
Även inom skattemyndigheterna har det byggts
upp ett avsevärt anslagssparande. Uppbyggnaden har
fortsatt under budgetåret 1995/96. Även i fråga om
skattemyndigheterna har regeringen vid flera tillfällen
beslutat om bortföring av medel från anslaget som en
besparing. Sammanlagt har i enlighet med regeringens beslut 51 500 000 kronor förts bort från anslaget.

1

Anslagssparande

179 878

Utgiftsprognos

340 000

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget anvisas medel också för RSV:s arbetsuppgifter som central myndighet inom exekutionsväsendet (jfr utgiftsområde 4 Rättsväsendet,
verksamhetsområde Kronofogdemyndigheterna).

A2
1995/96

Skattemyndigheterna
Utgift

6 427 862

Utgift

4 466 083

1997

Anslag

4 328 345

1998

Förslag

4 269 581

1999

Beräknat

4 391 622

2000

Beräknat

4 447 542

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

554 649

4 567 000

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Inom RSV har det under budgetåren 1993/94 och
1994/95 byggts upp ett avsevärt anslagssparande.
Under budgetåret 1995/96 minskade anslagssparandet, bl.a. som ett resultat av att regeringen beslutade
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4.2

Tullverket

kraftigt de senaste åren. För övrigt är det svårt att
avgöra om Tullverkets resultat är tillfredsställande eller ej eftersom de flesta resultaten som Tullverket uppnått och som redovisas i årsredovisningen saknar analyser och kommentarer. Verket
arbetar för att lösa dessa problem dels med den
nya indelningen i verksamhetsgrenar, dels med
det nya tidredovisningssystemet LIST som tagits i
bruk under 1997.

Omfattning/ändamål
Tullverket består av Generaltullstyrelsen samt tolv
regionala myndigheter vilka har ansvaret för tullverksamheten inom respektive region. Generaltullstyrelsen är chefsmyndighet och svarar därmed för ledning av Tullverkets verksamhet.
Som en följd av inträdet i den Europeiska unionen
och den därmed sammanhängande minskningen av
arbetsvolymerna reducerades anslaget med sammanlagt 288 miljoner kronor under budgetåren
1995/96 och 1997. Effekterna för kontrollverksamheten och tullverksamheten i övrigt av detta är nu
föremål för en utvärdering i enlighet med Skatteutskottets betänkande 1994/95:SkU23. Utvärderingen
beräknas vara avslutad under hösten 1997.
Tullverkets anslag för budgetåret 1995/96 var
1 617 380 000 kronor. Balanserat anslagssparande
var 126 413 000 kronor. Utgifterna uppgick till
1 634 732 000 kronor vilket innebär att anslagssparandet inför budgetåret 1997 var 109 061 000 kronor. Tullverket har således utnyttjat cirka 17 miljoner kronor av anslagssparandet under budgetåret
1995/96. För innevarande budgetår visar prognosen
grundad på utfallet för de första sex månaderna att
verket kommer att förbruka 1 090 632 000 kronor
vilket medför att ytterligare cirka 59 miljoner kronor
av anslagssparandet kommer att tas i anspråk. Detta
är helt enligt Tullverkets planer och beror bl.a. på
genomförandet av den IT-plan verket beslutat om.
Av denna anledning beräknas även resterande del av
anslagssparandet att förbrukas de närmaste åren.

A3
1995/96

1 634 732

Utgift

1 080 632

1997

Anslag

1 031 858

1998

Förslag

1 036 369

1999

Beräknat

1 069 886

2000

Beräknat

1 098 658

1996

Mål för Tullverket
– Att effektivt fastställa och uppbära tullar, mervärdesskatt och andra skatter samt avgifter så att
en riktig uppbörd kan säkerställas.
– Att övervaka och kontrollera trafiken till och från
utlandet så att bestämmelser om in- och utförsel
av varor efterlevs.
– Att samla in och bearbeta uppgifter för utrikeshandelsstatistiken så att ett underlag av god kvalitet kan inges.
– Att vid fullgörande av sina uppgifter verka för att
kostnaderna för tullprocedurer minimeras både
för näringsliv, allmänhet och inom Tullverket
samt tillhandahålla en god service så att den legitima handeln med tredje land underlättas i största
möjliga utsträckning och att det legitima varuflödet inom EU inte hindras.
Prioriteringar för 1998
Regeringen lägger stor vikt vid det fortsatta arbetet
med förenklingar av regler och procedurer i tullhanteringen. Ett viktigt verktyg för detta är datoriseringen. Det är även viktigt med ett fortsatt arbete för att
öka kvaliteten i alla delar av verkets verksamhet. Ett
led i detta är att förbättra informationen till näringslivet samt att utveckla nya arbetsmetoder för en effektiv och rationell tullhantering. Eftersom Tullverket är en viktig aktör i den svenska handeln med
utlandet bidrar dessa åtgärder till att stärka de svenska företagens konkurrenskraft. En effektivare tullhantering kommer dessutom att frigöra resurser att
användas inom andra viktiga områden såsom Tullverkets kontrollverksamhet.

Tullverket
Utgift

Därav

– Anslagssparandet har minskat.

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

109 061

1 090 632

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Resultatbedömning
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

I regleringsbrevet inför budgetåret 1995/96 gav regeringen Tullverket i uppdrag att lämna förslag på ny
indelning av sin verksamhet samt nya verksamhetsmål och resultatmått att ligga till grund för resultatredovisningen i årsredovisningen. Uppdraget redovisades till regeringen och verksamheten föreslogs

– Antalet narkotikabeslag har ökat och överstiger
nu nivån från tiden före EU-medlemskapet. Beslagen av sprit och andra alkoholdrycker har ökat
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indelad i fyra grenar varav tre direkt härledda ur
Tullverkets övergripande mål. På så sätt skulle det
ges bättre möjligheter att följa upp resultatet i förhållande till dessa mål. Även förslag på nya resultatmått redovisades med de nya verksamhetsgrenarna
som grund. Den nya verksamhetsindelningen gäller
från och med 1997. Under budgetåret 1995/96 har
Tullverkets verksamhet liksom tidigare varit indelad i
sex verksamhetsgrenar.
Tullverket har fyra mål för verksamheten. Det
fjärde målet infördes från och med budgetåret 1997
för att understryka service- och effektivitetsdimensionen i Tullverkets arbete. Verket är en viktig aktör i
Sveriges handel med utlandet och därför betonas vikten av en effektiv och serviceinriktad tullhantering
med detta mål.
Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret
1997 angivit ett antal verksamhetsmål direkt kopplade till Tullverkets övergripande mål. Dessa verksamhetsmål bör göra det lättare att följa upp verksamheten på ett effektivare sätt än tidigare och att
mer utförligt analysera resultatet. Tyngdpunkten för
verksamhetsmålen är inom områdena uppbörd och
kontroll.
Som särskilt angelägna uppgifter i övrigt har regeringen angivit att verka för en ökad användning och
fortsatt utveckling av informationsteknik inom tullverksamheten så att effektiv programvara och modern teknik enligt internationell standard kan användas för att vidareutveckla funktionen med elektroniskt uppgiftslämnande (EDI) mot företag, myndigheter samt olika samarbetsprojekt inom EU. I sammanhanget viktiga uppgifter är datorisering av tullräkningar, elektronisk utlämningssedel m.m.
Regeringen har i regleringsbrevet vidare angivit
som angelägna uppgifter att med en utvecklad användning av informationsteknik åstadkomma en
fortsatt effektivisering av de interna arbetsprocesserna, att verka för att en enhetlig tolkning av gällande
lagar och övriga bestämmelser görs av samtliga
tullmyndigheter, att verka för att systemen för transitering av varor får en hög tillförlitlighet samt att på
lämpligt sätt biträda Finansdepartementet och Utrikesdepartementet med analys av frågor inom respektive område som behandlas vid möten inom EU:s organ och lämna förslag till svenska ståndpunkter.

sex grenarna gör även resultatredovisningen fragmenterad och svåröverskådlig. Detta sammantaget
gör att det för vissa av de uppsatta målen inte är
möjligt att avgöra om Tullverkets resultat är godtagbart eller ej.
Detta är otillfredsställande men regeringen konstaterar att Tullverket arbetar för att lösa dessa problem
dels med den nya indelningen i verksamhetsgrenar,
dels med det nya tidredovisningssystemet LIST som
verket börjat använda under 1997.
Vid bedömningen av Tullverkets resultatredovisning bör man ta i beaktande den omfattande förändring av verksamheten som under budgetåret skett genom Sveriges inträde i Europeiska unionen och den
därav följande omorganisationen av Tullverket. Vad
gäller redovisningen av regionernas resultat avser regeringen att i kommande regleringsbrev ytterligare
förtydliga kraven avseende dessa.
Även beträffande narkotikakontrollen vill regeringen återigen peka på behovet av fördjupad analys
av resultatet. I regleringsbrevet för 1997 är kraven
för redovisning av beslagsstatistiken preciserade –
vilket bl.a. innebär en redovisning med beaktande av
beslag gjorda av polisen – i syfte att få en mer heltäckande redovisning. I framtiden avser regeringen
att i ett ännu bredare perspektiv analysera narkotikasituationen. Med denna analys som bakgrund torde
förutsättningarna för Tullverkets resultatredovisning
avseende narkotikabeslag avsevärt förbättras. Beslagen av narkotika kan då ses i ljuset av narkotikasituationen som helhet. Narkotikakontrollen skall enligt regleringsbrevet ges högsta prioritet inom
tullkontrollen och regeringen konstaterar att antalet
beslag har ökat och nu överstiger nivån från tiden
före EU-medlemskapet.
Regeringen konstaterar även att beslagen av sprit
och andra alkoholdrycker ökat kraftigt de senaste
åren. I regleringsbrevet för 1997 har angetts att även
detta arbete skall ges hög prioritet och regeringen anser att ansträngningarna skall fortsätta beträffande
bekämpning av denna typ av smuggling.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV har i sin revisionsberättelse inte lämnat någon
invändning. Regeringen och RRV gör avseende resultatredovisningen likartade bedömningar. I ett mer
specifikt fall rörande redovisningen av tullintäkterna
menar RRV att Tullverket inte i tillräcklig grad redovisar varför dessa blev lägre än beräknat. RRV pekar
även på att det är svårt att följa sambanden mellan
övergripande mål, verksamhetsmål, prestationer,
kvalitet och resultat.
Trots detta – skall sägas – bedömer RRV Tullverkets resultatredovisning för 1995/96 i allt väsentligt
vara rättvisande. Det RRV efterlyser i framtiden är
att måluppfyllelse och analys av resultat redovisas på

Regeringens bedömning
Regeringen gör bedömningen – liksom Riksrevisionsverket (RRV) – att Tullverkets årsredovisning
för budgetåret 1995/96 i allt väsentligt är rättvisande.
Emellertid saknar årsredovisningen – detta år liksom
tidigare – utförliga analyser av de resultat Tullverket
uppnått inom olika verksamheter. Även regionernas
resultat saknar analyser och kommentarer, vilka –
om de funnits – avsevärt hade ökat årsredovisningens
informationsvärde. Indelningen av verksamheten i de
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ett mer utförligt sätt samt att kvaliteten i slutprestationerna analyseras i större utsträckning.
Regeringen instämmer i enlighet med ovan i
RRV:s synpunkter och har erfarit att Generaltullstyrelsen i framtiden kommer att förbättra redovisningen. Från och med 1997 finns goda förutsättningar att
ge en mer heltäckande och analyserande redovisning.
Detta har även Generaltullstyrelsen påpekat i sitt
svar till RRV med anledning av revisionen. När det
gäller redovisningen av varför tullintäkterna blev lägre än förväntat menar Generaltullstyrelsen att beräkningen gjordes då förändringar skedde såväl i tulltaxa som av tullsatser vilket var svårt att förutse
effekterna av. Det var även svårt att bedöma vilka
förändringar i handelsmönstret EU-medlemskapet
skulle medföra.

ta rapporten innehåller en genomgång av de områden som hittills behandlats och vad som uppnåtts
inom dessa. Regeringen anser det angeläget att detta
arbete fortsätter och vill betona vikten av att samråd
sker med berörda näringslivsorganisationer även i det
fortsatta arbetet.
Sammanfattningsvis krävs således insatser både
för att ändra EU:s regelverk och för att ändra det
svenska.

Tull 2000
Inom EU har medlemsstaterna enats om ett program
– Tull 2000 – för utveckling av tullverksamheten inom unionen. En förutsättning för att den inre marknaden skall fungera på avsett sätt är att det finns väl
fungerande tullmyndigheter i EU:s medlemsstater.
Tullprocedurer och kontroller måste fungera med
beaktande av utrikeshandelns krav på snabbhet och
smidighet men samtidigt garantera ett likvärdigt
skydd för unionens medborgare och företag. Procedurer och kontroller skall bidra till att skydda gemenskapens och medlemsstaternas ekonomiska intressen samt garantera enhetlighet och konkurrensneutralitet.
För att säkerställa detta innehåller programmet
strategiska riktlinjer för tullverksamheten fram till
och med år 2000. Sammanfattningsvis kan sägas att
syftet är att dessa skall leda till att tullverken inom
EU skall fungera som om de vore ett enda tullverk.
Tullmyndigheterna inom EU kommer således i allt
högre utsträckning att arbeta efter gemensamma
riktlinjer som medlemsstaterna enas om.

Regeringens överväganden
Förenklingar
I och med medlemskapet i den Europeiska unionen
deltar Sverige i en tullunion med en gemensam yttre
gräns och med ett gemensamt regelverk. Fullbordandet av den inre marknaden och den snabba utvecklingen av gemenskapens handelsutbyte med den övriga världen gör det nödvändigt med smidiga tullprocedurer och enkla regler. Inte minst är detta viktigt eftersom stora delar av näringslivet har snabba
och säkra leveranser och välutvecklad logistik som
ett viktigt konkurrensmedel i sin internationella verksamhet.
Tullverket är därför en viktig aktör i den svenska
handeln med utlandet och ett viktigt initiativ togs vid
ett möte för de femton medlemsstaternas generaldirektörer i Stockholm i maj 1996. Där antogs på
svenskt initiativ den s.k. Stockholmsdeklarationen
som innebär att tullmyndigheterna i respektive medlemsland tillsammans skall arbeta för förenklingar av
regler och procedurer för att främja handelsutbytet
och bidra till ökad tillväxt. Stockholmsdeklarationen
har även fått politiskt stöd genom ett beslut av EU:s
ministerråd. Därefter har en samlad åtgärdsplan för
förenkling av tullagstiftningen antagits av Tullpolicykommittén vilken består av generaldirektörerna för
tullverken inom EU:s medlemsstater. Regeringen anser det angeläget att från svenskt håll verka för att
intentionerna i Stockholmsdeklarationen fullföljs i
det fortsatta arbetet inom EU.
Generaltullstyrelsen har tillsammans med Kommerskollegium och Jordbruksverket även börjat ett
arbete för förenklingar av tull-, handels- och jordbrukspolitik inom Sverige – det s.k. Alfredprojektet. I
detta arbete drivs projekt om förenklingar av regelkomplexen inom respektive myndighetsområde.
Resultatet av arbetet skall enligt regleringsbrevet
avrapporteras vid två tillfällen under 1997. Den förs-

Bedrägerier
Inom EU har under senare år transitering av framförallt känsligt gods dvs. högbeskattade varor som
cigaretter, alkohol och vissa jordbruksprodukter varit föremål för omfattande bedrägerier med allvarliga
konsekvenser för gemenskapens och medlemsstaternas intäkter och för konkurrensförhållandena på den
inre marknaden.
En allmän uppfattning är att transitering av varor
är en förutsättning för den inre marknadens funktion
och därmed för den europeiska ekonomin som helhet. Inom EU pågår därför ett intensivt arbete för att
göra transiteringssystemet säkrare utan att samtidigt
begränsa varors rörlighet över gränserna.
En viktig del i reformarbetet är att datorisera transiteringsförfarandet. Därutöver har EU-kommissionen i en handlingsplan föreslagit en rad åtgärder bl.a.
för att säkerställa att operatörer och tulladministrationer följer de regler som finns redan i dag samt för
att åstadkomma ett flexiblare transiteringssystem där
nivån på kontroller och säkerheter anpassas efter
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operatörernas tillförlitlighet och de risker som hänger
samman med förfarandet.
Reformeringen av transiteringssystemet ställer naturligtvis en del krav på insatser även på nationell
nivå. Regeringen anser det viktigt att i det fortsatta
arbetet inom EU verka för att förändringarna inte
skall behöva medföra några ytterligare administrativa bördor vare sig för företagen eller tullmyndigheterna.
Problemen med bedrägerier med alkohol och tobak är så stora att de påverkar medlemsländernas
ekonomiska situation. Bedrägerierna utgör även ett
hot mot den inre marknadens funktionssätt samt
mot ambitionerna att av hälsoskäl minska konsumtionen av tobak och alkohol.
Mot denna bakgrund har det inom EU inrättats
en arbetsgrupp med deltagande av samtliga medlemsländer som syftar till att analysera svagheter i de
nuvarande systemen och kontrollordningarna samt
att identifiera möjliga förbättringar av dessa system.
Förslagen skall utformas med beaktande av tull-,
punktskatte- och mervärdesskatteområdena. Arbetsgruppen skall avlämna en rapport under våren 1998.
I sammanhanget kan nämnas att satsningar på
bedrägeribekämpning och kontroll på lång sikt är en
lönsam investering. Enligt uppgift från Generaltullstyrelsen beräknas medel som satsas inom exempelvis
området revision generera en ytterligare uppbörd
motsvarande flera gånger den nedlagda kostnaden.

ser hos såväl Tullverket som företagen, dels bör arbetet ge en bättre säkerhet i hanteringen genom att andelen fel i tulldeklarationerna minskar. Detta ger
bättre förutsättningar för en effektiv och säker uppbörd. Det är också företagens ansvar att lämna korrekta uppgifter till Tullverket något som dessutom
ligger i företagens eget intresse. Genom att företagen
kvalitetssäkrar det material som de lämnar ifrån sig
till Tullverket uppnås således förutsättningar för en
riktig klarering och debitering.
Regeringen anser det viktigt att Tullverket arbetar
aktivt med att informera företagen vilket i förlängningen bör ge det svenska näringslivet stärkt konkurrenskraft. Tullverket har också en viktig uppgift i att
på olika sätt öka företagens kunskaper om det omfattande regelverk som gäller vid import och export
bl.a. för att de möjligheter till förenklingar som föreligger skall tas till vara.
Ett sådant aktivt stöd till näringslivet från Tullverkets sida ligger i linje med det nya målet som betonar servicedimensionen i Tullverkets verksamhet
och Tullverket som en viktig aktör i den svenska utrikeshandeln. En aktiv information, god service och
effektiv kontroll samverkar för höjd kvalitet på avlämnade uppgifter samtidigt som utrikeshandelsföretagens konkurrenskraft stärks. En god service till företagen och en effektiv klarering frigör således
resurser inom tullverksamheten som kan användas
för exempelvis förbättrad kontroll. En god service
blir därigenom en förutsättning för en god kontroll.
I samband med detta kan nämnas det projekt som
bedrivs inom Tullverket under namnet RISKprojektet, vilket är ett sätt att i klareringsarbetet fördela tulldeklarationer i olika prioritetsgrupper med
hjälp av riskanalysmetoder. Enklare ärenden med låg
risk kan – då projektet är genomfört -– hanteras rutinmässigt varvid resurser frigörs för de mer krävande högprioriterade ärendena vilket ger ett bättre utnyttjande av tulltjänstemännens kompetens och
snabbare klarering för den legitima handeln.
Detta är ett steg i rätt riktning och regeringen anser det angeläget att Tullverket fortsätter sina ansträngningar att förbättra kvaliteten i olika delar av
sin verksamhet. Det ökade handelsutbytet med omvärlden gör det nödvändigt med högre effektivitet
inom tullverksamheten genom rationell och smidig
klarering samt effektiv kontroll.

Kvalitetsarbete
Mot bakgrund av vad som sagts ovan om Tullverkets
betydelse för den svenska handeln med utlandet och
för näringslivets konkurrenskraft är det även väsentligt att Tullverket arbetar med att förbättra kvaliteten
i sin verksamhet.
Regeringen har erfarit att en av Tullverket genomförd kvalitetsundersökning avseende tulldeklarationer efter hemtagning 1996 visar att andelen felaktiga
deklarationer uppgår till cirka 50 procent. Huvuddelen av felen torde vara oavsiktliga och utan betydelse för själva uppbörden men måste likväl åtgärdas. Att rätta felaktiga deklarationer medför ett
merarbete för såväl Tullverket som för importföretagen samtidigt som bl.a. underlaget för uppbörd och
utrikeshandelsstatistik blir felaktigt.
Enligt regeringens uppfattning är detta delvis ett
informationsproblem. Tullverket bör därför öka sina
ansträngningar att få företagen att lämna rätt uppgifter från början.
Detta är även någonting som Tullverket självt
uppmärksammat i sin pågående utredning Info -97
där verket bl.a. undersökt behovet hos näringslivet
av information från Tullverket samt hur pass väl
Tullverket lyckas tillgodose detta. De fördelar som
kan uppnås genom ett målmedvetet kvalitetsarbete i
denna riktning är flera. Dels sparas naturligtvis resur-

Datorisering
I regleringsbrevet för 1997 gav regeringen Tullverket
i uppdrag att inkomma med ett antal rapporter om
verkets fortsatta datorisering, kostnader för drift och
investeringar, hur insatta resurser bidrar till att effektivisera verksamheten samt nya möjligheter att utveckla tulldatasystemet (TDS) så att ytterligare effektivitetsvinster kan uppnås såväl inom Tullverket som
inom anslutna företag.
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Sverige ligger jämfört med många andra EUländer långt fram inom datoriseringen av tullverksamheten. Arbetet med ytterligare förenklingar av
regelverk, smidigare tullprocedurer och automatiserade rutiner för en rationellare och effektivare hantering tydliggör behovet av en fortsatt IT-utveckling.
Detta accentueras av att näringslivet kräver snabb
handläggning av klareringsärenden, ökande krav på
ett snabbt utbyte av information med EU:s institutioner, ökande interaktivitet mellan myndigheter i
Sverige samt en ökad intern efterfrågan av olika datatjänster inom Tullverket.
I sina rapporter redogör Tullverket för den fortsatta IT-utvecklingen, vilka effekter detta får på sakverksamheten, utvecklingspotential, problem och
möjligheter som utvecklingen medför samt vad detta
kräver för resurser. Verket anger att genomförandet
av RISK-projektet kommer att ta stora resurser i anspråk under 1997 och 1998. Även en fortsatt anpassning av tulldatasystemet till EU:s system kommer
att ske liksom vidareutveckling av vissa EDIfunktioner (elektroniskt utbyte av information).
Tullverket står inför fler större utvecklingsuppgifter
inom dataområdet den närmaste framtiden. Exempel
på detta är utöver det tidigare nämnda RISKprojektet åtgärder för att hantera de förändringar
som krävs i datasystemen inför sekelskiftet, datoriseringen av det gemensamma transiteringsförfarandet
samt förberedelser för ett eventuellt införande av den
gemensamma valutan euro.
Tullverket anger att prioriteringen beträffande
EDI-funktionerna innebär att i första hand förbätta
prestanda för redan befintliga funktioner och i andra
hand att införa nya funktioner. Regeringen vill i
sammanhanget peka på vikten av att näringslivet erbjuds de möjligheter som finns att rationellt och effektivt få tillgång till såväl EDI-funktioner med hög
prestanda som nya funktioner. Regeringen förutsätter i detta sammanhang att Tullverket gör de nödvändiga prioriteringarna så att de anslutna företagen
kan erbjudas exempelvis papperslös debitering
(elektroniska tullräkningar). Tullverket påpekar i sina rapporter att denna funktion tillsammans med
vissa andra EDI-funktioner kommer att avgiftsbeläggas.
Tullverkets rapporter har remitterats till Sveriges
Industriförbund, Transportindustriförbundet samt
Grossistförbundet Svensk Handel. Sammanfattningsvis är man positiv till att Generaltullstyrelsen inlett en
dialog med näringslivet om datoriseringsfrågorna
men anför samtidigt en rad kritiska synpunkter bl.a.
på att Tullverket planerar avgiftsbelägga grundläggande EDI-funktioner samt att flera av de i klareringsprocedurerna ingående momenten inte datoriserats och därför inte inneburit någon nämnvärd
rationalisering. Man berör även EU:s tulltaxa och
menar att företagen alltsedan medlemskapet i EU
haft betydande problem att få uppdaterad information om införselavgifter. Den pappersbaserade tull-

taxan är ofta inaktuell när den når företagen. Remissinstanserna efterlyser därför tillgång till en
aktuell tulltaxa.
Regeringen anser att det är ett nationellt intresse
att underlätta övergången till och utnyttjandet av
modern informationsteknologi. Att ta betalt för
tjänster som tillhör verkets grundläggande uppgifter
och som dessutom bidrar till en rationalisering av
verksamheten inom Tullverket är därför inte lämpligt. En övergång till en teknik från en annan kan inte
heller vara skäl till att avgiftsbelägga tjänster.
Mot bakgrund av detta är det väsentligt att Tullverket skyndsamt utvecklar tulldatasystemet så att
det omfattar alla manuella pappersrutiner. Först när
detta är genomfört kan hela effektiviseringspotentialen av en datoriserad tullhantering tas till vara.
Verket behandlar även i sina rapporter EU:s tulltaxa – TARIC. För att underlätta för företagen i detta hänseende är det viktigt att Tullverket även tillhandahåller aktuell information om tulltaxa och att
informationen är direkt åtkomlig för företagen via
datasystem. Även denna information bör tillhandahållas utan kostnad för företagen.
I sammanhanget bör också nämnas att den pågående utvärderingen av Tullverkets dimensionering
och organisation som nämndes inledningsvis också
kommer att beakta IT-utvecklingens betydelse för
Tullverkets verksamhet. Tullverket har tidigare även
gjort en omfattande utredning inom IT-området som
resulterat i en IT-plan för verksamheten. Enligt denna skall verket genomföra en modernisering av den
tekniska plattformen i enlighet med internationell
standard. Detta är således en stor satsning som görs
bl.a. för att ytterligare vidareutveckla systemen inför
anpassningen till de system och rutiner som gäller
och kommer att gälla inom EU.

Tullverkets resurser
Många av de frågor som behandlats här har resursmässiga kopplingar. Som nämndes tidigare drogs anslaget ned med sammanlagt 288 miljoner kronor under budgetåren 1995/96 och 1997. Anledningen var
de minskade arbetsvolymer som Tullverket ställdes
inför i och med EU-inträdet.
Frågan om Tullverkets dimensionering och organisation är för närvarande – tillsammans med frågan
om omorganisationens effekter på kontrollverksamheten och tullverksamheten i övrigt – föremål för en
utvärdering i enlighet med skatteutskottets betänkande 1994/95:SkU23.
Utvärderingen skall således bl.a. behandla om
Tullverket dimensionerades rätt sett i ljuset av medlemskapet i EU. Mot bakgrund av detta ser regeringen ingen anledning att föregå resultatet av utvärderingen. I Tullverkets anslag har dock även beräknats
medel för att kunna sända en tulltjänsteman till EU:s
organ för bekämpande av bedrägerier – UCLAF. Re23
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geringen anser detta vara av värde bl.a. för bekämpande av alkoholsmuggling och de tilltagande bedrägerierna med transporter av andra högbeskattade varor som omnämnts ovan.
Riksdagens revisorer har genomfört en granskning
av Tullverkets omorganisation och många av de frågor som berörs i den rapport som revisorerna överlämnat till regeringen kommer att belysas i nämnda
utvärdering.
Tullverket har sedan lång tid sammanställt primäruppgifter för den svenska utrikeshandelsstatistiken med hjälp av de dokument som upprättas vid
klareringen av gods. När det gäller handeln med länder inom EU används inte detta förfarande eftersom
ingen klarering sker och inga tullhandlingar upprättas. I stället gör Tullverket en särskild statistikinsamling som vidarebefordras till Statistiska Centralbyrån
(SCB), som i sin tur vidarebefordrar dessa till EU:s
statistikkontor, Eurostat. I dagsläget innebär detta
således ett merarbete för Tullverket. Särskilda medel
för insamlandet av statistik avseende handeln med
EU-länder har ej tillförts Tullverket.
Regeringen har tidigare ansett att huvudansvaret
för Intrastat bör ligga på SCB, och att dagens arbetsfördelning mellan Tullverket och SCB är tillfällig i
avvaktan på att ett nytt system för EU:s internhandelsstatistik – tidigare benämnt Intrastat II – skall tas
i bruk. Regeringen har emellertid erfarit att införandet av Intrastat II blivit försenat och att någon tidplan för detta arbete inte finns. Även överväganden
om ett eventuellt gemensamt system för mervärdesskatt inom EU är försenade.
Med anledning av detta samt mot bakgrund av att
SCB är ansvarig myndighet i Sverige för insamlandet
av statistik, förvaltar regelverket på området och
handhar kontakterna med Eurostat anser regeringen
att ansvaret för Intrastathanteringen skall övergå till
SCB från och med 1999.

Slutsatser
Tullverket är en viktig aktör i det svenska handelsutbytet med utlandet och har därför en central roll att
spela i den fortsatta utvecklingen. Regeringen anser
det vara av stor vikt att Tullverket i sin verksamhet
fortsätter att arbeta med förenklingar av regelverk
och för smidiga men effektiva tullprocedurer. Ett viktigt verktyg för detta är datoriseringen.
Tullverket måste även fortsätta sitt arbete att nå
en högre kvalitet i alla delar av sin verksamhet. Ett
led i detta är att förbättra informationen till näringslivet vad gäller tullfrågor samt att utveckla nya arbetsmetoder för att uppnå en effektiv och rationell
tullhantering. Syftet med detta är tvådelat. Dels att
Tullverket är en viktig aktör i den svenska handeln
med utlandet och därmed påverkar de svenska företagens konkurrenskraft, dels kommer en effektiv
tullhantering – ett exempel på detta är RISKprojektet – att frigöra resurser att kunna fördelas till
andra viktiga delar såsom Tullverkets kontrollverksamhet.
Regeringen anser det således av stor vikt att Tullverket arbetar med information till näringslivet för
att få in nödvändiga uppgifter av rätt kvalitet, i rätt
tid vilket ger förutsättningar för en effektiv och säker
uppbörd. För kontrollverksamheten gäller dessutom
att Tullverket även här kontinuerligt måste arbeta
med att utveckla nya effektiva arbetsmetoder.
Regeringen har beräknat anslaget för år 1998 till
1 036 369 000 kronor. I beräkningen har hänsyn tagits till en minskning av anslaget med 4 730 000
kronor genom besparingen redovisad i 1996 års ekonomiska vårproposition. Beräkningen inkluderar
även en utifrån denna nivå gjord ökning av anslaget
med 400 000 kronor för att Tullverket skall kunna
sända en tjänsteman till EU:s organ för bekämpande
av bedrägerier – UCLAF. Anslaget för 1999 har beräknats till 1 069 886 000 kronor och för 2000 till
1 098 658 000 kronor. De mål för Tullverkets verksamhet som gäller för 1997 skall även gälla 1998.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet med vad regeringen förordar under
avsnitt 2 Rättsväsendet,
2. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 4 Rättsväsendet enligt
följande uppställning:
ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1.Polisorganisationen

ramanslag

10 956 709

A 2.Säkerhetspolisen

ramanslag

516 984

B 1.Åklagarorganisationen

ramanslag

634 605

B 2.Ekobrottsmyndigheten

ramanslag

180 100

C 1.Domstolsväsendet m.m.

ramanslag

2 979 279

D 1.Kriminalvården

ramanslag

3 376 390

E 1.Kronofogdemyndigheterna

ramanslag

1 283 651

F 1.Brottsförebyggande rådet

ramanslag

46 864

F 2.Rättsmedicinalverket

ramanslag

165 709

F 3.Gentekniknämnden

ramanslag

2 218

F 4.Brottsoffermyndigheten

ramanslag

9 356

F 5.Ersättning för skador på grund av brott

ramanslag

73 645

F 6.Rättshjälpskostnader m.m.

ramanslag

758 544

F 7.Diverse kostnader för rättsväsendet

ramanslag

19 560

F 8.Bidrag till vissa internationella sammanslutningar

ramanslag

8 356

F 9.Bidrag till brottsförebyggande arbete

ramanslag

22 200

Summa

21 034 170
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2 Rättsväsendet

2.1 Omfattning och mål

2.2 Utgiftsutvecklingen

Rättsväsendets utgiftsområde omfattar polisväsendet,
åklagarväsendet, domstolsväsendet, kriminalvården
och kronofogdemyndigheterna. Även Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverket, Gentekniknämnden, Brottsoffermyndigheten, rättshjälpen samt de
allmänna advokatbyråerna ingår i utgiftsområdet.
Det övergripande målet för rättsväsendet är den
enskildes rättssäkerhet och rättstrygghet. Målet för
kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och
öka människors trygghet.
Rättssäkerheten är ett fundament i en demokratisk rättsstat och förutsätter bl.a. likformighet och
förutsebarhet i rättskipning och myndighetsutövning.
Den ställer därmed också höga krav på lagstiftningen. Lagarna skall värna demokratin, yttrandefriheten
och andra mänskliga rättigheter. De skall vara lättbegripliga, konsekventa, svåra att kringgå eller missbruka och kunna stå sig under en lång tid.
Rättstryggheten rör förhållandet mellan enskilda
och omfattar den enskildes självklara krav på trygghet för liv, hälsa, integritet och egendom. Rättstryggheten uppnås främst genom en effektiv brottsförebyggande och brottsbeivrande verksamhet samt
genom att respekten för lag och rätt upprätthålls.
Rättstrygghet innefattar också att det finns en väl
fungerande ordning för tvistlösning såväl mellan enskilda som mellan enskilda och det allmänna. En
human och säker kriminalvård samt ett väl fungerande exekutionsväsende är vidare av stor betydelse
för att upprätthålla rättstryggheten och respekten för
lag och rätt.
Rättssäkerheten och rättstryggheten kräver att
rättsväsendet i alla dess delar är effektivt och håller
hög kvalitet.

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

30 669

19 950

20 843

1998

1999

2000

21 034

21 647

22 304

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Verksamhetsutfall
– Antalet anmälda brott har ökat. Inom de prioriterade områdena vålds- och narkotikabrott har antalet anmälda brott varit i stort sett oförändrat
eller minskande.
– Andelen uppklarade brott och antalet ärenden
som redovisats till åklagare har minskat. Inom de
prioriterade områdena har dock antalet ärenden
som redovisats till åklagare ökat.
– Vid tingsrätterna fortsatte antalet inkomna
brottmål och tvistemål att minska under 1996.
Under första halvåret 1997 ökade dock antalet
inkomna brottmål kraftigt jämfört med andra
halvåret 1996. Antalet balanserade brottmål och
tvistemål minskade såväl under 1996 som första
halvåret 1997.
– Vid länsrätterna ökade antalet inkomna mål under 1996 medan antalet avgjorda och balanserade mål minskade. Utvecklingen bröts under det
första halvåret 1997 då antalet balanserade mål
ökade.
– Antalet fängelsedömda har minskat. Andelen
skyddstillsynsdomar har ökat.
– Medelbeläggningen i anstalter och häkten har
minskat.
– Kronofogdemyndigheternas handläggningstider
har förkortats, men inom vissa delområden är
balanserna fortfarande betydande.
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Ekonomiskt utfall och resurser

– Reformarbetet inom rättsväsendet skall bygga på
bl.a. ett medborgarperspektiv.

– Rättsväsendets utgifter var budgetåret 1995/96 ca
140 miljoner kronor högre än anslagsbeloppen.
Enligt prognosen för år 1997 kommer rättsväsendets utgifter att överstiga anslagna medel med
ca 860 miljoner kronor. Trots detta kommer
myndigheterna inom rättsväsendet vid ingången
av år 1998 att ha ett anslagssparande på ca 430
miljoner kronor.

2.3 Resultatredovisning
2.3.1 Brottsutvecklingen
Enligt statistiken över alla anmälda brott har antalet
brott som årligen kommer till polisens kännedom
ökat från ca 200 000 år 1950 till ca 1 175 000 år
1997, dvs. med ca 600 procent. Denna utveckling
bröts 1990 varefter antalet anmälda brott minskade
med ca 9 procent fram till 1995. De senaste två åren
har de anmälda brotten ökat med ca 3 procent per
år. Den preliminära statistiken för första halvåret
1997 visar på en mindre ökning med ca 1 procent.
Sextio procent av alla anmälda brott är stöldbrott.
Stöldbrotten har haft samma utveckling som det totala antalet anmälda brott. Under det första halvåret
1997 ökade dock stöldbrotten med 7 procent jämfört med samma period föregående år. När det gäller
rånbrotten har bank- och postrånen minskat medan
antalet personrån fortsätter att öka kraftigt.
Under 1990-talets tre första år ökade antalet
våldsbrott kraftigt, med 24 procent. Därefter har ökningen dämpats. Enligt den preliminära statistiken
för år 1996 minskade de anmälda våldsbrotten med
1 procent jämfört med år 1995. Statistiken för första
halvåret 1997 tyder på att våldsbrotten, som framför
allt består av misshandelsbrott, fortsätter att minska.
Antalet anmälda våldsbrott (totalt cirka 27 000
brott) minskade under första halvåret 1997 med 2
procent jämfört med första halvåret 1996. Samtliga
anmälda sexualbrott minskade under första halvåret
1997 med 3 procent. Dock ökade kategorin fullbordade våldtäkter utomhus. Under första halvåret 1997
anmäldes 117 sådana våldtäkter, vilket är en ökning
med 25 brott jämfört med första halvåret 1996. Antalet anmälda fullbordade våldtäkter utomhus år
1996 var dock ett av de lägsta under 1990-talet.
Antalet anmälda rattfylleribrott har minskat sedan
år 1991. Statistiken för första halvåret 1997 tyder på
att de fortsätter att minska. Under första halvåret
1997 anmäldes 8 procent (ca 550) färre rattfylleribrott än under samma period föregående år. Ett annat trafikbrott som minskat de senaste åren är olovlig körning; under första halvåret 1997 ökade de
dock med 11 procent (ca 1 600 fler brott).
Antalet anmälda skadegörelsebrott har nästan
fördubblats sedan år 1980. Under det första halvåret
1997 ökade antalet anmälda skadegörelsebrott med
12 procent jämfört med det första halvåret 1996.
Två stora grupper bland skadegörelsebrotten är skadegörelse på motorfordon och klotter som tillsammans står för nästan hälften av alla skadegörelsebrott.

– Rättsväsendets ram skall höjas med 200 miljoner
kronor vilket innebär att rättsväsendet kommer
att tillföras 600 miljoner kronor under perioden
1998-2000. Därtill skall 444 miljoner kronor omfördelas från kriminalvården till rättsväsendets
övriga myndigheter, i första hand polisen och
åklagarväsendet.
Större förändringar
– En ekobrottsmyndighet skall inrättas den 1 januari 1998.
– Fr.o.m. den 1 januari 1998 kommer häktes-,
anstalts- och frivårdsverksamhet att bedrivas
av lokala kriminalvårdsmyndigheter.
– Brottsförebyggande rådet och Rikspolisstyrelsens
forskningsenhet sammanförs.
– En ny grundutbildning av poliser påbörjas i
januari 1998.
– Anställningsstoppet av åklagare upphör. Nya
åklagare kommer att anställas vid årsskiftet.
Mål för utgiftsområdet
– Målet för rättsväsendet är att tillförsäkra den enskilde rättssäkerhet och rättstrygghet.
– Målet för kriminalpolitiken är att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Prioriteringar för 1998
– Rättsväsendet skall vara modernt, väl fungerande
och kostnadseffektivt. Dess verksamhet skall
bygga på kunskap om samhället och om effekterna av olika slags åtgärder.
– Kampen mot våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet skall prioriteras av de brottsbekämpande myndigheterna. Särskild uppmärksamhet
skall
ägnas
den
grova
och
gränsöverskridande brottsligheten, den mcrelaterade brottsligheten, brott med rasistiska inslag och våld mot kvinnor.
– Samhällets insatser mot vardagsbrottsligheten
skall öka. Närpolisorganisationen skall förstärkas
och utvecklas. Den brottsförebyggande verksamheten skall växa och bli effektivare.
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Antalet anmälda brott mot narkotikastrafflagen
och brott mot varusmugglingslagen avseende narkotika minskade under första halvåret 1997 med sammanlagt ca 4 procent.
Antalet uppklarade brott har blivit mindre. Uppklaringsprocenten har minskat kraftigt allt sedan
1950-talet. 1990 klarades ca 30 procent av alla anmälda brott upp medan motsvarande siffra 1995 var
25 procent.

synspåföljden mer tydligt och konsekvent för att påföljden skall vara ett trovärdigt alternativ till fängelse. Andelen skyddstillsynsdomar har också ökat
under 1996. Medelbeläggningen i anstalter och häkten minskar. År 1996 var medelbeläggningen i anstalterna ca 85 procent av i medeltal 4 786 tillgängliga platser. I häktena var medelbeläggningen samma
år 77 procent av i medeltal 1 466 tillgängliga platser.
Nedgången i beläggningen har fortsatt under 1997
och Kriminalvårdsstyrelsen gör bedömningen att beläggningen kommer att fortsätta att minska.
Hos kronofogdemyndigheterna ökade under några år i början av 1990-talet tillströmningen av mål
och ärenden mycket snabbt och balanserna växte,
främst vad gäller exekutiv försäljning av fastigheter
m.m. och konkurstillsyn. De senaste åren har tillströmningen minskat eller stagnerat inom de flesta
verksamhetsgrenar och handläggningstiderna har
kunnat pressas ned. Inom verksamhetsgrenen indrivning var andelen mål där utredningen slutförts inom
tre månader 72 procent för allmänna mål och 80
procent för enskilda mål. I den summariska processen har andelen mål där den totala handläggningstiden överstigit tolv månader minskat under flera år
och var 1996 nere i 0,2 procent.Tillströmningen av
mål och ärenden ligger fortfarande på en hög nivå
jämfört med tiden före den stora uppgången i början
av 1990-talet.

2.3.2 Rättsväsendets verksamhetsresultat
Trots att polisväsendets resurser mätt i antal producerade timmar minskade med 3,5 procent under
1996 ökade insatserna på de prioriterade områdena.
Också antalet ärenden som redovisades till åklagare
inom de prioriterade områdena ökade under 1996.
Den totala utredningsbalansen ökade vilket delvis
kan förklaras med ett ökat antal ärenden och en
minskad produktivitet. Balansläget vad gäller
ekobrottsutredningar har dock förbättrats sedan arbetet med regeringens särskilda balansavarbetningsuppdrag påbörjades.
Inom åklagarväsendet minskade såväl antalet inkomna som avslutade ärenden under perioden juli
1995 - december 1996. Antalet balanserade ärenden
minskade under tiden den 30 juni 1995 - den 30 juni
1996 men ökade under sista halvåret 1996. Även om
officiell statistik saknas är Riksåklagarens bedömning att antalet balanserade ärenden under första
halvåret 1997 minskat till i huvudsak samma nivå
som ett år tidigare.
Inom domstolsväsendet fortsatte antalet inkomna
brottmål och tvistemål till tingsrätterna att minska
under 1996. Under första halvåret 1997 ökade dock
antalet inkomna brottmål med 11 procent jämfört
med andra halvåret 1996. Antalet balanserade
brottmål och tvistemål minskade under 1996 med 8
respektive 4 procent. Antalet balanserade mål minskade med ytterligare 8 respektive 6 procent under
första halvåret 1997.
Antalet inkomna mål till länsrätterna ökade med
4 procent under 1996, medan antalet avgjorda mål
minskade med 8 procent. Trots den minskande avverkningstakten har länsrätterna under den senaste
femårsperioden avgjort fler mål än som har kommit
in vilket resulterat i ett minskat antal balanserade
mål. Den utvecklingen bröts första halvåret 1997 då
antalet balanserade mål ökade med 3 procent.
I hovrätterna och kammarrätterna ökade antalet
balanserade mål under såväl 1996 som första halvåret 1997.
Kriminalvården har ökat sina insatser när det gäller utvecklingen av verkställighetens innehåll genom
att tillhandahålla program som syftar till att påverka
de dömda att inte återfalla i brott. Kriminalvården
arbetar även med att göra innehållet i skyddstill-

2.3.3

Rättsväsendets ekonomiska resultat

Rättsväsendets ekonomi har varit god under en lång
period. Myndigheternas bokslut för budgetåren
1992/93 - 1994/95 har redovisat överskott. Huruvida detta beror på att myndigheterna har tilldelats för
stora anslag, om den nya styrningen med ramanslag
som infördes budgetåret 1992/93 för samtliga myndigheter inledningsvis gjorde myndigheterna försiktiga eller om det finns någon annan förklaring är svårt
att bedöma. Det står dock klart att rättsväsendets
anslag inte har utnyttjats fullt ut. Vid ingången av
budgetåret 1995/96 uppgick det sammanlagda anslagssparandet till ca 1,9 miljarder kronor. Under det
senaste budgetåret 1995/96 översteg emellertid för
första gången förbrukningen anslagen med ca 140
miljoner kronor. Detta motsvarar ca 0,6 procent av
anvisade anslag. Detta kan ställas i relation till att
myndigheternas normala anslagskredit uppgår till 3
procent. Resursförbrukningen varierar dock stort inom utgiftsområdet. Vissa myndigheter, t.ex. kriminalvården, redovisade under budgetåret 1995/96 stora överskott samtidigt som andra myndigheter,
framför allt polisen, förbrukade avsevärt mer än anvisade medel. Denna skillnad i resursförbrukning har
fortsatt under det första halvåret 1997 och enligt regeringens bedömning bör anslagssparandet omfördelas.
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2.3.4 Effekter av statliga insatser

2.4 Regeringens slutsatser

Det faktum att den polisanmälda brottsligheten har
ökat under hela efterkrigstiden innebär att rättsväsendet utsatts för en allt hårdare press. Samtidigt har
vår tids snabba samhällsförändringar medfört ökade
krav på lagstiftningens och kontrollmyndigheternas
förmåga att anpassa sig till nya problem. Som exempel på nya och allvarliga brottstyper som rättsväsendet konfronterats med under de senaste årtiondena
kan nämnas narkotikabrottsligheten, den ekonomiska brottsligheten, läktarvåld och mc-relaterad
brottslighet. Även dessa förändringar har medfört en
hård press på verksamheterna inom rättsväsendet,
särskilt polisen.
Regeringen har under mandatperioden initierat ett
omfattande reformprogram i syfte att skapa ett förstärkt rättsväsende, som är anpassat till dagens samhälle och rustat att möta de krav som ställs på verksamheten. Reformerna syftar bl.a. till att skapa
effektivare organisationer och förbättrade arbetsmetoder, öka användningen av tekniska hjälpmedel
samt höja kompetensen. Det långsiktiga målet är att
skapa strukturer som är bättre rustade att bekämpa
brottsligheten och tillförsäkra den enskilde rättssäkerhet och rättstrygghet.
Redan nu kan vissa positiva effekter av reformprogrammet konstateras. Inom polisväsendet är närpolisorganisationen i stort sett på plats, kriminalunderrättelseverksamhet har byggts upp över hela
landet och satsningen på kvalificerad brottsutredningsverksamhet har lett till en bättre organisation
och högre kompetens. Åklagarväsendets organisation
har förändrats för att bli mer flexibel och effektiv.
Genomförandet av Domstolsutredningens förslag
samt den s.k. instansordningsreformen och införandet av tvåpartsprocessen i de allmänna förvaltningsdomstolarna har lett till en mer renodlad domstolsverksamhet och till att tyngdpunkten i
rättskipningen förskjutits till den första domstolsinstansen inom de båda domstolsorganisationerna.
Inom kriminalvården har försöksverksamheten med
intensivövervakning med elektronisk kontroll utvidgats och vårdarrollen utvecklats.

I detta avsnitt redovisas, mot bakgrund av resultatredovisningen i avsnitt 3.3, regeringens förslag till
fördelning av resurser, det fortsatta reformarbetet
samt de kriminalpolitiska prioriteringarna för budgetåret 1998.

2.4.1 Resursfrågor
Beloppen i tabellen nedan förklaras närmare i respektive anslagsavsnitt. Det bör dock särskilt noteras att
de föreslagna beloppen inkluderar samtliga resursförändringar inom verksamhetsområdet, alltså såväl
tidigare beslutade besparingar om 330 mkr som förstärkningar och överföringar mellan verksamhetsområdena. I det föreslagna beloppet för åklagarväsendet ingår t.ex. ca 109 mkr som överförs från polisväsendet och som avser Ekobrottsmyndigheten.
Vidare bör påpekas att myndigheternas anslagssparande inte redovisas i tabellen. Att domstolsväsendet
föreslås få ett anslag som understiger utgiftsprognosen 1997 motiveras, som redovisas i anslagsavsnittet,
av att domstolsväsendet även 1998 beräknas ha ett
relativt stort anslagssparande.
I enlighet med regeringens förslag i 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150) höjs
utgiftsområdets ram med 200 mkr för att stärka
kampen mot vardagsbrottsligheten samt kampen
mot den grova och gränsöverskridande brottsligheten.
Regeringen föreslår dessutom att delar av kriminalvårdens anslagssparande (444 mkr) under perioden 1998 - 2000 omfördelas till rättsväsendet i övrigt, framför allt till polisen och åklagarväsendet.
Bland annat för att se till att det nödvändiga reformarbetet inom åklagarväsendet fortsätter, föreslår
regeringen slutligen att utgiftsområdet engångsvis tillförs 28 mkr år 1998.

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

16 615

11 209

10 997

11 674

11 474

11 688

11 942

953

660

645

665

815

802

824

Domstolsväsendet m.m.

4 247

2 889

2 916

2 994

2 979

3 080

3 183

Kriminalvården

5 414

3 752

3 837

3 858

3 376

3 661

3 892

Kronofogdemyndigheterna

1 779

1 289

1 298

1 318

1 284

1 320

1 357

Övrig verksamhet inom
rättsväsendt

1 661

1 151

1 149

1 191

1 106

1 096

1 106

30 669

19 950

20 843

21 700

21 034

21 647

22 304

Polisväsendet
Åklagarväsendet

Totalt för utgiftsområde 4
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Hur ramhöjningen med 200 mkr och omfördelningen av kriminalvårdens anslagssparande under
perioden 1998-2000 påverkar de anslag som tillförs
medel framgår av följande tabell.
ANSLAG

TILLSKOTT
1998

TILLSKOTT
1999

TILLSKOTT
2000

TILLSKOTT
1998-2000

A 1 Polisorganisationen

430 mkr

275 mkr

157mkr

862 mkr

B 1 Åklagarorganisationen

39 mkr

25 mkr

25 mkr

89 mkr

B 2 Ekobrottsmyndigheten

15 mkr

15 mkr

15 mkr

45 mkr

F 1 Brottsförebyggande rådet

13 mkr

9 mkr

11 mkr

33 mkr

F 9 Bidrag till
brottsförebyggande arbete

15 mkr

-

-

15 mkr

Totalt

pågår och nya påföljdsregler för bl.a. ungdomar och
ändrade regler för villkorlig frigivning kommer att
föreslås nästa år.
Samhället måste bli bättre på att reparera skadorna av brott. Brottsofferutredningen, som har i uppdrag att se över samhällets samlade stöd till brottsoffer, kommer kort efter årsskiftet att lämna över sitt
betänkande med förslag till förbättringar. Reglerna
om ersättning till dem som lider skada genom brott
skall förenklas och förbättras. För att förhindra handel med stulna föremål skall reglerna för godtrosförvärv effektiviseras.
Det är av grundläggande betydelse för medborgarnas trygghet att de litar på och känner förtroende
för rättssystemet. Det kommande reformarbetet
inom såväl lagstiftningen som rättsväsendet måste
därför präglas av ett medborgarperspektiv.
Att säkerställa en hög kompetens är en viktig
uppgift i arbetet med att skapa ett modernt och effektivt rättsväsende. Detta förutsätter en god personalförsörjning. En ny grundutbildning av poliser påbörjas under januari 1998 och inom åklagarväsendet
kommer nya åklagare att anställas vid årsskiftet
1997/98. I verksamhetsområdesavsnitten redovisas
ytterligare åtgärder som vidtagits eller som planeras
för att säkerställa kompetensen och personalförsörjningen.
Inom samtliga verksamhetsområden vidtas också
åtgärder för att öka jämställdheten. Så kommer jämställdhetsaspekten att betonas i den nya grundutbildningen för poliser. Under våren 1997 har en grundläggande plan för jämställdhetsarbetet tagits fram
inom åklagarväsendet. Riksåklagaren kommer också
att genomföra en översyn av jämställdhetsinsatserna
inom åklagarväsendet. Inom domstolsväsendet inleds
en ny ledarskapsutbildning hösten 1997. I utbildningen ingår ett särskilt avsnitt om jämställdhetsfrågor. Inom kriminalvården genomförs kontinuerligt
mentorprojekt för kvinnor. Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att arbetet med att öka jämställdheten fortsätter och intensifieras. I det arbetet är
det av stor vikt att också uppmärksamma behovet av
utbildning och kompetensutveckling för den administrativa personalen
I verksamhetsområdesavsnitten redovisas genomförda, pågående och planerade reformer mer utförligt.

1 044 mkr

2.4.2 Reformarbetet i korthet
Samverkan mellan rättsväsendets myndigheter samt
med andra som berörs av och kan påverka brottsligheten skall öka. Samverkan skall präglas av en helhetssyn på rättsväsendet. Rättsväsendet skall fortsätta att utveckla moderna organisations- och
arbetsformer. Satsningen på ny teknik skall fortsätta.
Av särskild betydelse är att polisen tillägnar sig ny
och avancerad teknik och effektiva arbetsmetoder för
att kunna bekämpa nya typer av kriminalitet som
t.ex. den grova och gränsöverskridande brottsligheten.
För att öka rättsväsendets möjligheter att nå de
uppsatta målen har en rad åtgärder vidtagits för att
effektivisera och rationalisera rättsväsendet. Reformarbetet inriktas på såväl rättsreglerna som verksamheten och organisationen. Närpolisorganisationen har i snabb takt byggts ut under budgetåret
1995/96. Åklagarväsendet har en ny organisation
och utvecklar nya arbetssätt. En ny myndighet med
uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet kommer
att inrättas den 1 januari 1998. En bred översyn av
tvångsmedelsreglerna pågår. En särskild utredare utreder olika frågor om hemlig avlyssning, bl.a. s.k.
hemlig teknisk avlyssning - buggning - och hemlig
teleavlyssning. Den organisatoriska strukturen inom
domstolsväsendet ses över i syfte att skapa en effektiv
domstolsorganisation. Som regeringen angav i 1997
års budgetproposition är det omöjligt för domstolsväsendet att i sin nuvarande organisation med ett
stort antal mycket små domstolar möta de ökande
kraven. Domstolsväsendet måste därför omorganiseras. Parallellt pågår en översyn av processreglerna för
domstolarna. Inom kriminalvården genomförs en ny
myndighetsstruktur. Utvecklingen av alternativ till
fängelsestraff fortsätter. En översyn av straffsystemet

2.4.3 Kriminalpolitiska prioriteringar
Brottsligheten skall förebyggas och bekämpas genom
en human och rationell kriminalpolitik grundad på
kunskap om brottsligheten och dess orsaker och med
utnyttjande av moderna och effektiva metoder.
Kriminalpolitiken skall grundas på en helhetssyn
och en inriktning av den allmänna politiken som leder till social trygghet, en rättvis fördelning och ett
13
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samhälle som vilar på solidaritet människor emellan.
En utgångspunkt för regeringens arbete är att brottsligheten måste angripas från en bred kriminalpolitisk
ansats även om vissa delar av samhällspolitiken är
särskilt betydelsefulla. Det gäller bl.a. sådana åtgärder som rör barn och ungdomar, arbetsmarknad,
alkohol, droger och utbildning. Åtgärder för att
främja en god social utveckling och att, särskilt bland
barn och unga, genom tidiga insatser förhindra eller
motverka missbruk eller utslagning är avgörande för
att på sikt förhindra att människor dras in i en kriminell livsstil.
Rättsväsendet har dock det grundläggande ansvaret för kriminalpolitiken och rättsväsendets primära
uppgift är att förebygga och bekämpa brottsligheten
och att öka människors trygghet.
Rättsväsendet skall i ökad omfattning delta i det
allt viktigare internationella utvecklingssamarbetet på
rättsområdet. Detta gäller både insatser i närområdet, särskilt vad avser de länder som ansöker om
medlemskap i Europeiska unionen, och insatser i
andra länder där utvecklingssamarbete på rättsområdet är en viktig del av det totala biståndet.

brottsligheten och dess orsaker samt hur olika sätt
att förebygga brott fungerar. Målsättningen är att
den brottsförebyggande verksamheten skall växa och
bli effektivare. Ytterligare resurser - 15 miljoner kronor - skall därför tillföras denna verksamhet.
För att få en effektivare användning av de samlade
resurserna för forskning, utveckling och därmed
sammanhängande verksamhet inom rättsväsendet
anser regeringen att forsknings- och utvecklingsverksamheten vid BRÅ och Rikspolisstyrelsens forskningsenhet bör slås ihop.
Närpolisreformen innebär att tyngdpunkten i
polisarbetet flyttas närmare dem som berörs av
brottsligheten och att polisen får större möjligheter
att arbeta i samverkan med andra t.ex. kommuner,
näringsliv, organisationer och enskilda. Närpolisverksamheten har stor betydelse för att förebygga
och bekämpa vardagsbrottslighet och närpolisen
skall vara en drivande kraft i det brottsförebyggande
arbetet.
Närpolisens brottsbeivrande verksamhet skall
utvecklas och förstärkas, bl.a. genom åtgärder för
metodutveckling, förbättrat teknikstöd och kompetenshöjning.
De nya resurser rättsväsendet tillförs skall bl.a.
användas för att säkerställa kampen mot vardagsbrottsligheten.
I det här sammanhanget är det viktigt att betona
att all brottslighet givetvis inte kan förebyggas. Det
är därför viktigt att den brottsutredande och brottsbeivrande verksamheten utvecklas. Inom dessa områden pågår ett stort antal projekt som syftar till att
effektivisera verksamheten. Det är angeläget att
Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen påskyndar och
fullföljer sådana projekt.

Vardagsbrottsligheten och det
brottsförebyggande arbetet
Brottsligheten medför att enskilda kan drabbas hårt
av skador och förmögenhetsförluster. Det stora flertalet av alla brott som begås i Sverige drabbar enskilda och inträffar i deras närmiljö. Sett till antalet dominerar stöldbrott av olika slag - stölder av och ur
bilar, butikstillgrepp, cykelstölder och bostadsinbrott. Från trygghetssynpunkt är dock väl så viktigt
att framhålla våld och hot i gatumiljön och på allmänna platser. Som framgår av redovisningen i avsnitt 3.3.1 har vissa s.k. vardagsbrott ökat. Det är
angeläget att rikta särskilda insatser mot den brottslighet som drabbar enskilda på detta sätt.
Det nationella brottsförebyggande program som
regeringen presenterade under år 1996 inriktas
främst mot denna typ av brottslighet. En grundtanke
i programmet är att stödja och främja det medborgerliga engagemanget och samverkan mellan myndigheter, företag, organisationer och enskilda i lokal
brottsförebyggande verksamhet.
Kommittén för brottsförebyggande arbete, som
tillsattes i samband med att programmet presenterades, har som huvuduppgift att stödja och följa det
brottsförebyggande arbetet och att arbeta för att förstärka insatserna i hela landet.
Det arbete som nu bedrivs har visat att det finns
ett stort behov av att utveckla de brottsförebyggande
insatserna. Arbetet för att utveckla dessa insatser leder också till ett ökat behov av stöd till dem som arbetar med konkret brottsförebyggande verksamhet.
Det krävs ökade resurser för att möta dessa behov.
Inte minst finns behov av ökade kunskaper om

Våldsbrottslighet
Antalet anmälda våldsbrott har ökat kraftigt under
1990-talet. Även om ökningstakten dämpats och det
nu finns tecken på att antalet anmälda brott minskar
i förhållande till föregående år är situationen oroande. Särskild uppmärksamhet måste även i fortsättningen ägnas kampen mot våldsbrotten.
En viktig del i det våldsförebyggande arbetet är att
bekämpa våld mot kvinnor, inte minst när våldet
förövas av en nära anhörig till kvinnan. Det är också
en viktig del i arbetet med att förstärka brottsoffrens
ställning. Ett effektivt problemorienterat arbetssätt
och ett väl utvecklat och professionellt bemötande av
misshandlade kvinnor är viktiga förutsättningar för
att kunna bekämpa denna typ av brottslighet. Regeringen kommer under hösten 1997 att lämna en proposition till riksdagen med förslag till åtgärder för att
bekämpa våld mot kvinnor. I enlighet med regeringens förslag i 1997 års ekonomiska vårproposition
(prop. 1996/97:150) kommer utgiftsområdet dessutom årligen att tillföras 200 miljoner kronor för att
14
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stärka kampen mot vardagsbrottsligheten samt kampen mot den grova och gränsöverskridande brottsligheten.

möte helt ägnat åt narkotikafrågan. Sverige deltar
aktivt i det omfattande förberedelsearbetet inför detta möte.
Den grova och organiserade brottslighet med anknytning till vissa internationella motorcykelklubbar
som nu förekommer i Sverige, liksom i andra nordiska länder, inger stark oro. Brottsligheten har tagit sig
uttryck i våldshandlingar och omfattar även narkotikabrottslighet och ekonomisk brottslighet. För att
stoppa denna kriminalitet krävs särskilda insatser av
rättsväsendet. Regeringen har i juni 1997 i en skrivelse till riksdagen sammanställt de viktigaste åtgärderna som regeringen och ansvariga myndigheter företar
för att hindra denna, liksom annan grov och gränsöverskridande brottslighet (skr. 1996/97:171). Regeringen kommer att tillföra polisen ytterligare 30
miljoner kronor under 1998 för bekämpande av mcrelaterad brottslighet.
Insatser mot gränsöverskridande brottslighet förutsätter internationellt samarbete för att bli effektiva
och verkningsfulla. De nordiska ländernas justitieministrar har under år 1997 gemensamt beslutat om
strategi och handlingsplan mot den brottslighet som
bedrivs genom vissa motorcykelklubbar. Av särskilt
värde för insatserna mot den internationella brottsligheten i Europa är inrättande av den europeiska
polisbyrån Europol. Europolkonventionen kan förväntas träda i kraft årsskiftet 1997/98. Inom EU pågår ett omfattande arbete med att förbättra det
polisiära samarbetet och samarbetet på den internationella straffprocessrättens område. Det gäller bl.a.
utlämningsförfarandet och förutsättningarna för att
bistå utländska åklagare och domstolar med bevisupptagning och olika former av tvångsmedel.
Kampen mot avancerad och gränsöverskridande
brottslighet bedrivs också i FN:s narkotikaprogram,
UNDCP, och inom ramen för FN:s brottsförebyggande division, CCPCJ där ett arbete pågår med att
skapa en global konvention mot organiserad brottslighet.

Brottslighet med rasistiska inslag
Samhällsutvecklingen ger upphov till nya typer av
brottslighet, vilka ställer krav på rättsväsendets flexibilitet och förmåga att klara av nya uppgifter. Nya
livsmönster och förändrade värderingar ställer rättsväsendet inför stora utmaningar. Samhället måste
kraftfullt ta avstånd från rasistiska och invandrarfientliga yttringar, annars kan på sikt grunderna för
demokratin äventyras. Brottslighet med rasistiska inslag måste därför bekämpas med kraft.

Den grova och gränsöverskridande
brottsligheten
Den ekonomiska brottsligheten utgör ett allvarligt
samhällshot som måste bekämpas med kraft. Regeringen presenterade under år 1995 en strategi för
samlade åtgärder mot denna brottslighet. I enlighet
med strategin kommer Ekobrottsmyndigheten, en ny
myndighet med uppgift att bekämpa ekonomisk
brottslighet, att inrättas den 1 januari 1998. Under
våren 1997 lämnade regeringen en redogörelse över
läget i fråga om den ekonomiska brottsligheten
(skr. 1996/97:49). I den årligen återkommande redogörelsen tas även internationella förhållanden upp.
Narkotikabrottsligheten måste bekämpas med såväl kontrollåtgärder som förebyggande arbete och
behandlingsinsatser för att få bästa möjliga effekt.
Samarbetet med andra länder, inte minst med dem
som i dag fungerar som producenter av och distributionsleder för narkotika, behöver utvecklas. Regeringen avser att under nästa år presentera en strategi
för kampen mot narkotikan, såväl nationellt som internationellt.
Av särskilt värde är det narkotikarelaterade arbete
som bedrivs inom EU. Insatserna avser bl.a. åtgärder
mot syntetiska droger och drogturism, liksom praktiskt samarbete, inte minst genom inrättande av Europol vars verksamhet i stor utsträckning kommer
att vara inriktad på narkotikaområdet.
Sedan 1996 bedrivs ett samarbete för att bekämpa
organiserad brottslighet i Östersjöområdet. Inom
ramen för detta samarbete, som omfattar Östersjöländerna samt Norge och Island, har en rad konkreta åtgärder vidtagits som har betydelse för våra
möjligheter att ingripa mot bl.a. narkotikahandel riktad mot Sverige.
För det övergripande globala narkotikaarbetet är
FN det självklara samarbetsorganet. Sverige har under en följd av år hört till de största bidragsgivarna
till FN:s narkotikaprogram, UNDCP. Sommaren
1998 skall FN:s generalförsamling hålla ett särskilt
15
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3 Polisväsendet

3.1

Omfattning

– Inom de prioriterade områdena - våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet - har insatserna ökat.

Polisens verksamhet syftar enligt polislagen till att
upprätthålla allmän ordning och säkerhet och i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp.
Den lokala polisorganisationen består för närvarande av 28 polismyndigheter. Målsättningen är att
varje län skall utgöra en polismyndighet. Den ordningen är nu genomförd i 20 av 23 län. Länsstyrelsen
är högsta polisorgan i länet och bestämmer bl.a.
verksamhetens huvudsakliga inriktning. 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. Till Rikspolisstyrelsen hör Säkerhetspolisen, Rikskriminalpolisen och Polishögskolan. Till polisväsendet hör dessutom Statens
kriminaltekniska laboratorium. Rikspolisstyrelsen är
chefsmyndighet för laboratoriet. Rikspolisstyrelsen är
ansvarig myndighet för totalförsvarsfunktionen Ordning och säkerhet.

– Det totala antalet ärenden som redovisats till
åklagare har minskat. Inom de prioriterade områdena har dock antalet redovisade ärenden ökat.
– Produktiviteten för brottsutredningar har minskat.
– Utredningsbalanserna har ökat.
– Verksamhetsresultatet har uppnåtts genom att
polisen har förbrukat 868 miljoner kronor mer
än vad som anslagits för verksamheten.
Större förändringar
– Regeringen satsar ytterligare 862 miljoner kronor
på polisen under budgetperioden 1998 - 2000.
– Ny teknik införs och metodutvecklingen fortsätter.
– En ny grundutbildning för poliser inleds. Vidareutbildningen och chefsrekryteringen reformeras.
– Europolkonventionen träder i kraft år 1998.

3.2

Prioriteringar för 1998

Utgiftsutvecklingen

– Kampen mot våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet skall prioriteras av polisen.
Särskild uppmärksamhet skall ägnas den grova
och gränsöverskridande brottsligheten, den mcrelaterade brottsligheten, brott med rasistiska inslag samt våld mot kvinnor.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

16 615

11 209

10 997

1998

1999

2000

11 474

11 688

11 942

– Samhällets insatser mot vardagsbrottsligheten
skall öka. Närpolisorganisationen, som skall vara
den drivande kraften i detta arbete, skall förstärkas och utvecklas.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

– Den brottsförebyggande verksamheten skall växa
och bli effektivare.

– Den planerade närpolisorganisationen är i stort
sett utbyggd.
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3.3

Polisens verksamhet

– Utbyggnaden av närpolisverksamheten och den
kvalificerade brottsutredningsverksamheten

Reformeringen av polisen har fortsatt under budgetåret. Det har inneburit bl.a. att närpolisverksamheten
har byggts ut och att det problemorienterade arbetssättet har utvecklats. Den ökade satsningen på kvalificerad kriminalpolisverksamhet liksom uppbyggnaden av kriminalunderrättelsetjänsten skapar bättre
förutsättningar att kunna angripa den grova kriminaliteten. Samtidigt med reformkraven har regeringen ålagt polisen att rationalisera sin verksamhet.
Riksrevisionsverket (RRV) har under 1996 på uppdrag av regeringen granskat polisväsendet och identifierat ett antal hinder för ett effektivt resursutnyttjande samt också redovisat hur hindren bör
elimineras. Regeringen kommer noga att följa hur
förändringsarbetet inom polisväsendet fortskrider. I
regleringsbrevet för år 1997 har Rikspolisstyrelsen
särskilt ålagts att redovisa de åtgärder som har vidtagits med anledning av RRV:s rapport. Den 1 september 1997 har polisväsendet inkommit med en
första redovisning av de åtgärder som vidtagits. Polisens rationaliseringsarbete måste fortgå med kraft för
att modernisera och effektivisera polisverksamheten.
För att polisens insatser skall bli framgångsrika
måste kompetensen inom närpolisen och den kvalificerade kriminalpolisverksamheten höjas samtidigt
som omfattande IT-satsningar genomförs. Investeringar i förbättrad teknik är också en förutsättning
för en stor del av de rationaliseringar som RRV föreslår. Regeringen kommer därför att under budgetperioden 1998 - 2000 satsa 862 mkr på reformeringen
av polisen. Tyngdpunkten kommer att ligga på budgetåret 1998 då 430 mkr, varav 273 mkr är engångsvisa medel, tillförs polisen.
De nya resurserna skall användas för reformer och
modernisering och det bör framhållas att beslutade
besparingar och planerade åtgärder för ett effektivare
resursutnyttjande måste genomföras. Regeringen
kommer genom återrapporteringskrav och på annat
sätt att följa upp hur de nu tillskjutna medlen används.

3.3.1

– Antal producerade timmar
– Antal inkomna ärenden
– Antal ärenden som har redovisats till åklagare
– Utredningsbalanser
Polisens verksamhet spänner över ett brett fält och
det är i vissa fall svårt att utifrån polisväsendets årsredovisning för budgetåret 1995/96 bedöma hur väl
polisväsendet lyckats med sin verksamhet. Polisväsendet måste i kommande redovisningar förbättra
kvaliteten i resultatredovisningen. Det är också viktigt att polisen utvecklar sin förmåga att analysera
uppnådda resultat så att analysen på ett bättre sätt än
i dag kan ligga till grund för riksdagens och regeringens styrning av verksamheten. Den nya modellen för
redovisning av resultat som införts inom polisväsendet fr.o.m. budgetåret 1997 kommer efter hand att
bidra till en förbättrad resultatredovisning.
Polisväsendets resurser mätt i antal producerade
timmar har under kalenderåret 1996 minskat med
3,5 procent jämfört med 1995. Nedgången beror
framför allt på de personalneddragningar som har
genomförts för att anpassa polisväsendets medelsförbrukning till den givna anslagsramen.
TABELL 3.1
ÅR

Producerade timmar

3.3.2

PRODUCERADE TIMMAR
1993

1994

1995

1996

34 489 526

35 323 038

35 102 562

33 865 453

Närpolisverksamheten

Den 1 juli 1995 var andelen närpoliser 10 procent.
Enligt polismyndigheternas redovisningar fanns cirka
4 900 närpoliser den 30 juni 1997. Det motsvarar 30
procent av landets poliser. Det innebär att polismyndigheterna nu har uppnått eller närmat sig den antalsmässiga nivå på närpolisverksamheten som man
förutsatt i sin verksamhetsplanering.
Rikspolisstyrelsen anser att det problemorienterade arbetssättet har fått visst genomslag inom närpolisverksamheten och lett till att de riktade brottsförebyggande insatserna har ökat.
Regeringens bedömning är att närpolisverksamheten är på god väg att nå den nivå där den kan utgöra
basen i polisverksamheten. Det är nu viktigt att utveckla kompetensen och kvaliteten så att de anpassas
till de krav och behov som styr verksamheten. Innehållet i närpolisverksamheten måste också i högre
utsträckning än i dag styras av lokala förutsättningar
som befolkningsunderlag, brottslighet och områdets
struktur i övrigt. För att så skall bli fallet krävs fram-

Polisväsendets resultat

Det övergripande målet för polisverksamheten för
budgetåret 1995/96 var att minska brottsligheten och
öka tryggheten i samhället. Målet skulle uppnås genom problemorienterat polisarbete. Utvecklingen inom polisen skulle drivas enligt två huvudlinjer, närpolisverksamheten och den kvalificerade brottsutredningsverksamheten.
Utöver vad som redovisats i resultatbedömningen
under utgiftsområdesavsnittet är följande av intresse
för en bedömning av polisväsendets resultat.
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för allt att problemanalys och samarbetsmetoder
förbättras.

TABELL 3.2
RESURSTIMMAR, INKOMNA,
REDOVISADE OCH BALANSERADE ÄRENDEN
ÅR

3.3.3

Satsningen på kvalificerad brottsutredningsverksamhet

Utvecklingen av den kvalificerade brottsutredningsverksamheten har under budgetåret gått mot en ökad
specialisering. De flesta län har samlat sina resurser
till en enda länskriminalavdelning. Rikspolisstyrelsen
bedömer att utredningarna av komplicerade brott
kommer att effektiviseras de närmaste åren.
Kriminalunderrättelseverksamheten har genomgått en snabb uppbyggnad. Särskilda kriminalunderrättelseenheter finns nu vid landets samtliga regionala
polismyndigheter. Särskilda sambandsmän för kriminalunderrättelsetjänst finns sedan en tid vid polismyndigheterna och förutsättningarna för ett ökat
samarbete mellan länen har därmed förbättrats.
Vid Rikskriminalpolisens kriminalunderrättelseenhet har en särskild enhet inrättats för att få en
bättre nationell och internationell överblick över
sexuella övergrepp mot barn. Den mc-relaterade
brottslighetens utbredning har medfört att polisen
under budgetåret blivit tvungen att avsätta stora resurser för spaning, bevakning, utredning och ingripanden. Kriminalitet knuten till vissa mc-gäng är ett
nationellt problem men hittills har insatser framför
allt krävts i de tre storstadslänen.

1993

1994

1995

1996

Antal resurstimmar

9 391 036

9 776 553

9 860 290

10 148
237

Antal inkomna ärenden

1 216 204

1 198 763

1 224 157

1 279 185

Antal ärenden
redovisade
till åklagare

388 366

385 097

357 925

352 462

Balanser

163 203

167 370

164 563

183 997

41

39

36

35

Redovisade
ärenden till
åkl./1000 t

DIAGRAM 3.1
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Källa: Brottsförebyggande rådet

3.3.4

I diagrammet ovan redovisas uppklaringsprocenten
för samtliga brott för perioden 1990 - 1995.
Av Brottsförebyggande rådets statistik framgår att
uppklaringsprocenten har minskat de senaste åren,
från 32 procent år 1993 till 25 procent år 1995. Det
är uppklaringsprocenten för mindre allvarliga brott
och för svårutredda brott som minskat mest. För de
allvarligare brotten, som t.ex. mord, dråp, misshandel med dödlig utgång och rån, var uppklaringsprocenten i stort sett oförändrad jämfört med perioden
1991 - 1994.

Utredningsverksamhetens resultat

Utredningsverksamheten har fortsatt att uppvisa
minskad produktivitet. Trots att antalet timmar som
har lagts ned på brottsutredning ökat årligen sedan
budgetåret 1992/93 har antalet ärenden som har redovisats till åklagare minskat varje år sedan 1993.
Också balanserna ökade under 1996 efter att i princip ha legat konstant under åren 1993 - 1995. Någon
närmare analys till den sjunkande produktiviteten
har inte lämnats i polisväsendets årsredovisning, vilket är otillfredställande. De ytterligare resurser som
Regeringen tillför polisen under budgetperioden skall
till stor del användas för IT-satsningar och för att
höja kompetensen hos personalen. Detta skapar förutsättningar för en effektivare utredningsverksamhet.

3.3.5

Våldsbrottslighet

Den anmälda våldsbrottsligheten har under 1996
minskat med 1 procent jämfört med 1995. Statistiken för första halvåret 1997 tyder på att våldsbrotten, som framförallt består av misshandel, fortsätter
att minska. Polisen har prioriterat kampen mot
våldsbrottsligheten och har avsatt mer resurser för
denna verksamhet än tidigare år. Satsningar har
gjorts på såväl det brottsförebyggande arbetet som
utredningsverksamheten. Som exempel kan nämnas
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att polisen har ökat sina insatser vid tider och platser
där risken för brott och ordningsstörningar är som
störst, t.ex. vid veckosluten och i stadskärnorna.
Arbetet med att förebygga och beivra våld mot
kvinnor har utvecklats. På flera håll i landet har polisen t.ex. i samråd med åklagare, socialtjänst m.fl. tagit fram handlingsplaner mot kvinnovåld. I stor utsträckning lånar polisen också ut s.k. trygghetspaket.
I kombination med besöksförbud har trygghetspaketen visat sig vara ett bra instrument för att förebygga
våld mot kvinnor, enligt Rikspolisstyrelsen.
Antalet resurstimmar för utredning av våldsbrott
har ökat med 23 procent sedan 1993 och med
5 procent mellan 1995 och 1996. Antalet ärenden
som redovisats till åklagare har ökat mellan 1995
och 1996. Trots detta har balanserna ökat med 18
procent från 1995 till 1996, vilket delvis kan förklaras med ett ökat antal inkomna ärenden och en lägre
produktivitet.
Regeringen anser det otillfredställande att produktiviteten i utredningar av våldsbrottsärenden - som är
en prioriterad verksamhet - sjunker. Polisväsendet
måste vidta kraftfulla åtgärder vad avser såväl metodutveckling som andra insatser för att vända den
negativa trenden.

ökat något i jämförelse med år 1996. Tullen har gjort
fler beslag under innevarande års sju första månader
än under hela 1995.
Antalet inkomna ärenden avseende grov narkotikabrottslighet vilka normalt handläggs av regionala
narkotikaenheter har varit något lägre under 1996 än
1995. Detta tyder enligt Rikspolisstyrelsen på att resurserna för spaning och utredning av den grova
narkotikabrottsligheten har minskat. Regeringen vill
starkt betona att all bekämpning av narkotikabrottslighet såväl på gatuplanet som på regional och internationell nivå måste ges hög prioritet. Polisväsendet
måste vidta särskilda åtgärder för att förstärka bekämpningen av den grova narkotikabrottsligheten.
TABELL 3.4
ANTAL RESURSTIMMAR,
INKOMNA, REDOVISADE OCH BALANSERADE
NARKOTIKAÄRENDEN

TABELL 3.3
ANTAL RESURSTIMMAR,
INKOMNA, REDOVISADE OCH BALANSERADE
VÅLDSBROTTSÄRENDEN
ÅR

1993

1994

1995

1996

1 895 621

2 120 239

2 221 676

2 332 737

Antal inkomna ärenden

110 828

119 477

118 234

119 873

Antal ärenden
redovisade
till åklagare

65 424

71 689

65 238

66 186

Balanser

35 455

36 850

40 877

48 120

35

34

29

28

3.3.6

1994

1995

1996

Antal resurstimmar

951 822

1 008 413

1 019 044

1 086 371

Antal inkomna
ärenden

15 135

18 410

20 539

21 775

Antal ärenden
redovisade till
åklagare

12 112

14 982

16 573

16 831

3 047

3 809

4 187

5 426

13

15

16

15

Balanser

Redovisade
resurstimmar

Redovisade
ärenden till
åkl./ 1000 t

1993

Redovisade
ärenden till
åkl./1 000 t

3.3.7

Ekonomisk brottslighet

Polisen har prioriterat kampen mot den ekonomiska
brottsligheten genom att avsätta fler resurstimmar
för utredningsverksamheten. Det utökade samarbetet
mellan berörda myndigheter som inletts under budgetåret samt regeringens uppdrag till Riksåklagaren
och Rikspolisstyrelsen att avarbeta ekobalanserna
har lett till att antalet ärenden som redovisats till
åklagare ökat kraftigt under år 1996. Trots det var
antalet redovisade ärenden 1996 lägre än 1994. Enligt Rikspolisstyrelsen har polisens brottsförebyggande arbete på detta område minskat något eftersom
uppdraget att arbeta ner balanserna har prioriterats
kraftigt. Trots att antalet ärenden som redovisats till
åklagare ökat fortsatte antalet ärenden i balans att
öka under 1996. Balanser av outredda ekobrott är
främst ett storstadsproblem. Storstäderna svarar för
över hälften av ärendemängden.

Narkotikabrottslighet

Polisen har prioriterat bekämpningen av narkotikabrottsligheten genom att avsätta fler resurstimmar
för verksamheten. Resurstimmarna har år 1996 ökat
med 7 procent jämfört med år 1995. Det totala antalet anmälda narkotikabrott har ökat under 1996.
För första halvåret 1997 har antalet anmälda narkotikabrott däremot minskat jämfört med motsvarande period för år 1996. Antalet ärenden som redovisats till åklagare ökade år 1996. Antalet s.k.
sållningsprov har ökat. Polisens beslag av narkotika
blev färre under år 1996 än år 1995. Under första
halvåret 1997 har dock polisens narkotikabeslag
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TABELL 3.5
ANTAL RESURSTIMMAR,
INKOMNA, REDOVISADE OCH BALANSERADE
EKOBROTT

DIAGRAM 3.2

Antal anställda

Poliser (inkl. polischefer &
polisaspiranter)

Antal

Civilanställda

20000
ÅR

1993

1994

1995

1996

429 286

427 789

494 351

601 369

Antal inkomna
ärenden

3 108

4 362

5 480

4 566

Antal ärenden
redovisade till
åklagare

2 334

3 613

2 398

3 310

Balanser

4 235

4 337

5 422

6 063

5

8

5

6

Antal resurstimmar

17632

17312

16775

15000

10000

7127

7395

6834

5000

Redovisade
ärenden till
åkl./1000 t

0
jun-95

jun-96

jun-97

Källa: Rikspolisstyrelsen

3.3.8

Övrigt

Av polisväsendets årsredovisning framgår att samarbetet med brottsofferjourer bedöms fungera väl. De
brottsofferundersökningar som har genomförts visar
att brottsoffren är relativt nöjda med polisens insatser men har sagt sig sakna information om hur det
egna ärendet handläggs och utvecklas. Polisens information till brottsoffren i dessa delar måste utvecklas.
Under år 1996 minskade antalet dödsfall i trafiken
med 6 procent och antalet skadade med 3 procent
jämfört med år 1995. Rikspolisstyrelsen gör bedömningen att polisens arbete med alkoholutandningsprov har del i minskningen av trafiknykterhetsbrotten. Antalet misstänkt alkoholpåverkade personer i
trafikolyckor har minskat kraftigt under perioden
1992-1996. Polisens resurstimmar för trafikövervakning har minskat med 4 procent mellan åren 1995
och 1996 och antalet kontroller i polisens trafikövervakning har minskat så att bl.a. målet på 120 000
flygande inspektioner inte uppnåddes under 1996.
Det är svårt att bedöma hur stor effekt polisens
insatser har på utvecklingen av trafiksäkerheten. Polisens samlade insatser på trafikområdet är dock av
strategisk betydelse för att nå trafiksäkerhetsmålet att
det totala antalet dödade och skadade i trafiken skall
minska. Polisen måste därför fortsätta sitt arbete med
att utveckla och effektivisera verksamheten inom trafikområdet.
Den 30 juni 1997 fanns det 23 609 anställda inom
polisen. Av dem var 16 775 poliser. Jämfört med den
30 juni 1995 har antalet anställda inom polisen
minskat med 1 150 personer. Under budgetåret
1995/96 har 992 frivilliga pensionsavgångar medgivits, varav 737 för poliser.
Följande diagram visar antalet anställda inom polisväsendet uppdelat på poliser och civilanställda.

3.4

Förändringar inom
polisväsendet

3.4.1

Kampen mot vardagsbrottsligheten

En stor del av det vi kallar vardagsbrottslighet ligger
utanför de områden som statsmakterna prioriterat
sedan lång tid. Till vardagsbrotten hör framför allt
tillgreppsbrott som bostadsinbrott, butikstillgrepp,
stölder av och ur bilar liksom flertalet fall av skadegörelse. Polisväsendet har kritiserats för att hanteringen av dessa brott försummas; förebyggande åtgärder saknas och anmälningar avskrivs omgående
eller blir liggande utan åtgärder. Till vardagsbrottsligheten bör också hänföras andra brott som skapar
otrygghet i närmiljön, t.ex. gatulangning av narkotika, försäljning av illegal sprit till ungdomar samt våld
och hot i gatumiljön och på allmänna platser.
De här brotten utgör en stor del av den anmälda
brottsligheten. De drabbar enskilda som många
gånger har svårt att förutse eller skydda sig mot dem.
De drabbar hårt genom sina ekonomiska konsekvenser och genom att de skapar otrygghet. Den som
själv utsätts för ett brott värderar det på ett annat
sätt än myndigheten som har tusentals brott att utreda och hantera. En cykelstöld kan vara en kännbar
förlust för ett barn eller en familj med knappa resurser. Ett bostadsinbrott är alltid en allvarlig integritetskränkning. Hotfulla eller våldsamma gäng på gator och torg eller på tunnelbanan gör att många
människor av räddsla inte kan röra sig fritt utomhus
på kvällstid.
Självfallet måste polisen bekämpa denna brottslighet. Därför har polisen under de senaste åren utvecklat en närpolisorganisation som har just vardagsbrottsligheten som sin huvuduppgift. Närpolisreformen innebär att tyngdpunkten i polisarbetet
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flyttas närmare dem som berörs av brottsligheten och
att polisen får större möjligheter att gripa in i ett tidigt skede. Inom sitt område svarar närpolisen i princip för alla slag av polisverksamhet, dvs. man förebygger, ingriper mot och utreder brott samt kommer
till rätta med ordningsstörningar.
Det är viktigt att betona att polisverksamheten och inte minst närpolisverksamheten - inrymmer både förebyggande arbete och repressivt arbete. Närpolisen måste samverka med kommunerna, näringslivet, föreningar och enskilda. Det är dock viktigt att
polisen inte tar på sig andra myndigheters arbetsuppgifter utan koncentrerar sig på de uppgifter som de är
utbildade för att utföra. Det är vidare ofrånkomligt
att de poliser som arbetar i närpolisverksamheten i
viss utsträckning tas i anspråk för andra uppgifter,
t.ex. för utryckningsverksamhet. Detta bör inte ske i
sådan omfattning att närpolisverksamheten äventyras. I vissa områden måste närpolisverksamheten utformas så att den polisiära närvaron på gator och på
torg prioriteras före annan verksamhet.
Närpolisverksamheten måste - som tidigare
nämnts - i högre grad än som sker i dag styras av
kunskap om lokala förutsättningar såsom befolkningsunderlag, brottslighet och områdets struktur i
övrigt. Antalet brott och brottslighetens struktur har
stora lokala variationer. Det brottspreventiva arbetet
måste därför ta sin utgångspunkt i en mycket god
kartläggning och analys av den lokala problembilden. Detta ger de olika aktörerna en gemensam problembeskrivning att basera samverkan och åtgärder
på. Det är alltså viktigt att förmå kommunerna att
satsa på brottsförebyggande arbete genom att t.ex.
anta brottsförebyggande program eller inrätta lokala
brottsförebyggande råd.
För att närpolisen ska kunna genomföra de förstärkta insatser mot vardagsbrotten som regeringen
anser nödvändiga krävs emellertid kraftfulla åtgärder
för att höja kompetensen, utveckla former och metoder för lokalt samarbete samt ett förbättrat teknikstöd. De nya resurser som enligt regeringens förslag
ska tillföras polisväsendet skall därför till betydande
del förstärka närpolisen i kampen mot vardagsbrottsligheten. Medlen skall till en del användas till
förstärkning av de personella resurserna i närpolisorganisationen. Redan hösten 1997 börjar också Polishögskolan utbilda civilanställda för att i än större utsträckning än idag delta i brottsutredningsverksamheten och på så sätt avlasta polispersonalen. Som
framgår av avsnitt B 1 Åklagarorganisationen har
också åklagarväsendet tilldelats särskilda medel för
att bidra till att höja närpolisernas förundersökningskompetens.
Polisväsendet tillförs också engångsvisa medel för
att påskynda utvecklingen av IT-system som förenklar och förbättrar rutinerna för anmälnings- och registerhantering. Ett ADB-stöd för polispersonal i yttre tjänst utvecklas också. Genom att utnyttja ny

teknik kan verksamheten bedrivas på ett mer rationellt sätt.
En aktiv ledning av förundersökningarna är av
central betydelse för att kunna styra verksamheten
och därigenom öka snabbheten och kvaliteten i utredningsarbetet. Formerna för samverkan mellan polis och åklagare skall därför utvecklas ytterligare både med avseende på de enskilda brottsutredningarna
och när det gäller prioriteringar, planering och utbildning. Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen har
gemensamt startat ett antal projekt som syftar till att
utveckla och effektivisera den samlade brottsutredningsverksamheten samt till att förbättra och utveckla samverkansformerna mellan polis och åklagare.
Kampen mot vardagsbrottsligheten kräver att
närpolisen utnyttjar hela sitt register av preventiva
och repressiva åtgärder. Det är viktigt att information om lyckade - och misslyckade - projekt sprids,
att organisation och metoder diskuteras. Inte minst
viktigt är det att verksamheten på olika håll i landet
följs upp och analyseras. Regeringen avser att uppdra
åt Brottsförebyggande rådet att granska och utvärdera polisens arbete med att bekämpa vardagsbrottsligheten.
Ny teknik och en förbättrad organisation möjliggör att fler poliser kan frigöras för yttre tjänst. Trots
detta finns det anledning att aktualisera frågan om i
dag befintliga komplement till polisverksamheten bör
förstärkas. Frågan har tidigare tagits upp av Trygghetsutredningen (1995:146), bl.a. mot bakgrund av
de diskussioner som förts om bristande polisiär närvaro i glesbygden.
Regeringen avser att uppdra åt Rikspolisstyrelsen
att utreda frågan om en utvidgad möjlighet att ta
icke polisutbildade personer i anspråk bl.a. för att
utföra vissa uppgifter som normalt utförs av polisen.
Uppdraget kommer även att innefatta frågan om vilka andra åtgärder som kan vidtas för att komplettera
det arbete som polisen utför för att övervaka allmän
ordning och säkerhet och för att förebygga brott.

3.4.2

Kampen mot den grova och gränsöverskridande brottsligheten

Den fria rörligheten för personer, kapital, varor och
tjänster över nationsgränserna har inneburit nya förutsättningar för kvalificerad brottslig verksamhet och
gjort den grova brottsligheten mer svårutredd.
Denna brottslighet ställer alltså höga krav på den
kvalificerade kriminalpolisverksamheten. Det är viktigt att de enheter som utreder denna typ av brott har
en ändamålsenlig organisation och har den kompetens som krävs. Regeringen konstaterar med tillfredsställelse att antalet poliser som har genomgått den
kvalificerade kriminalpolisutbildningen ökar. Effektiva arbetsmetoder, internationellt samarbete och en
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väl fungerande kriminalunderrättelseverksamhet är
viktiga förutsättningar för att lyckas i kampen mot
den grova och gränsöverskridande brottsligheten. På
narkotikaområdet har tillkomsten av nya transitleder
och nya aktörer på marknaden försvårat polisens arbete. Kampen mot den grova narkotikabrottsligheten
måste ges hög prioritet. Regeringen kommer som tidigare nämnts att under 1998 presentera en nationell narkotikastrategi till hjälp för rättsväsendets
myndigheter, kommuner, enskilda m.fl. i kampen
mot narkotika. En viktig del i arbetet kommer att
vara att vidareutveckla samarbetet mellan olika
myndigheter, t ex. mellan polis, socialtjänst och tull, i
syfte att förbättra kartläggningen av förkomsten av
narkotika i samhället.
De kriminella mc-gängen utgör en fara för samhället både genom sin omfattande våldsanvändning
och genom de kriminella affärer som de bedriver. Erfarenheter från andra länder visar att mc-gängen kan
växa i antal och att kriminaliteten kan förvärras och
bli allt mer avancerad. Det finns därför risk att vi kan
få en organiserad brottslighet av ett slag som vi inte
tidigare haft i Sverige om inte kraftfulla åtgärder vidtas nu. Polisen måste intensifiera sitt arbete med att
slå mot organisationernas grundstrukturer. Regeringen kommer att tillföra polisen ytterligare 30 miljoner
kronor under år 1998 för det arbetet. Vidare kommer regeringen inom kort att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppgift att behandla frågor om
lagstiftningen med avseende på brottslighet som är
knuten till organisationer, t ex. vissa mc-klubbar. Utredningen skall bl.a. överväga om aktivt deltagande i
organisationer som sysslar med brottslig verksamhet
bör kriminaliseras. Inom Justitiedepartementet övervägs också nya regler om förbud mot tillträde till lokaler samt utökade möjligheter till husrannsakan i
vissa fall. Kommittén för brottsförebyggande arbete
har engagerats för att stödja Helsingborgs kommun i
dess arbete med att utforma en lokal handlingsplan
mot mc-brottsligheten.

dess utvecklingstendenser. Här har Rikskriminalpolisens kriminalunderrättelseverksamhet en särskilt viktig uppgift.
Registerutredningen har i delbetänkandet Kriminalunderrättelseregister, DNA-register föreslagit att
RPS och de polismyndigheter som leds av en länspolismästare skall få föra kriminalunderrättelseregister.
Registerutredningens förslag är nu föremål för remissbehandling och avsikten är att en proposition
med anledning av förslagen skall kunna lämnas i
början av nästa år.

Effektiva arbetsmetoder i övrigt
För att kunna bekämpa den grova och gränsöverskridande brottsligheten måste polisen tillägna sig ny
och avancerad teknik och effektiva arbetsmetoder.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare med uppdrag att se över ett antal frågor om polisiära arbetsmetoder inom ramen för straffprocessuella tvångsmedel. Utredaren skall bl.a. analysera behovet av och
undersöka möjligheterna till att införa regler om
hemlig teknisk avlyssning, s.k. buggning. Vidare ingår i uppdraget att undersöka om tillämpningsområdet för hemlig kameraövervakning, hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning bör utvidgas.
Uppdraget skall vara slutfört före den 1 mars 1998.
Inom Justitiedepartementet utreds också andra frågor som rör straffprocessuella tvångsmedel, t.ex. om
användning av husrannsakan och beslag i IT-miljö.

Internationellt polissamarbete
En grundläggande förutsättning för framgångsrikt
nationellt polisarbete mot den organiserade och
gränsöverskridande brottsligheten är en effektiv samverkan med andra länders polisorganisationer. Samarbetet kan ge såväl direkt underlag för ingripanden
som ökad allmän kunskap till gagn för både brottsbekämpning och brottsförebyggande åtgärder.
Polisen har sedan länge ett utvecklat samarbete med internationella kriminalpolisorganisationen
(Interpol).
Sveriges medlemskap i EU har inneburit nya möjligheter att utveckla samarbetet med polis- och
tullmyndigheter i andra länder. Ett viktigt samarbetsinstrument som nu byggs upp inom EU:s ram är
Europol. Europol är ett gemensamt kriminalunderrättelseorgan för EU:s medlemsländer. Dess verksamhet regleras i den s.k. Europolkonventionen. Europols förstahandsuppgift är att inhämta, sammanställa och bearbeta information från medlemsländerna som sedan ger de nationella polismyndigheterna
ökade kunskaper och bättre underlag för ingripanden i konkreta fall. Europols arbetsområde är grov
internationell brottslighet, främst narkotikahandel.

Kriminalunderrättelseverksamhet
Regeringen konstaterar att uppbyggnaden av kriminalunderrättelseverksamheten fortsätter och att särskilda enheter numera finns i samtliga län. Kriminalunderrättelseverksamheten, som innefattar att samla
in och analysera uppgifter om personer som kan
misstänkas för allvarlig brottslighet, skall vara ett
stöd för beslutsfattare på såväl central som regional
och lokal nivå. För att tillgodose de behoven fordras
en nära samverkan mellan Rikskriminalpolisen och
polismyndigheterna. Rikskriminalpolisen har, i sin
stödjande och utvecklande roll, ett ansvar för att
verksamheten organiseras så att den blir så rationell
och effektiv som möjligt.
Av särskild betydelse är att polisen har goda kunskaper om den internationella kriminaliteten och
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Europolkonventionen beräknas träda i kraft under
1998. I avvaktan på detta bedriver Europols narkotikaenhet (ENE) verksamhet med stöd av ett beslut i
EU:s ministerråd i mars 1995. ENE:s verksamhet är
mindre omfattande än det blivande Europols. ENE
får bl.a. inte lagra personuppgifter.
Ett annat viktigt samarbetsinstrument på det europeiska planet är det s.k. Schengensamarbetet i vilket Sverige och de övriga nordiska länderna deltar.
Sveriges anslutningavtal undertecknades i december
1996 och vi är sedan dess fullt ut delaktiga i beslutsprocessen. Polissamarbetet inom Schengen är
främst inriktat mot praktiskt vardagligt samarbete.
Det innefattar informationsutbyte mellan polismyndigheterna, möjligheter till gränsöverskridande operativ samverkan mellan olika länder och, genom det
s.k. SIS-systemet, ett gemensamt efterlysningsregister
för personer och vissa föremål. Sveriges målsättning
är att kunna delta i det praktiska samarbetet år
2000. Redan i dag deltar vi i ett antal operativa projekt med övriga Schengenstater.
De nordiska ländernas polis- och tullmyndigheter
samarbetar sedan många år på ett effektivt sätt i fråga om brottsbekämpningen, bl.a. genom att stationera gemensamma nordiska polis- eller tullsambandsmän i olika länder.
Inom Östersjöområdet bedrivs polisiärt samarbete
inom ramen för aktionsgruppen mot organiserad
brottslighet i Östersjöområdet. Aktionsgruppen har
initierat konkreta samverkansprojekt med praktiskt
samarbete mellan ländernas polis- och tullmyndigheter, t.ex. för att gemensamt spåra stulna fordon. En
redovisning av gruppernas arbete hittills finns bl.a. i
regeringens skrivelse till riksdagen 1996/97:171 Åtgärder mot organiserad och gränsöverskridande
brottslighet. Sverige är ordförandeland i aktionsgruppen och har därför ett särskilt ansvar för att säkerställa att arbetet kan fortsätta med samma intensitet. Sannolikt kommer arbetet i framtiden att
bedrivas i en annan struktur.

3.4.3

3.4.4

Kampen mot våld mot kvinnor

En viktig del i det brottsförebyggande arbetet gäller
våldet mot kvinnor. En kvinna som misshandlats av
sin man eller någon annan nära anhörig befinner sig i
en särskilt utsatt situation. Polisen och andra berörda
myndigheter måste öka sina ansträngningar att förebygga och beivra sådana brott. Ett professionellt bemötande och omhändertagande av kvinnor som har
utsatts för våld är nödvändigt liksom en ökad kunskap och förståelse hos alla som möter våldsutsatta
kvinnor. Regeringen kommer under hösten 1997 att
lämna en proposition till riksdagen med förslag till
åtgärder för att bekämpa våldet mot kvinnor. Polisen
driver redan i dag flera projekt som rör våld mot
kvinnor i syfte att förebygga vidare brottslighet samt
att förbättra de polisiära förstahandsåtgärderna och
därmed åstadkomma en snabbare lagföring av gärningsmännen.

3.4.5

Förutsättningar för en bättre och
effektivare polis

Förutsättningar för att polisen skall bli bättre och effektivare är en tydlig och enkel ledningsstruktur, ett
problemorienterat arbetssätt, hög kompetens och
modern teknik.

Styrning och uppföljning
En grundläggande förutsättning för en effektivare
polisverksamhet är ett väl fungerande styrsystem
med tydlig och välavvägd ansvarsfördelning. Det
styrsystem som används är på flera sätt otydligt.
Regeringen kommer under hösten 1997 att tillsätta en utredning för att se över polisväsendets styrsystem och skapa en enkel, entydig och därmed effektivare och mer ändamålsenlig beslutsstruktur. Utredningen skall i sitt organisationsförslag ange vilken
roll och vilket ansvar de förtroendevalda skall ha på
olika nivåer samt lämna förslag på hur ledamöterna i
dessa organ bör utses.
Resultatstyrningen inom polisväsendet måste utvecklas på alla nivåer. Verksamhetens resultat utgör
en viktig grund för planering och genomförande av
verksamheten. Den modell för resultatredovisning
som fr.o.m. 1997 tillämpas och utvecklas inom polisen kommer att ge avsevärt bättre förutsättningar för
uppföljning och analys av verksamhetens resultat.
Analysen är en angelägenhet för såväl den lokala polisorganisationen som riksdagen, regeringen och
Rikspolisstyrelsen.
Ett viktigt verktyg i resultatstyrningen är de dialoger om verksamhetens resultat som genomförts mellan Rikspolisstyrelsen och den lokala polisorganisationen. Rikspolisstyrelsen har till uppgift att utveckla

Kampen mot rasism

Rasism och främlingsfientlighet måste motverkas
med kraft i ett demokratiskt samhälle. En rad åtgärder har redan vidtagits i syfte att stävja brottslighet
med rasistiska eller främlingsfientliga förtecken. Som
nämnts avser regeringen att inom kort tillsätta en utredning för att behandla lagstiftningsfrågor som rör
kriminellt verksamma organisationer, däribland kriminella mc-klubbar och rasistiska organisationer,
och bl.a. överväga om aktivt deltagande i sådana organisationer bör kriminaliseras. Det är viktigt att polisen fortsätter att särskilt uppmärksamma brott med
rasistiska inslag.
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denna metod så att den kan tillämpas även inom polismyndigheterna.

ning för poliser och om vidareutbildning inom polisväsendet . Regeringen kommer också att fatta beslut om regler för rekrytering av chefer.
I juli 1995 fick en arbetsgrupp inom Justitiedepartementet i uppdrag att se över rekryteringen och utbildningen av poliser. I mars 1996 presenterades
promemorian Rekrytering och grundutbildning av
poliser (Ds 1996:11). Den 3 februari 1997 avlämnade arbetsgruppen sitt slutbetänkande Vidareutbildning av poliser (Ds 1997:5), som innehåller förslag
om polisiär vidareutbildning och chefsutbildning.
Bl.a. föreslås att rekryteringen av chefer öppnas, så
att internt utbildad personal i ökad utsträckning kan
avancera även till de högsta chefstjänsterna. Samtidigt skall det fortfarande finnas möjlighet att direktrekrytera andra för verksamheten viktiga personer,
t. ex. experter inom skiftande områden. Regeringen
uppdrog därefter i december 1996 åt Rikspolisstyrelsen att detaljplanera en ny grundutbildning för poliser. Uppdraget redovisades i maj 1997.
Regeringen har därefter gett Rikspolisstyrelsen i
uppdrag att vidta de åtgärder som krävs för att göra
det möjligt att påbörja grundutbildning av poliser vid
polishögskolan så snart som möjligt efter den 1 januari 1998. I uppdraget har regeringen särskilt pekat på
möjligheten att i enlighet med Rikspolisstyrelsens
förslag rekrytera personer som redan har sådan högskoleutbildning som de kan få tillgodoräkna sig i polisutbildningen. På så sätt kan utbildningstiden för
dessa förkortas med en termin, så de snabbare kan
användas i verksamheten. Under år 1998 kommer
200 aspiranter att påbörja den nya polisutbildningen.
De följande åren måste antalet aspiranter öka. Rikspolisstyrelsen skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa personalförsörjningen. Antagningen till en ny grundutbildning har inletts 1997
och utbildningen startar i januari 1998.

Problemorienterat arbetssätt
Det problemorienterade arbetssättet skall ligga till
grund för all polisverksamhet. Att arbeta problemorienterat innebär bl.a. att systematiskt definiera
vilka förhållanden som orsakar och underlättar brott
och ordningsstörningar. Utifrån en sådan analys vidtas sedan de åtgärder som är bäst ägnade att minska
riskerna för brott och ordningsstörningar. Såsom anförts när det gäller närpolisen är en förutsättning för
att lyckas med detta på det lokala planet att arbetet
tar sin utgångspunkt i en lokal problembeskrivning.
En sådan kartläggning gör det möjligt för de olika
lokala aktörerna - kommuner m.fl. - att bygga upp
samverkan och besluta om åtgärder utifrån en gemensam problembild. Det gäller också samverkan
med åklagarväsendet där mycket kan göras för att de
samlade resurserna skall utnyttjas så effektivt som
möjligt.
Att verksamhetsanpassa arbetstiderna är en annan
faktor av avgörande betydelse för att åstadkomma en
effektivare polisverksamhet. Polisen skall alltså se till
att det finns tillräckligt med personal i tjänst på de
tider och på de platser där de bäst behövs, vilket är
ett grundläggande element i det problemorienterade
arbetssättet och ett sätt att sätta medborgarperspektivet i fokus.

Kvalitets- och kompetensutveckling
En av polisväsendets viktigaste uppgifter just nu är
att höja kvaliteten på polisarbetet och åstadkomma
en högre effektivitet i verksamheten. Det är nödvändigt att bättre än hittills vidmakthålla och utveckla
såväl polispersonalens som den civilanställda personalens kompetens. Förändringar i omvärlden förutsätter såväl organisatoriska som verksamhetsmässiga
förändringar i polisverksamheten. Polisen måste utveckla effektiva arbetsmetoder för att förebygga
brott och ordningsstörningar och för att förstärka
utredningsverksamheten. Det innebär att polisen
måste anpassa sina arbetsmetoder för att tillgodogöra sig ny teknik, ändrade krav och ett breddat arbetsinnehåll. För att detta skall kunna ske måste personalen känna ansvar för verksamheten och ha insikt
om förändringsbehoven.

Modern informationsteknologi
För att verksamheten skall bli mer kostnadseffektiv
måste rättsväsendets myndigheter tillgodogöra sig de
möjligheter som ny teknik ger. Det gäller särskilt för
polisen som är beroende av att ett stort antal ITsystem fungerar väl. Polisväsendet måste påskynda
utvecklingen av de nya IT-system som möjliggör rationaliseringar och därmed frigör resurser till kärnverksamheten. Regeringen anser därför att en stor del
av de engångsvisa medel som tillförs polisen under
budgetperioden skall användas till satsningar på informationsteknikens område.
Ett av dagens angelägna IT-projekt gör det möjligt
att minska antalet ledningscentraler. Det innebär att
fler poliser kan arbeta i yttre tjänst och därmed
komma närmare dem som berörs av brottsligheten.
Vidare innebär den planerade moderniseringen av
systemet för registrering av brott, polisens mobila
arbetsplatser samt utvecklandet av datoriserade

Polisutbildningen
I ett samhälle i snabb och ständig förändring ställs
höga krav på polisväsendets samlade kompetens, effektivitet och flexibilitet. Regeringen kommer under
hösten 1997 att fatta beslut om en ny grundutbild25
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brottsutredningsrutiner att anmälningsförfarandet
och ärendehanteringen blir snabbare och att servicen
till allmänheten blir bättre. De nya IT-systemen
kommer också att underlätta uppföljningen och
analysen av verksamheten.

3.4.6

utredningen att sekretessen skall tidsbegränsas, vilket
skulle innebära att stora delar av SÄPO:s historiska
arkiv öppnas. Utredningens förslag är för närvarande
under remissbehandling.
SÄPO har i vissa fall anledning att samarbeta med
den öppna polisen, särskilt med Rikskriminalpolisen.
Det gäller bl.a. utredning av terroristverksamhet och
brott med anknytning till våldsbenägna extremistorganisationer. Denna del av verksamheten har givetvis
blivit förhållandevis mera framträdande efter det
kalla krigets slut. Rikskriminalpolisen å sin sida har
fått anledning att utveckla arbetsmetoder som har
viss beröring med säkerhetspolisiära arbetssätt, särskilt kriminalunderrättelseverksamhet. Detta beror
på att den internationella brottsligheten under senare
år har blivit alltmera kvalificerad och i många fall
bedrivs av välorganiserade kriminella strukturer som
kräver ett mycket kvalificerat polisarbete för att
kunna bekämpas med framgång. Regeringen har för
avsikt att undersöka om ett behov av en ökad samordning mellan SÄPO och den öppna polisen föreligger och vilka åtgärder som i så fall är motiverade.

Övriga frågor

Ökad insyn i Säkerhetspolisens
verksamhet m.m.
SÄPO har på senare tid i ökad utsträckning öppet
redovisat sin verksamhet. Bl.a. ger man sedan några
år tillbaka ut en öppen verksamhetsberättelse. I anslutning till denna brukar massmedierna ges tillfälle
att få del av uppgifter om verksamheten. SÄPO har
också inom särskilda områden, till exempel när det
gäller främlingsfientlighet, presenterat resultat i offentliga rapporter eller vid öppna seminarier.
Det pågår således inom SÄPO ett medvetet arbete
med att i ökad utsträckning ge insyn i den egna verksamheten. Det ligger emellertid i sakens natur att en
stor del av verksamheten är av sådant slag som allmänheten inte kan ges insyn i. I sådana fall är det
viktigt att det finns kontrollerande organ som har
insyn i den verksamheten.
Redan i dag är SÄPO:s verksamhet föremål för
sådan insyn från flera håll. Bl.a. har Justitieombudsmannen och Justitiekanslern möjlighet att granska
verksamheten. Så sker också från tid till annan.
Rikspolisstyrelsens styrelse har ett särskilt uppdrag
från regeringen att nära följa verksamheten vid
SÄPO. På senare tid har en väsentlig förstärkning av
den demokratiska kontrollen över SÄPO ägt rum genom inrättandet av Registernämnden den 1 juli
1996. Nämnden prövar frågor om utlämnande av
uppgifter från polisregister i ärenden om registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen samt följer SÄPO:s
registrering av uppgifter. Registernämnden har inkommit med en verksamhetsberättelse för andra
halvåret 1996. Granskningen har inte visat på några
avvikelser från gällande föreskrifter. Genom denna
ökade demokratiska insyn skapas bättre förutsättningar för att SÄPO:s verksamhet skall kunna omfattas av allmänt förtroende. Frågan om ytterligare insyn genom en utvidgning av Registernämndens
uppgifter övervägs för närvarande inom Regeringskansliet.
Även andra åtgärder för en ökad insyn har uppmärksammats. Registerutredningen har i sitt slutbetänkande Polisens register (SOU 1997:65) lämnat
förslag till hur SÄPO:s register skall bli mer tillgängligt för allmänheten. Utredningen föreslår bl.a. att
den absoluta sekretessen skall avskaffas och att ett
skaderekvisit istället skall införas. Det innebär att
uppgifter kan lämnas ut om det står klart att utlämnandet kan ske utan risk för skada. Vidare föreslår

Beredskapsstyrkan för att bekämpa
terroraktioner
I 1997 års budgetproposition angavs att regeringen
skulle besluta om de föreslagna förändringarna under
våren 1997 och att frågan om vilken beslutsordning
som skulle tillämpas bereddes inom Justitiedepartementet.
Rikspolisstyrelsen och Polismyndigheten i Stockholms län har anfört att beslut att ta beredskapsstyrkan i anspråk bör ligga på en högre nivå än den som
normalt gäller för polisinsatser. Regeringen delar den
bedömningen, men anser inte att dessa beslut, som
måste utgå från operativa överväganden, bör fattas
på regeringsnivå. Enligt regeringens mening är det
lämpligt att Rikspolisstyrelsen på framställning av
vederbörande regionala chef beslutar att styrkan får
tas i anspråk. Information till regeringen om sådana
beslut bör lämnas i enlighet med vad som gäller i övrigt. Det kan anmärkas att regeringsformen 11 kap.
6 § ger regeringen rätt att i ett visst fall beordra polisen att sätta in specifika insatser, t.ex. beredskapsstyrkan, men också att förbjuda sådan användning.
Rent operativa beslut om hur insatsen ska genomföras skall, i likhet med vad som gäller idag, fattas på
regional nivå.
För att säkerställa att beredskapsstyrkan organiseras och arbetar i enlighet med statsmakternas intentioner skall Rikspolisstyrelsen ha rätt att meddela de
föreskrifter som behövs.
Regeringen kommer att ändra polisförordningen
(1984:730) och förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen så att förändringarna
kan genomföras.
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RPS kommer under hösten 1997 att förstärka internrevisionen. Vad avser frivillig pensionering har
RPS haft ett tidsbegränsat medgivande från Arbetsgivarverket att t.o.m. den 30 juni 1996 fatta beslut om
förmånligare pensionsvillkor än vad som gäller enligt
pensionsavtalet. Något nytt sådant medgivande har
inte lämnats från Arbetsgivarverket.
RRV föreslår också att kommande regleringsbrev
tydligare bör ange hur kvaliteten i och effekterna av
verksamhetens olika delar skall redovisas. I regleringsbrevet för år 1997 har polisväsendet fått i uppdrag att fortsätta utveckla och förbättra målstyrningen och resultatuppföljningen. I detta ligger även att
utveckla kvalitetssäkringen av polismyndigheternas
redovisade resultat. I regleringsbrevet för 1998
kommer regeringen att ytterligare utveckla detta
uppdrag.

Utlänningsverksamhet
Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för grundutredningar i asylärenden till Statens invandrarverk.
Riksdagen har också beslutat att ansvaret för övriga
tillståndsärenden och för förvarstagna skall övergå
till Invandrarverket den 1 oktober 1997. Regeringen
har tillsatt en utredare för att pröva frågan om ansvaret för verkställighet av avvisnings- och verkställighetsbeslut också bör flyttas över till Invandrarverket. I uppdraget ligger också att belysa frågor om
metoder för den inre utlänningskontrollen och hur
ansvaret för den skall fördelas samt att undersöka
förutsättningarna att flytta över verksamheten med
utrikestransporter från Kriminalvårdens transporttjänst till Invandrarverket. Utredaren skall redovisa
sitt uppdrag senast den 30 september 1997.

Fredsbevarande insatser
Fredsbevarande insatser sker i allt större omfattning
genom rent civila polisiära missioner. Det kan förutses att svensk polis kommer att bli ianspråktagen för
sådana uppdrag i allt större omfattning. Rikspolisstyrelsen måste öka beredskapen för sådana insatser.
Fler polismän måste förberedas genom utbildningsinsatser för att kunna sättas in med kort varsel. I december 1996 tillkallade regeringen en utredare som
fick i uppdrag att föreslå riktlinjer för insatser med
civilpoliser i internationell verksamhet. I uppdraget
ingick främst att göra en analys av vad som hittills
gjorts på detta område i internationell verksamhet
samt bedöma den framtida efterfrågan på civilpoliser
och hur verksamheten kan organiseras och administreras. Betänkandet överlämnades i juni 1997 och bereds nu i regeringskansliet.

3.5

3.6

Anslag

A 1.

Polisorganisationen

1995/96

Utgift

15 922 925

Utgift

10 732 501

1997

Anslag

10 488 194

1998

Förslag

10 956 709

1999

Beräknat

11 154 590

2000

Beräknat

11 391 745

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

167 487

11 165 400

1. Beloppen anges i tusental kronor

Polisväsendets anslagssparande uppgick till 167 mkr
vid utgången av budgetåret 1995/96. Tar man därtill
hänsyn till att retroaktiva löner motsvarande 171
mkr inte hade utbetalats vid utgången av året innebär
det att polisen har uppnått sitt resultat under budgetåret 1995/96 med en förbrukning som med 868 mkr
överstiger vad som anslagits för verksamheten.
Den höga utgiftsnivån beror på att polisen inte har
utnyttjat de möjligheter att rationalisera verksamheten som har funnits och fortfarande finns och inte
heller i tid har vidtagit de åtgärder som varit nödvändiga för att anpassa sina kostnader till anslagsnivån. RPS har i halvårsredovisningen som lämnades
den 1 september 1997 redovisat en rad åtgärder som
hittills vidtagits med anledning av RRV:s rapport.
Bl.a. har en ny strategi för polisväsendets ITverksamhet tagits fram. Vidare har arbetsgivarrollen
gjorts tydligare främst genom utbildningsinsatser. En
koncentration av de intern-administrativa funktionerna, har i enlighet med RRV:s påpekande genomförts vid de flesta polismyndigheter. Vidare har samordning av utryckningsverksamheten till en organisatorisk enhet per län genomförts vid de flesta myndigheterna.

Regeringens bedömningar med
anledning av revisionens
iakttagelser

Riksrevisionsverket har i revisionsberättelse för polisväsendet gjort bedömnigen att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättsvisande. Kvaliteten på polisväsendets årsredovisning har förbättrats ytterligare vad
gäller de finansiella delarna. I dessa delar är polisväsendets årsredovisning för såväl kocernen som resultatenheterna av hög kvalitet. RRV har dock redovisat väsentliga brister vad gäller RPS rutiner för
kvalitetssäkring och att den interna revisionen vid
RPS inte uppfyller kraven i internrevisionsförordningen. RPS tillämpningar beträffande pensioner
överensstämmer inte heller med arbetsgivarverkets
beslut.
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Regeringen kommer under hösten att närmare
granska de åtgärder som RPS har redovisat för att i
polisväsendets regleringsbrev för 1998 återkomma
med vad redovisningen fortsättningsvis skall belysa.
Regeringen har vidare för avsikt att under 1998 låta
utvärdera de rationaliseringsåtgärder som polisen
vidtagit med anledning av RRV:s granskning av polisen.

visa medlen skall användas för att vidta särskilda insatser mot den mc-relaterade brottsligheten och
påskynda de IT-projekt som är avgörande för det internationella samarbetet samt för att åstadkomma en
effektivare och bättre polis.
Polisens anslagsram för 1998 har utöver satsningarna justerats upp 50 mkr till följd av att det nya
pass som skall införas den 1 januari 1998 medför
merkostnader för polisen. Vidare har från polisens
anslag 109,5 mkr kronor överförts till det nya anslaget B 2 Ekobrottsmyndigheten och 8,1 mkr avseende
medel för forskningen vid Polishögskolan överförts
till anslaget F 1 Brottsförebyggande rådet. I anslaget
för 1998 ingår också den i budgetpropositionen för
1997 aviserade minskningen av anslaget med 55
mkr. Som framgick av budgetpropositionen för 1997
innebär denna minskning ingen besparing.
Vidare har vissa justeringar gjorts av anslaget som
motsvaras av ändrade utgifter. Som kompensation
för beräknade utgiftsökningar för löner, lokaler m.m.
räknas anslaget upp med ca 286 mkr. Vidare minskas anslaget med ca 126 mkr med anledning av att
lönekostnadspålägget 1998 ersätts med försäkringsmässigt beräknade premier fr.o.m. år 1998. Anslaget
minskas också med ca 24 mkr med anledning av Statens lokalförsörjningsverks bedömning av hur mycket lokalhyrorna kan sänkas vid omförhandlingar av
hyresavtal. Sammantaget föreslås därmed 1998 års
anslag uppgå till 10 956 709 kronor. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget till 11 154 590 000 kronor respektive 11 391 745 000 kronor.

Regeringens överväganden
Avgiftsbelagd verksamhet
Polisens avgiftsbelagda verksamhet omfattar framför
allt stämningsmannadelgivning, passhantering och
tillståndsgivning. Avgifterna för passhanteringen och
tillståndsgivningen skall levereras in till staten på inkomsttitel i statsbudgeten, avgifterna år 1998 prognostiseras uppgå till ca 198 mkr. Polisen disponerar
inkomsterna från stämningsmannadelgivningen. Vidare får polisen disponera avgiftsinkomster vid Statens kriminaltekniska laboratorium och Polishögskolan samt för kontorsservice och andra liknande
tjänster till andra myndigheter i och kring kvarteret
Kronoberg. Polisen disponerar också inkomster från
vägverket för kvalitetskontroll av trafiken och liknande uppgifter. Sammanlagt beräknas polisen disponera avgiftsinkomster motsvarande ca 223 mkr
utöver avgiftsinkomster enligt 4 och 15 §§ avgiftsförordningen (1992:191).

A 2. Säkerhetspolisen

Slutsatser
Polisens förutsättningar att bekämpa brottsligheten
måste förstärkas. Det förutsätter att rationaliseringsarbetet inom polisen fortsätter med oförminskad
kraft. Därutöver måste ytterligare resurser tillföras
polisväsendet under budgetperioden. Dessa medel
skall användas för att modernisera och effektivisera
polisverksamheten och inte till någon allmän sanering av polisens ekonomi.
Regeringen anser att polisens anslag skall höjas
med 157 mkr och att polisen engångsvis tilldelas 391
mkr fördelat på 273 mkr år 1998 och 118 mkr år
1999. Sammantaget innebär detta att regeringen under budgetperioden 1998 - 2000 satsar 862 mkr på
polisen. Höjningen av anslaget skall användas för att
säkerställa anställningen av de cirka 400 polisaspiranter som blir klara med sin utbildning under 1997
och som utgör ett betydande resurstillskott som i
första hand skall användas för att förstärka närpolisverksamheten. Vidare gör anslagshöjningen det
möjligt att påbörja den nya polisutbildningen och ge
viss civilanställd personal inom polisen kompletterande utbildning i bl.a. brottsutredning. De engångs-

1997

Anslag

509 022

1998

Förslag

516 984

1999

Beräknat

533 372

2000

Beräknat

550 290

1

1. Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att Säkerhetspolisen tilldelas
ett anslag för år 1998 på 516 984 000 kronor.
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4 Åklagarväsendet

4.1

Omfattning

gärder som genomförs i syfte att förbättra produktiviteten får avsedd effekt.

Central förvaltningsmyndighet för åklagarväsendet
är Riksåklagaren. Hos myndigheten finns enheter för
bl.a. åklagarverksamhet, tillsyn och metodutveckling.
Chef för myndigheten är riksåklagaren, som också är
högste åklagare under regeringen.
Åklagarväsendets organisation i övrigt består av
åklagarmyndigheterna i Stockholm, Västerås, Linköping, Malmö, Göteborg, Sundsvall och Umeå samt
Statsåklagarmyndigheten för speciella mål, var och
en under ledning av en överåklagare. Vid dessa myndigheter finns för närvarande sammanlagt 41 åklagarkammare. Den 1 januari 1998 inrättas
Ekobrottsmyndigheten som en åklagarmyndighet
inom åklagarväsendet med särskilda uppgifter för att
samordna och utveckla bekämpningen av ekonomisk
brottslighet (se avsnitt 4.4.1 angående den närmare
utformningen). I samband därmed upphör Statsåklagarmyndigheten för speciella mål.

– Under första halvåret 1997 har det skett en ökning av antalet inkomna brottmål till tingsrätterna och av antalet utfärdade strafförelägganden.

4.2

– Ökad satsning skall ske på utbildning av och
samverkan med närpolisen.

-– Verksamhetsresultatet har uppnåtts genom att
åklagarväsendet förbrukat 48 miljoner kronor
mer än vad som anslagits för verksamheten. Under 1997 beräknas åklagarväsendet förbruka ca
20 miljoner kronor mer än vad som anslagits.
Större förändringar
– En ny myndighet, Ekobrottsmyndigheten, inrättas den 1 januari 1998.
Prioriteringar för 1998
– Beivrande av våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet skall prioriteras. Särskild
uppmärksamhet skall ägnas grov och gränsöverskridande brottslighet, s.k. mc-relaterad brottslighet, brott med rasistiska inslag samt våld mot
kvinnor.

Utgiftsutvecklingen

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

953

660

665

1998

1999

2000

815

802

824

4.3
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

Åklagarväsendets verksamhet

Det övergripande målet för budgetåret 1995/96 var
att åklagarväsendet skulle verka för en minskning av
brottsligheten. Vidare angavs att de uppgifter som
åligger de allmänna åklagarna, såsom att leda förundersökningar, fatta beslut i åtalsfrågor och föra talan
i domstol, skulle fullgöras på ett rättssäkert sätt, inom rimlig tid och med ett effektivt resursutnyttjande.
Det finns ett antal mätbara indikatorer som sammanvägt kan ge en bild av åklagarväsendets resultat,

– Under perioden 1992/93-1995/96 minskade antalet inkommande ärenden med ca 12 procent.
– Den omorganisation som genomfördes andra
halvåret 1996 innebar påfrestningar för verksamheten. Det är därför viktigt att de långsiktiga åt-
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dvs. om målen uppnåtts. Några av dessa redovisas
nedan, nämligen

DIAGRAM 4.2

Åklagare

Genomsnittligt antal anställda

– andelen ärenden som lett till lagföring,

Antal

– personalresurser,

800

– inkomna och avgjorda ärenden,

700

– arbetsproduktivitet,

600

713

720

717
604

Adm. personal

588

705
577
490

500

– balanser,

400

– användningen av besluten anhållande och häktningsframställning.

300
200

På grund av att statistikuppgifterna förändrats saknas aktuella uppgifter för vissa av dessa resultatmått.
Förändringen bör dock leda till att resultatinformationen på sikt blir mer användbar än tidigare.

4.3.1

100
0
93/94

94/95

jul 95-jun 96

jul 96-jun 97

Källa: Riksåklagaren

Andelen administrativ personal per åklagare har
minskat successivt. Den 1 juli i år uppgick andelen
till ca 0,6. Denna andel kommer att minska till ca 0,5
andra halvåret 1997 när den administrativa personal
som blev uppsagd hösten 1996 lämnar organisationen.

Lagföringar

Åklagarväsendets mål är från och med år 1997 att se
till att den som begår brott lagförs. Utvecklingen pekar dock mot en minskande andel lagföringar vilket
framgår av diagrammet nedan.

4.3.3

DIAGRAM 4.1

Inkomna och avslutade ärenden

Andelen lagföringsbeslut av totalt antal i procent
Procent

Av diagrammet nedan framgår att såväl antalet inkomna som antalet avslutade ärenden minskat under
senare år. Första halvåret 1997 har dock antalet
ärenden som överlämnats till domstol ökat med ca
10 procent.

80

66

63

60

60

DIAGRAM 4.3

40

Inkomna

Antal inkomna och avslutade
ärenden (1000-tal)

Avgjorda

1000-tal

20

280
270
0
93/94

94/95

260

juli 95-dec. 96

Källa: Riksåklagaren

257 258
248 248

250
240

Som nämnts finns inga säkra uppgifter om utvecklingen första halvåret 1997. Diagrammet visar dock
att det finns anledning att noga följa utvecklingen.
Riksåklagaren bör analysera och identifiera vilka faktorer som ligger till grund för den sjunkande andelen
lagföringsbeslut.

233

236
227 229

230
220
210
200
92/93

93/94

94/95

jul 95-jun 96

Källa: Riksåklagaren

4.3.2

Antalet inkomna ärenden minskade med 12 procent
under perioden. Arbetsbelastningen har emellertid
inte minskat i samma utsträckning som ärendetillströmningen eftersom:

Personalresurser

Diagrammet visar antalet anställda inom åklagarväsendet under perioden 1993/94 - juli 1996/juni 1997.

– Ärendena har blivit alltmer resurskrävande genom att det skett en förskjutning mot en större
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andel ärenden med fängelse i straffskalan (67
procent år 1992/93 och 71 procent år 1995/96).

4.3.5

Skillnaden mellan inkomna och avslutade ärenden
syns som en förändring av antalet oavslutade
ärenden, den s.k. balansen. Balansen brukar delas
upp i tre grupper, polisbalans, åklagarbalans och
tingsrättsbalans. Grupperna speglar de tre processtegen i åklagarverksamheten, nämligen förundersökningsledning, beslut i åtalsfrågan och processföring i
domstol. Med polisbalans avses ärenden i vilka åklagare är förundersökningsledare och förundersökningen ännu inte är avslutad. Med åklagarbalans avses ärenden i vilka förundersökningen är avslutad
men åklagaren ännu inte fattat beslut i åtalsfrågan.
Med tingsrättsbalans avses ärenden som finns hos
tingsrätten i avvaktan på huvudförhandling. Åklagarna påverkar i hög grad åklagarbalanserna och i
viss utsträckning polisbalanserna. Åklagarnas möjligheter att påverka tingsrättsbalansen är dock mer
begränsad.
Utvecklingen av polis- och åklagarbalansen framgår av följande diagram.

– Den genomsnittliga förhandlingstiden per brottmål i tingsrätt har ökat med 18 procent under perioden 1992/93-1996 till 1 timme och 32 minuter.

4.3.4

Balanser

Arbetsproduktivitet

Genom att ställa antalet avslutade ärenden i relation
till det totala antalet årsarbetskrafter fås ett mått på
arbetsproduktiviteten.
Eftersom uppgifter saknas över antalet avslutade
ärenden efter första halvåret 1996 är det osäkert hur
arbetsproduktiviteten utvecklats efter denna period.
Enligt Riksåklagaren fortsatte den troligen att sjunka
bl.a. till följd av omorganisationen som genomförts
och som under en övergångsperiod tagit tid från
kärnverksamheteten. Under första halvåret 1997 har
dock utvecklingen enligt Riksåklagarens bedömning
vänt, vilket bl. a. avspeglas i en ökning av antalet inkomna brottmål till tingsrätterna och ett ökat antal
utfärdade strafförelägganden.
Förutom att arbetsbelastningen av olika skäl som
beskrivs ovan inte har minskat i samma utsträckning
som antalet inkomna ärenden, kan utvecklingen i
diagrammet förklaras med att en större andel av resurserna tagits i anspråk för bl.a. kompetensutveckling av poliser och deltagande i externa samverkansorgan. En annan trolig förklaring enligt Riksåklagaren är att IT-stödet inom åklagarväsendet fortfarande
befinner sig i ett uppbyggnadsskede.

DIAGRAM 4.5

Polis- och åklagarbalans
Antal
48000

45883

46000

44205

44616
43959

44000
42000

40369
40000
38000

DIAGRAM 4.4

36000

Antalet avslutade ärenden per årsarbetskraft
(samtlig personal)

Källa: Riksåklagaren

30/6-93

30/6-94

30/6-95

30/6-96

31/12-96

Antal
280

260

I balansen årsskiftet 1996/97 syns den kraftiga ökningen av den s.k. administrativa balansen, dvs.
ärenden som inte förts bort ur diariet trots att handläggningen var avslutad. Ökningen av den administrativa balansen är en följd av omställningsproblem i
samband med omorganisationen. Det finns visserligen inte några färska uppgifter men Riksåklagarens
bedömning är att polis- och åklagarbalansen den 30
juni innevarande år i huvudsak ligger på samma nivå
som ett år tidigare och att den administrativa balansen därmed är nere på en mer normal nivå.

258
248

240

236
229

220

200
92/93

93/94

94/95

jul 95-jun 96

Källa: Riksåklagaren
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4.3.6

Användningen av besluten
anhållande och häktningsframställning

Under perioden 1992/93-1995/96 har i stort sett inga
förändringar skett vad gäller i vilken omfattning
åklagarkamrarna (tidigare de lokala åklagarmyndigheterna) använt sig av besluten anhållande och häktningsframställning. Anhållanden har skett i
17 procent av antalet ärenden med fängelse i straffskalan och häktningsframställning har gjorts i
ca 8 procent av ärendena.
Skillnaden mellan åklagarkamrarna i användningen av anhållandeinstitutet har dock ökat något.

4.3.7

4.4

Förändringar inom
åklagarväsendet

4.4.1

Åtgärder mot den ekonomiska
brottsligheten

Ekobrottsmyndigheten
Som nämnts inledningsvis inrättas Ekobrottsmyndigheten den 1 januari 1998 som en åklagarmyndighet
inom åklagarväsendet med särskilda uppgifter för att
samordna och utveckla bekämpningen av ekonomisk
brottslighet (nationella stabsfunktioner). Målet för
Ekobrottsmyndigheten skall vara att inom den ekonomiska brottslighetens område se till att den som
har begått brott lagförs. Genom Ekobrottsmyndigheten kommer samhället att på ett påtagligt sätt flytta
fram sina positioner i fråga om bekämpning av ekonomisk brottslighet.
Ekobrottsmyndigheten tar över ansvaret för den
operativa åklagarverksamheten mot ekobrott i de tre
storstadslänen. För övriga län skall Ekobrottsmyndigheten, under Riksåklagaren, samordna åklagarväsendets verksamhet rörande ekobrottslighet och även
kunna ta över särskilt kvalificerade mål.
En organisationskommitté kommer under hösten
1997 att inrättas för att förbereda och verkställa bildandet av Ekobrottsmyndigheten. Inom ramen för
sitt uppdrag kan kommittén också komma att överväga om Gotlands län, Hallands län och Blekinge län
skall ingå i Ekobrottsmyndighetens operativa verksamhetområde. En sådan indelning i verksamhetsområden skulle motsvara den indelning som gäller
inom åklagarväsendet i övrigt.
Verksamheten skall bygga på en nära samverkan
mellan åklagare, poliser och olika slag av specialister.
Dessa kommer att vara samlokaliserade och förundersökningarna kommer att bedrivas i åklagarledda
grupper. Poliserna kommer dock att vara anställda
inom polisväsendet. Det förändrade arbetssättet och
det samlade ansvaret för resurserna skall leda till att
förundersökningarnas kvalitet höjs och antalet lagföringar ökar.
Genom de nationella stabsfunktionerna skall
statsmakterna kunna få en bättre helhetsbild av
ekobrottsligheten och en bättre möjlighet att förutse
utvecklingen på området. Också myndigheterna, näringslivet och allmänheten kommer att få information om exempelvis nya ekobrottsformer för att
kunna skydda sig mot denna kriminalitet. Nya former av ekobrott skall upptäckas och beivras på ett
tidigt stadium.

Regeringens bedömning

Det är positivt att antalet oavslutade ärenden efter en
försämring nu verkar vara nere på samma nivå som
halvårsskiftet 1996. Denna minskning av balansen
har dock skett under en period då antalet inkomna
ärenden minskat. Datoriseringen och det metodutvecklingsarbete som bedrivs inom åklagarväsendet
bör i högre utsträckning än hittills kunna ge resultat i
form av högre produktivitet. Eftersom detta arbete i
likhet med de ökade insatserna för att samarbeta
med och utbilda poliser i hög grad kan förväntas ge
resultat först på lång sikt, kan det på kort sikt bli
svårt att prestera tillräckligt många avslutade ärenden med befintliga resurser. Resursfrågan diskuteras
närmare under anslagsavsnittet.
Den sjunkande andelen lagföringar är oroande.
Hur detta bör åtgärdas beror naturligtvis på vilka
orsakerna till försämringen är. En viktig faktor i detta sammanhang är med stor sannolikhet förundersökningarnas kvalitet. Regeringen har ålagt Riksåklagaren att i årsredovisningen för år 1997 redovisa
vilka åtgärder som vidtagits för att förbättra samarbetet med polisen och vilka åtgärder som har vidtagits för att på annat sätt förbättra förundersökningarnas kvalitet.
Skillnaden mellan åklagarmyndigheterna har ökat
något vad gäller användningen av besluten anhållande och häktningsframställning. Om detta beror på
förändringar i brottsmönstret eller om förklaringen
är någon annan är inte möjligt att säga med den information som för närvarande finns tillgänglig. Utvecklingen måste följas noga och kunskapen om orsakerna till de skillnader som finns måste förbättras.

Avarbetning av balanserade
ekobrottsärenden
Regeringen gav i mars 1996 Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och samtliga länsstyrelser i uppdrag att
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genomföra ett projekt i syfte att väsentligt minska
antalet balanserade ekobrottsärenden. Avarbetningen av balanserna i de tre storstadslänen övertas av
Ekobrottsmyndigheten fr.o.m. den första januari
1998. Uppdraget skall slutredovisas senast halvårsskiftet 1998.

återanställas under andra halvåret 1997. Denna åtgärd bör underlätta utvecklingen av det nya arbetssättet.
Under den närmaste tiden kommer det att vara en
prioriterad uppgift för Riksåklagaren att komma tillrätta med övergångspproblemen. Den nya organisationen som syftar till att bli flexiblare, mindre sårbar
än den gamla och kostnadseffektivare har således alla
förutsättningar att så snart övergångsproblemen har
övervunnits bli mer effektiv. Riksåklagaren har i juni
1997 beslutat att en mer systematisk utvärdering av
åklagarreformen skall ske. Syftet är att med utgångspunkt i utvärderingen ytterligare utveckla åklagarväsendet samt kartlägga i vilken utsträckning målen för
reformen har uppnåtts. Utvärderingen skall ske av en
konsult och i samverkan med åklagarmyndigheterna
och de fackliga organisationerna. Arbetet skall slutredovisas vid ingången av år 1998.
För att inte det pågående reformarbetet skall avstanna bör, som framgår av regeringens överväganden i anslagsavsnittet, ett resurstillskott engångsvis
tillföras åklagarväsendet.
Nedan redovisas en del av de åtgärder som Riksåklagaren redan nu vidtagit eller planerar att vidta
för att förbättra situationen.

Ekobrottskompetens
Riksåklagaren, Domstolsverket, Rikspolisstyrelsen,
Generaltullstyrelsen, Riksskatteverket och Patentoch registreringsverket har i februari 1997 redovisat
ett regeringsuppdrag om utveckling av myndighetskompetensen i fråga om ekobrottsbekämpning.
Uppdraget har bl.a. resulterat i att det har tillsatts ett
utbildningsråd som består av företrädare för de berörda myndigheterna.
Regeringen kommer att återkomma med en utförlig lägesrapport om regeringens åtgärder mot den
ekonomiska brottsligheten i en skrivelse till riksdagen
under hösten 1997 .

4.4.2

Omorganisationen m.m.

Den närmare utformningen av den nya åklagarorganisation som infördes den 1 juli 1996 redovisas i
korthet under avsnitt 4.1. Det bör påpekas att även
om antalet myndigheter har minskat kraftigt genom
omorganisationen bedrivs åklagarverksamhet alltjämt på samtliga orter som tidigare hade en åklagarmyndighet. Omfattningen av verksamheten varierar
beroende på behovet. Verksamheten bedrivs antingen av fast stationerade åklagare eller genom att åklagare kontinuerligt besöker orten i samband med förhandlingar i tingsrätten eller för kontakter med
polisen.
En så omfattande omorganisation som den som
har ägt rum kan inte genomföras utan övergångsproblem. För åklagarväsendets del har övergångsproblemen förvärrats av åklagarväsendets ansträngda
ekonomi som framförallt är en följd av de senaste
årens kostsamma löneavtal. Åklagarväsendet har hittills inte behövt bära någon del av de besparingar
som ålagts rättsväsendet.
Den besvärande ekonomiska situationen har lett
till att åklagarväsendet i viss mån tvingats ta ut rationaliseringseffekterna av omorganisationen i förskott.
Det kan t.ex. antas att minskningen av den administrativa personalen skulle ha skett i något långsammare takt om ekonomin hade varit bättre. Det förhållandet att minskningen av den administrativa
personalen skett parallellt med införandet av ADBstöd har medfört att många åklagare upplever sig utföra en ökad andel administrativt arbete, trots att det
i hög grad är fråga om nya arbetssätt. Ett begränsat
antal personer (administrativ personal) kommer att

Chefsutbildning
Under hösten 1996 genomförde Riksåklagaren ett
omfattande kompetensutvecklingsprogram för de
nya regionala cheferna, dvs. överåklagarna och de
biträdande överåklagarna. Motsvarande kompetensutvecklingsprogram har också genomförts för de
nya kammarcheferna.

Datorisering
Riksåklagaren har vidtagit ett antal åtgärder vad
gäller användningen av informationsteknologi. Så
har t.ex. under budgetåret 1995/96 det datorstödda
ärenderegistret Brådis ersatt ett manuellt diarieföringssystem. Under hösten 1996 installerades ordoch textbehandlingsprogrammet Wåns som ger
handläggarstöd. Genom koppling till Brådis återanvänds där redan registrerade uppgifter i de beslut och
stämningsansökningar som skrivs ut i Wåns. Under
sommaren 1997 togs åklagarväsendets interna nätverk, Rå-Net, i drift. Vid årsskiftet beräknas strafföreläggandesystemet EnVis kunna tas i drift. Härtill
kommer nya administrativa system och system för
uppföljning av verksamheten. I sammanhanget kan
också nämnas DurTvå som är ett samprojekt mellan
Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen. Inom projektet
pågår ett arbete med att ta fram datoriserade rutiner
för bl.a. dokumentation av utredningsmaterialet, ett
s.k. elektroniskt förundersökningsprotokoll, och
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tvångsmedelsbeslut. En första etapp av arbetet beräknas vara klar hösten 1998.

åklagarväsendet. Uppdraget redovisades i en rapport
i december 1995. Regeringen uppdrog därefter åt
Riksåklagaren att efter remissbehandling av rapporten i samverkan med Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen ange vilka åtgärder som bör vidtas av berörda
myndigheter
respektive
regeringen.
Redovisningen som lämnades i slutet av oktober
1996 innehåller dels en åtgärdsplan för myndigheterna, dels ett antal förslag till insatser som kräver
författningsändringar. I enlighet med åtgärdsplanen
har Riksåklagaren utfärdat föreskrifter som innebär
att varje åklagarmyndighet skall upprätta en säkerhetsplan och varje åklagarmyndighet/kammare utse
en säkerhetsansvarig. Riksåklagaren kommer vidare
att anordna utbildning och information till personalen vid myndigheterna/kamrarna om säkerhetsfrågor.
De åtgärder som kräver författningsändringar bereds
för närvarande inom regeringskansliet. Frågan om
säkerheten för anställda inom rättsväsendet behandlas även i avsnitt 5.4.5.

Projektet ”Oanade möjligheter”
Under 1996 har projektet ”Oanade möjligheter” genomförts med målsättningen att skapa ett modernt,
effektivt arbetssätt med användande av ny teknik så
att nedlagda resurser avseende brott av enklare karaktär kan minskas. Projektet har utmynnat i att
Riksåklagaren utfärdat ett antal riktlinjer för hur arbetet vid kamrarna bör kunna organiseras i syfte att
uppnå ökad effektivitet. Varje åklagarmyndighet har
till sin verksamhetsplan för 1997 fogat en särskild
reformplan som tar sikte på att varje åklagarkammare skall uppnå en minskad genomströmningstid och
en omfördelning av resurser från enklare ärenden till
mer aktiv förundersökningsledning och handläggning
av mer kvalificerade ärenden främst inom de prioriterade områdena. Planens genomslag på kammarnivå
följs upp och kontrolleras av överåklagaren. Varje
åklagarmyndighet redovisar kvartalsvis till Riksåklagaren hur arbetet bedrivs inom myndigheten.

4.4.3

4.4.5

Med anledning av den oroande utvecklingen i fråga
om s.k. mc-relaterad brottslighet har olika åtgärder
initierats inom åklagarväsendet. Åklagarmyndigheten i Malmö har tillsatt en särskild kommission för
att samordna och utveckla arbetet med utredningar
av sådan brottslighet. På nationell nivå följer Riksåklagaren utvecklingen noggrant och deltar i det
samordningsarbete som sker inom ramen för Rikspolisstyrelsens och länspolismästarnas handlingsplan
avseende åtgärder rörande grov mc-relaterad brottslighet. Kontakter har också tagits med andra nordiska länder för att stärka det rättsliga samarbetet på
detta område.

Utvecklad samverkan mellan
åklagarväsendet och polisen

Samarbetet med polisen ökade under budgetåret
1995/96. Så hölls bl.a. en landsomfattande seminarieserie för 230 åklagare och poliser om arbetsmetodik för utredning av våldsbrottslighet. Vidare tillsattes en för Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen gemensam styrgrupp med uppgift att samordna och
styra projekt som syftar till att utveckla och effektivisera den samlade brottsutredningsverksamheten samt
till att förbättra och utveckla samverkansformer
mellan polis och åklagare. Inom ramen för styrgruppens verksamhetsområde har flera projekt genomförts, t.ex. införandet av åklagarmentorer, dvs. en
åklagare vid varje kammare har utsetts att vara mentor för övriga åklagare och närpolis. Mentorernas
uppgift är att svara för samordning av frågor rörande
den brottsutredande verksamheten vid närpolisen.
De skall även inom kammaren vara ansvariga för att
samarbetet mellan övriga åklagare och närpolisen
utvecklas och effektiviseras.

4.5

Anslag

B 1.

Åklagarorganisationen1

1995/96

Utgift

952 917

Utgift

659 870

1997

Anslag

627 237

1998

Förslag

634 605

1999

Beräknat

621 698

2000

Beräknat

642 581

Därav

4.4.4

Åtgärder mot s.k. mc-relaterad
brottslighet

Åtgärder för att öka säkerheten
och skyddet för anställda inom
rättsväsendet

1996

2

Anslagskredit

25 930

3

Utgiftsprognos

664 597

1. Anslagets namn var tidigare Åklagarväsendet
2. Beloppen anges i tusental kronor
3. Anslaget tillfördes dessutom 18 miljoner kronor efter förslag till
tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 (prop. 1996/97:150)

Riksåklagaren har i samverkan med Domstolsverket
och Rikspolisstyrelsen på regeringens uppdrag utrett
skyddet för anställda inom domstolarna och
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Det anslagssparande på 22 mkr som åklagarväsendet
hade vid ingången av budgetåret 1995/96 förvandlades till ett underskott på knappt 26 mkr vid utgången av året. Detta innebär att åklagarväsendet uppnått
sitt verksamhetsresultat genom att förbruka 48 mkr
mer än vad som anslagits för verksamheten för budgetåret 1995/96.
Den i förhållande till anslaget höga utgiftsnivån
under budgetåret 1995/96 beror i första hand på senare års löneavtal som till stor del varit ofinansierade. Avtalen har tillsammans inneburit avsevärda utgiftsökningar med i storleksordningen 50-60 mkr
utöver vad som tillförts anslaget för att kompensera
löneökningar. Åklagarväsendet har inte haft några
möjligheter att klara detta utan personalminskningar.
Även om de uppsägningar av administrativ personal
som skett till stor del motiveras av datoriseringen och
omorganisationen har åklagarväsendets besvärliga
ekonomiska läge sannolikt inneburit att åklagarväsendet tvingats minska personalen i snabbare takt än
vad som annars varit önskvärt. Åklagarväsendet
måste nu med kraft vidta åtgärder för att verkligen
anpassa sina utgifter till anslagsnivån. Regeringen
förutsätter att Riksåklagaren i framtiden inte sluter
lönavtal som är ofinansierade. När kostnaderna för
uppsägningslöner upphör under innevarande år
kommer ekonomin enligt Riksåklagaren successivt
att förbättras. Regeringens prognos visar att underskottet vid utgången av år 1997 kommer att uppgå
till 45 mkr och vid utgången av år 1998 till 32 mkr.

Samtidigt skall den i förra budgetpropositionen aviserade besparingen med 25 mkr, som baserades på
det rationaliserinsutrymme som omorganisationen
skulle föranleda, genomföras.
Enligt regeringens bedömning bör anslaget en1
gångsvis för år 1998 tillföras 33 mkr . Den ansträngda ekonomin skulle annars riskera det fortsatta reformarbetet. Resurstillskottet kommer att skapa
förutsättningar för att reformarbetet fortsätter med
oförminskad kraft, något som är nödvändigt för att
garantera ett effektivare åklagarväsende också i
framtiden. Enligt Riksåklagaren möjliggör resurstillskottet i första hand anställningar av ett trettiotal
åklagaraspiranter under år 1998, varav hälften redan
vid årsskiftet 1997/98. Resurstillskottet gör det också
möjligt att öka utbildningsinsatserna.
Anslaget minskas vidare med 55,6 mkr som förs
över till anslaget B 2 Ekobrottsmyndigheten. Beloppet motsvarar de befintliga resurserna för bekämpning av ekonomisk brottslighet.
Vidare har följande tekniska justeringar gjorts av
anslaget som motsvaras av ändrade utgifter. Som
kompensation för beräknade utgiftsökningar för löner, lokaler m.m. räknas anslaget upp med knappt
20 mkr. Vidare räknas anslaget upp med knappt 12
mkr med anledning av att lönekostnadspålägget
1998 ersätts med försäkringsmässigt beräknade premier fr.o.m. år 1998.
Sammantaget föreslås därmed 1998 års anslag
uppgå till 634 605 000 kronor. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 621 698 000 respektive
642 581 000 kronor.

Regeringens överväganden
Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

B 2.

Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
i revisionsberättelsen avseende åklagarväsendet för år
1995/96.

Ekobrottsmyndigheten2

1998

Förslag

180 100

1999

Beräknat

180 575

2000

Beräknat

181 066

3

2. Nytt anslag
3. Beloppen anges i tusental kronor

Uppdrag till Riksrevisionsverket
Regeringen avser att ge Riksrevisionsverket i uppdrag
att granska åklagarväsendets ekonomiska situation. I
detta bör bl.a. ingå att se hur resurserna kan utnyttjas på ett effektivare sätt. Den närmare utformningen
av uppdraget bereds för närvarande och beslut
kommer att fattas under hösten 1997.

Regeringens överväganden

Slutsatser

Det är viktigt att Ekobrottsmyndigheten ges de resurser som behövs för att uppfylla de förväntningar som
ligger bakom dess bildande. Regeringen kommer att
noggrant följa Ekobrottsmyndighetens verksamhet
under detta viktiga första år och om det är motiverat
återkomma till riksdagen vad gäller resursfrågan.

Av de 200 mkr som i 1997 års vårproposition föreslogs tillföras utgiftsområdet bör 25 mkr tillföras anslaget. Detta gör det möjligt för åklagarväsendet att
öka samverkan med och utbildning av närpolisen.

1. 14 mkr som omfördelas från kriminalvården och 19 mkr
som finansieras från det engångsvisa resurstillskott till utgiftsområdet som nämns i avsnitt 3.4.1 Resursfrågor.
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Ekobrottsmyndighetens anslag kommer till större
delen att bestå av en överföring från anslagen A 1
Polisorganisationen (109,5 mkr) och B 1 Åklagarväsendet (55,6 mkr). Detta motsvarar resurser för polis- och åklagarväsendenas ekobrottsbekämpning.
Vidare kommer anslaget att tillföras en del av den
höjning av utgiftsområdet med 200 mkr som föreslogs i 1997 års ekonomiska vårproposition
(15 mkr). Slutligen kommer högst 30 mkr av andra
huvudtitelns anslag A 20 Kontrollfunktionen i staten
att disponeras av Ekobrottsmyndigheten åren 1998
och 1999.

Sammantaget föreslås därmed 1998 års anslag
uppgå till 180 100 000 kronor. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget uppgå till 180 575 000 respektive 181 066 000 kronor.
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5 Domstolsväsendet m.m.

5.1

Omfattning

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för
de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Rättshjälpsmyndigheten och de allmänna advokatbyråerna.
Allmänna domstolar är de 96 tingsrätterna, de 6
hovrätterna och Högsta domstolen. Allmänna förvaltningsdomstolar är de 23 länsrätterna, de 4 kammarrätterna och Regeringsrätten. I prop. 1997/98:17
lämnar regeringen förslag till vissa lagändringar i anledning av bildandet av Västra Götalands län den 1
januari 1998. Enligt förslagen bör 1995 års domstolskommittés betänkande avvaktas innan ställning
tas till om några mer genomgripande förändringar
bör göras av domstolsorganisationen i Västra Götalands län. Detta innebär att det tills vidare kommer
att finnas tre länsrätter i det nya länet.
År 1996 var medelantalet tillsvidareanställda
inom domstolsväsendet 5 800 varav närmare 5 500
tjänstgjorde vid domstolarna. Av de domstolsanställda var 970 ordinarie domare och drygt 3 000 administrativ personal. I avsnitt 5.3.4 redovisas närmare
hur antalet anställda och personalsammansättningen
förändrats under perioden 1993/94 - juni 1997.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Den minskande måltillströmningen har inte lett
till en motsvarande minskning av arbetsbelastningen eftersom det såväl vid de allmänna domstolarna som de allmänna förvaltningsdomstolarna i huvudsak är de enkla målen som försvunnit.
Sammanfattningsvis kan konstateras att arbetsläget är under kontroll i tingsrätterna och Högsta
domstolen medan situationen är besvärlig i länsrätterna, hovrätterna, kammarrätterna och Regeringsrätten. Vad gäller länsrätterna, hovrätterna
och kammarrätterna har Domstolsverket, som
utvecklas i avsnitt 5.4.3, avsatt särskilda medel
för förstärkningsinsatser under 1997.
– Verksamhetsresultatet har uppnåtts genom att
domstolarna budgetåret 1995/96 förbrukade 57
mkr mer än vad som anslagits för verksamheten.
Vid ingången av budgetåret 1997 återstod 192
mkr av anslagssparandet. Under 1997 beräknas
domstolarna förbruka närmare 80 mkr av anslagssparandet.
Större förändringar

5.2

– Domstolskommittén har fått tilläggsdirektiv som
innebär
att kommittén får lämna kompletterande förslag
som tillgodoser de ursprungliga kraven på kvalitet, effektivitet och kompetens även om de inte
leder till så omfattande kostnadssänkningar som
200 mkr,
att kommittén får överväga en integration mellan
tingsrätter och länsrätter samt
att uppdraget skall redovisas i sin helhet senast
den 3 april 1998.
– Riksrevisionsverket har fått i uppdrag att granska
fördelningen av resurser inom domstolsväsendet
samt, med utgångspunkt i nuvarande organisation och arbetsformer, identifiera väsentliga hin-

Utgiftsutvecklingen

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

4 247

2 889

2 916

1998

1999

2000

2 979

3 080

3 183
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brottmål kan enligt Domstolsverket dels hänföras till
regeländringar och dels i viss utsträckning till övergångsproblem i samband med åklagarväsendets omorganisation. Under 1995 genomfördes t.ex. lagändringar som innebar avkriminalisering av vissa brott,
särskilda restriktioner för åtalsprövning och utvidgade möjligheter till strafföreläggande (se prop.
1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40).
Minskningen av antalet inkomna tvistemål beror till
största delen på att antalet mål som börjat som betalningsföreläggande minskat kraftigt. Under första
halvåret 1997 fortsatte antalet inkomna mål till
tingsrätterna att minska jämfört med motsvarande
period 1996 (9 procent). Det bör dock noteras att
antalet inkomna brottmål ökade kraftigt jämfört
med andra halvåret 1996 (11 procent).
Minskningen består i första hand av enklare mål.
Att så är fallet bekräftas av att tingsrätternas genomsnittliga förhandlingstid för såväl tvistemål som
brottmål ökade under perioden 1992/93-1996. Förhandlingstiden i tvistemål ökade ca 23 procent till 1
timme och 47 minuter per mål som avgjorts efter
muntlig förhandling. I brottmål ökade förhandlingstiden med ca 18 procent till 1 timme och 32 minuter.
Ett ytterligare tecken på att brottmålen genomsnittligt ökat i svårighetsgrad är det förhållandet att andelen ärenden hos åklagarväsendet med fängelse i
straffskalan ökade från 67 procent år 1992/93 till
71 procent år 1995/96. Tingsrätternas egentliga arbetsbörda har således inte minskat i den utsträckning
som siffrorna antyder.
Minskningen av antalet avgjorda mål fortsatte
under 1996 då tvistemålen minskade med 5 procent
och brottmålen med 12 procent. I likhet med de båda närmast föregående åren avgjordes dock fler mål
än som kom in varför såväl antalet balanserade tvistemål som brottmål minskade (med 4 resp. 8 procent). Under första halvåret 1997 fortsatte antalet
avgjorda mål att minska jämfört med samma period
1996 (6 resp. 12 procent). Antalet balanserade mål
minskade med ytterligare 6 resp. 13 procent.
Under 1996 var omloppstiden för brottmål drygt
2 månader och för tvistemål drygt 4 månader. Omloppstiderna anges genomgående som medianvärden
eftersom medianvärden har den fördelen att de inte i
samma utsträckning som genomsnittsvärden påverkas av balansavarbetning. Antalet brottmål äldre än
6 månader ökade under perioden 1993/94-1996 från
6 000 till knappt 8 000. Ökningen har skett under
det sista året i perioden och enligt Domstolsverket
kan det inte uteslutas att försämringen har ett samband med övergångsproblem i anslutning till
åklagarväsendets omorganisation. Antalet balanserade tvistemål äldre än 6 månader minskade under
samma period med 500 till knappt 11 000 mål.
I tingsrätternas övriga verksamhet minskade antalet inkomna konkursansökningar med 3 procent.
Uppgift om antalet inkomna konkursansökningar
saknas för tiden före 1990 men antalet är nu nästan

der för ett effektivt resursutnyttjande inom domstolsväsendet.
– En försöksverksamhet har inletts med olika former av beredningsorganisation i tingsrätterna.
– Domstolsverket, hovrätterna och kammarrätterna förbereder gemensamt en försöksverksamhet
med ny beredningsorganisation i överrätterna.
Prioriteringar för 1998
– Ett mer flexibelt och effektivt domstolsväsende
skall skapas genom reformer och rationaliseringsåtgärder.

5.3

Domstolsväsendets resultat

Målet för domstolsväsendet är att avgöra mål och
ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt.
Rättssäkerheten och effektiviteten påverkas av ett
stort antal faktorer som inte är mätbara. Det finns
emellertid några mätbara indikatorer som sammanvägt kan ge en bild av hur rättssäkerheten och effektiviteten inom domstolsväsendet utvecklats. Dessa är
– antalet inkomna, avgjorda och balanserade mål
samt balansernas åldersstruktur och omloppstider
(avsnitt 5.3.1 och 5.3.2 ),
– överklagandefrekvenser och ändringsfrekvenser
(avsnitt 5.3.3).

5.3.1

De allmänna domstolarna

DIAGRAM 5.1

Tingsrätternas målutveckling 1987-1996
Antal
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140 000
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100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
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Balanserade

Källa: Domstolsverket

Den minskning av antalet inkomna mål som påbörjades 1994 fortsatte således under 1996 då såväl tvistemålen som brottmålen minskade (med 4 resp.
15 procent). Minskningen av antalet inkomna
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nere på 1990 års nivå och jämfört med 1992 då antalet ansökningar var som högst har antalet inkomna
ärenden minskat med 40 procent. Antalet inkomna
ärenden till inskrivningsmyndigheterna ökade med
12 procent jämfört med 1995. Sett över hela tioårsperioden har antalet ärenden minskat med
38 procent. Antalet inkomna domstolsärenden ökade
med 41 procent under 1996. Drygt hälften av ökningen kan hänföras till att vissa registreringsärenden
som tidigare behandlades i bouppteckningsprotokollet fr.o.m. den 1 juli 1996 i stället handläggs som
domstolsärenden. I övrigt beror ökningen till stor del
på att tingsrätterna tillförts fler skuldsanerings- och
utsökningsärenden.

DIAGRAM 5.3

Högsta domstolens målutveckling 1987-1996
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DIAGRAM 5.2
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Källa: Domstolsverket

Hovrätternas målutveckling 1987-1996

Hos Högsta domstolen har såväl antalet inkomna
som antalet avgjorda mål minskat något under den
senaste tvåårsperioden. Antalet balanserade mål som
varit i stort sett oförändrat sedan 1992 minskade
med 150 under första halvåret 1997. Uppgift saknas
om omloppstider och balansens ålder.
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5.3.2

De allmänna förvaltningsdomstolarna

5 000
DIAGRAM 5.4

Länsrätternas målutveckling 1987-1996
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180 000
160 000

Att hovrätternas måltillströmning inte minskat i
samma omfattning som tingsrätternas beror på att
tingsrätterna utnyttjat den minskande måltillströmningen till balansavarbetning, dvs. de har avgjort fler
mål än som kommit in. Det förhållandet att det i stor
utsträckning är enkla mål som försvunnit från tingsrätterna kan också antas ha bidragit till att den
minskade måltillströmningen inte fått fullt genomslag i hovrätterna. De svårare målen överklagas sannolikt i högre utsträckning än de enklare (jfr avsnitt
5.3.3). Antalet avgjorda mål har minskat under de
senaste åren. Under 1996 avgjorde hovrätterna färre
mål än vad som kom in vilket ledde till att antalet
balanserade mål ökade med knappt 900 mål. Under
första halvåret 1997 ökade balansen ytterligare med
drygt 100 mål. Utvecklingen är besvärande och måste följas. Domstolsverket har avsatt särskilda medel
för förstärkningsinsatser i hovrätterna.
Under 1996 var omloppstiden för brottmål 3 månader och för tvistemål 6 månader (medianvärden).
Antalet balanserade brottmål äldre än 6 månader
ökade under perioden 1993/94-1996 från 700 till
1 000 och antalet balanserade tvistemål äldre än 6
månader från 1 300 till 1 700.
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Länsrätternas målsammansättning har, framför allt
till följd av instansordningsreformen men även beroende på Sveriges medlemskap i EU, genomgått stora
förändringar under senare år. Under 1996 ökade
måltillströmningen totalt sett med 4 procent medan
antalet avgjorda mål minskade med 8 procent. Den
minskande avverkningstakten är en naturlig följd av
den förändrade taxeringsprocessen och instansordningsreformen vilka innefattat en övergång från
massärendehantering till handläggning av ett stort
antal måltyper av varierande slag. Under den senaste
femårsperioden har länsrätterna avgjort fler mål än
vad som kommit in vilket lett till en kraftig minsk39
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ning av antalet balanserade mål. Den positiva utvecklingen bröts under det första halvåret 1997 då
måltillströmningen fortsatte att öka (med 6 procent
jämfört med första halvåret 1996) samtidigt som
målbalansen växte något (med knappt 2 000 mål eller 3 procent).
Under 1996 var omloppstiden för skattemål
knappt 13 månader, för socialförsäkringsmål drygt 7
månader och för mål enligt socialtjänstlagen knappt
2 månader (medianvärden). Omloppstiderna varierade kraftigt mellan länsrätterna och det fanns t.ex.
11 länsrätter som hade en omloppstid för skattemål
som översteg 24 månader och 4 länsrätter som hade
en omloppstid som översteg 40 månader. Under perioden 1993/94-1996 minskade antalet skattemål
äldre än 12 månader från drygt 27 000 till knappt
15 000 mål men det finns alltjämt närmare 6 500
balanserade skattemål som är äldre än 36 månader.
Under samma period ökade antalet socialförsäkringsmål äldre än 12 månader från drygt 3 000 till
nästan 6 000. Utvecklingen är besvärande och måste
följas. Domstolsverket har avsatt särskilda medel för
bl.a. balansavarbetning i länsrätterna. Verket har vidare gett en arbetsgrupp med representanter för verket och länsrätterna till uppgift att snabbt ta fram
förslag till åtgärder för att komma tillrätta med balanserna av gamla skatte- och socialförsäkringsmål.

1997 då antalet balanserade mål ökade ytterligare
med drygt 500. Domstolsverket har avsatt särskilda
medel för förstärkningsinsatser i kammarrätterna.
Medianvärdet för kammarrätternas omloppstider
kommer att kunna redovisas först i årsredovisningen
för budgetåret 1997. Av årsredovisningen för budgetåret 1995/96 framgår dock att under perioden
1993/94-1996 minskade antalet balanserade skattemål äldre än 12 månader med 100 till drygt 4 000
samt ökade antalet balanserade socialförsäkringsmål
äldre än 12 månader från drygt 1 300 till nästan
2 800.
DIAGRAM 5.6
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Kammarrätternas målutveckling 1987-1996
Antal
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Såvitt avser Regeringsrätten förklaras mål- och
balansökningen bl.a. av att domstolen den 1 juli
1995 övertog Försäkringsöverdomstolens roll som
sista instans i socialförsäkringsmål. Antalet avgjorda
mål ökade kraftigt under 1996 då Regeringsrätten
vidtog särskilda insatser i syfte att arbeta av en del av
balansen. Detta ledde också till att antalet balanserade mål minskade med drygt 1 000 under 1996. Den
positiva utvecklingen bröts under första halvåret
1997 då antalet balanserade mål åter ökade med
knappt 400. Antalet balanserade mål äldre än 12
månader ökade under perioden 1993/94-1996 med
drygt 1 300 till nära 2 500 mål.
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Den stora minskningen av måltillströmningen till
kammarrätterna under den senaste treårsperioden
beror givetvis på instansordningsreformen. Även antalet avgjorda mål har dock, framför allt till följd av
brist på föredragande, minskat kraftigt under perioden och under 1996 avgjorde kammarrätterna färre
mål än vad som kom in vilket ledde till att antalet
1
balanserade mål ökade med knappt 1 000 mål. Den
negativa utvecklingen fortsatte under första halvåret

5.3.3

Överklagande- och ändringsfrekvens

Överklagandefrekvensen i ledet tingsrätt-hovrätt
ökade något under perioden 1992/93-1996. Samtidigt minskade ändringsfrekvensen för brottmål medan ändringsfrekvensen för tvistemål ligger kvar på
oförändrad nivå. Samma utveckling kan noteras beträffande överklagande- och ändringsfrekvensen avseende skattemål i ledet länsrätt-kammarrätt. Som
tidigare nämnts kan det förhållandet att det i huvudsak är de enklare målen som försvunnit från under-

1. I samband med försäkringsrätternas upphörande den 1 juli
1992 överflyttades 6 735 balanserade socialförsäkringsmål till
kammarrätterna.
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rätterna antas ha bidragit till en ökad överklagandefrekvens. Svårare mål överklagas sannolikt i högre
utsträckning än enkla. Förändringarna är dock så
marginella att det inte går att dra några bestämda
slutsatser av dem utan en fördjupad undersökning.

Ord. dom.
Icke ord. dom.
Not.
Adm. personal

DIAGRAM 5.8

Andelen anställda inom
domstolsväsendet
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5.3.4

Personalresurser
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Av stor betydelse för effektiviteten är givetvis tillgången på personal och framför allt att personalsammansättningen är sådan att personalen kan användas på effektivast möjliga sätt. Av diagrammen
framgår hur antalet anställda och personalsammansättningen inom domstolsväsendet har förändrats
under perioden 1993/94 - juni 1997 (exkl. Domstolsverket, Rättshjälpsmyndigheten och de allmänna
advokatbyråerna).
DIAGRAM 5.7
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5.3.5

Rättshjälpsmyndigheten

Rättshjälpsmyndighetens mål är att hantera rättshjälpsfrågor snabbt och korrekt. Målet har enligt regeringens bedömning uppnåtts budgetåret 1995/96,
bl.a. ökade antalet avslutade ärenden med ca
4 procent. De ADB-problem som i stort sett sedan
myndighetens tillkomst stört verksamheten håller nu
på att avhjälpas med hjälp av medel som tillfördes år
1997.
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Regeringens bedömning

Genomgående kan noteras att den minskande måltillströmningen inte lett till en motsvarande minskning av arbetsbelastningen eftersom det såväl vid de
allmänna domstolarna som de allmänna förvaltningsdomstolarna i huvudsak är de enkla målen som
försvunnit. Sammanfattningsvis kan konstateras att
arbetsläget tycks vara under kontroll i tingsrätterna
och Högsta domstolen medan situationen är besvärlig i länsrätterna, hovrätterna, kammarrätterna och
Regeringsrätten. Regeringsrättens arbetsläge förbättrades avsevärt genom den balansavarbetning som
genomfördes under 1996. Vad gäller länsrätterna,
hovrätterna och kammarrätterna har Domstolsverket
avsatt särskilda medel för förstärkningsinsatser under
1997. Omloppstiderna får anses tillfredsställande i
tingsrätterna och hovrätterna medan de är alldeles
för långa i länsrätterna och kammarrätterna. Eftersom omloppstiden avgörs av åldern på de under året
avgjorda målen, kan de långa omloppstiderna i länsrätterna delvis tillskrivas avarbetningen av äldre skattemål. Såväl länsrätterna som kammarrätterna har
alltjämt en otillfredsställande stor andel äldre skatteoch socialförsäkringsmål.

Det totala antalet anställda har minskat med drygt
450 under perioden. Den största minskningen har
skett inom kategorin administrativ personal. Minskningen kan till viss del tillskrivas den pågående datoriseringen. Det kan noteras att antalet notarier ökat
sett över hela perioden från 712 till 734. Den tillfälliga uppgången av antalet domare och notarier budgetåret 1994/95 beror på att domstolsväsendet det
året fick en engångsförstärkning om 10 miljoner
kronor (jfr bet. 1993/94:JuU21). Som framgår av diagrammet nedan har relationen mellan olika personalkategorier inte förändrats i någon större utsträckning. Andelen administrativ personal har minskat
något medan övriga personalkategorier är i stort sett
oförändrade. Med tanke på att datoriseringen innebär en rationalisering främst bland den administrativa personalen kan, enligt Domstolsverket, andelen
sådana anställda förväntas minska ytterligare.
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5.4

Vad avser de allmänna domstolarna går det att
dra slutsatsen att målen avgörs inom rimlig tid medan motsatt slutsats kan dras beträffande skattemålen och socialförsäkringsmålen i de allmänna förvaltningsdomstolarna. De uppgifter som i övrigt
redovisas talar inte emot att domstolarna klarat av
att på ett rättssäkert sätt avgöra de mål och ärenden
de har att handlägga.
Underlaget för att bedöma domstolarnas resultat
har förbättrats jämfört med budgetåret 1994/95. De
verksamhetsmål som regeringen i regleringsbrevet för
budgetåret 1995/96 ålade domstolarna att fastställa
har underlättat analysen av domstolarnas resultat.
Justitiedepartementet arbetar tillsammans med Domstolsverket aktivt på att ytterligare utveckla mål- och
resultatstyrningen. Domstolsverket har beslutat att
ändra sin interna organisation i syfte att genomföra
de förändringar som behövs för att uppnå en förbättrad verksamhetsuppföljning och verksamhetsanalys.
Domstolsverkets redovisning kan i dessa avseenden
alltså förväntas bli än bättre kommande år.
Det är svårt att bedöma hur domstolarnas arbetsbelastning kommer att förändras under de närmaste
åren. Vad avser tingsrätterna kan en viss ökning av
antalet inkommande brottmål förväntas, dels när effekterna av omorganisationerna inom polisen och
åklagarväsendet slår igenom, dels till följd av satsningen på bekämpning av den ekonomiska brottsligheten. Samtidigt kan den möjlighet att utfärda straffföreläggande avseende villkorlig dom som infördes
den 1 juli 1997 antas leda till en viss minskning av
antalet brottmål och de nya reglerna om underhållsstöd som trädde i kraft den 1 februari 1997 till en
minskning av antalet tvistemål (prop. 1996/97:8, bet.
1996/97:JuU4, rskr. 1996/97:39 samt prop.
1995/96:208, bet. 1996/97:SfU3, rskr. 1996/97:21).
De nya reglerna om underhållsstöd kan dock samtidigt komma att innebära en ökad måltillströmning
till länsrätterna. Vid länsrätterna förväntas vidare
under de närmaste åren en ökning av antalet inkommande fastighetstaxeringsmål som en konsekvens av de kraftigt höjda taxeringsvärdena på villor
och fritidshus vid den allmänna fastighetstaxeringen
1996. Vidare kan måltillströmningen alltjämt antas
öka något till följd av instansordningsreformen. De
nya reglerna om socialbidrag som träder i kraft den 1
januari 1998 kan å andra sidan på sikt antas leda till
en kraftig reducering av antalet biståndsmål (prop.
1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr.1996/
97:264). Sammanfattningsvis finns det således faktorer som talar för förändringar både i sänkande och
höjande riktning.

Förändringar inom domstolsväsendet

De senaste årens internationalisering, allt mer komplicerade brottslighet, allt mer avancerade affärstransaktioner och snabba tekniska utveckling är exempel
på företeelser som inneburit ökade krav på våra
domstolar. För att möta de ökande kraven och säkerställa en hög kvalitet samt göra domstolsverksamheten mer kostnadseffektiv pågår sedan flera år
ett omfattande reformarbete.

5.4.1

En renodlad domstolsverksamhet
med tyngdpunkten i första instans

Som angavs i 1997 års budgetproposition är Domstolsutredningens förslag i stora delar genomförda
(SOU 1991:106). Reformerna syftar till att domstolsverksamheten skall renodlas och koncentreras
på de dömande uppgifterna. Tyngdpunkten i rättskipningen skall ligga i första instans.
Arbetet med att renodla domarrollen fortgår och
det pågår fortlöpande en översyn av processreglerna
för såväl de allmänna domstolarna som de allmänna
förvaltningsdomstolarna. Så har en särskild utredare
haft i uppdrag att överväga ett stort antal förslag som
gäller ändringar i processreglerna för de allmänna
domstolarna. Förslagen har redovisats i departementspromemorian Domstolsförfarandet - Förslag
till förbättringar (Ds 1997:7). Vidare har en annan
särskild utredare lämnat förslag som gäller ändringar
i processreglerna för de allmänna förvaltningsdomstolarna. Förslagen har redovisats i departementspromemoriorna Översyn av förvaltningsprocessen och Fortsatt översyn av förvaltningsprocessen
(Ds 1996:40 och Ds 1997:29). Därutöver lämnades i
Hovrättsprocessutredningens betänkande Ett reformerat hovrättsförfarande ett antal förslag avseende
ändringar i hovrättsprocessen vilka inte behandlades
i den numera återkallade propositionen om prövningstillstånd i hovrätt (SOU 1995:124). Samtliga
utredningsförslag bereds nu vidare inom regeringskansliet i syfte att ytterligare effektivisera domstolsförfarandet.
Vad avser Domstolsutredningens förslag återstår
ett par större frågor som rör domstolarnas organisation. Det gäller den organisatoriska hemvisten för
bouppteckningsverksamheten och inskrivningsväsendet.
I det delbetänkande som Ärvdabalksutredningen
lämnade hösten 1996 föreslås att tingsrätternas hantering av bouppteckningar den 1 januari 2000 skall
föras över till skattemyndigheterna (SOU 1996:160).
Betänkandet har remissbehandlats och förslagen bereds nu vidare inom regeringskansliet.
Som angavs i 1997 års budgetproposition har
Domstolsverket fått i uppdrag att i samråd med
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Lantmäteriverket lämna förslag till inskrivningsmyndigheternas framtida organisation. Tiden för redovisning av uppdraget har förlängts och redovisning
kommer nu att ske senast den 1 oktober 1997. Domstolsverket har vidare den 26 juni 1997 fått i uppdrag att i samråd med Patent- och registreringsverket
utreda frågan om Inskrivningsmyndighetens för företagsinteckning framtida organisation. Det uppdraget
skall redovisas senast den 14 november 1997.

5.4.2

vidare med utgångspunkt i nuvarande organisation
och arbetsformer identifiera väsentliga hinder för ett
effektivt resursutnyttjande inom domstolsväsendet.
Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober
1997. Resultatet av RRV:s uppdrag skall beaktas av
1995 års domstolskommitté vid utformningen av en
ny domstolsorganisation.
I de ursprungliga direktiven anges att domstolskommittén i en första etapp skall lämna förslag
om var i landet domstolarna skall vara belägna och
om samordning av domstolsslagen. Vidare anges att
utredningen också får, för att möjliggöra förändringar av organisationen, lämna förslag om beredningsorganisation, notarie- och domarutbildning, befordrade domaranställningar utan chefsansvar m.m.
Under utredningens arbete har det visat sig att dessa
frågor har ett så nära samband med hur man väljer
att organisera domstolsväsendet att det är nödvändigt att redovisa samtliga frågor i ett sammanhang.
Med hänsyn till detta och RRV:s uppdrag har utredningstiden förlängts. Utredningsarbetet skall redovisas i sin helhet senast den 3 april 1998.

1995 års domstolskommitté m.m.

Frågorna om bouppteckningsverksamheten och inskrivningsväsendet har nära samband med 1995 års
domstolskommittés arbete (Ju1995:05). Enligt direktiven skall kommittén nämligen utgå från att de
funktionerna i framtiden inte skall ligga kvar hos
tingsrätterna (dir. 1995:102). Kommittén skall också
utgå från att hyres- och arrendenämndernas verksamhet kommer att integreras med tingsrätterna. Regeringen beslutade den 21 augusti 1997 direktiv för
en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn
av hyreslagstiftningen och systemet för prövning av
hyres- och arrendemål (dir. 1997:97). Enligt direktiven skall utredaren bl.a. ta ställning till om hyresoch arrendenämnderna kan avskaffas och om samtliga måltyper i stället kan handläggas vid allmän
domstol. Den delen av uppdraget skall redovisas i ett
delbetänkande under hösten 1998.
I 1997 års budgetproposition lämnades en översiktlig redogörelse för innehållet i de ursprungliga
direktiven till 1995 års domstolskommitté. Enligt
dessa skall kommittén lämna förslag till en ny organisation för domstolsväsendet som helhet. Den nya
organisationen skall på sikt medföra sänkta kostnader med minst 200 mkr årligen.
Den 20 mars 1997 beslutade regeringen efter
hemställan från kommittén tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 1997:50). I tilläggsdirektiven betonas att
kommittén skall redovisa förslag i enlighet med det
ursprungliga uppdraget vilket innebär förslag till en i
grunden ny domstolsorganisation med moderna arbetsformer och modern teknik. Tilläggsdirektiven ger
emellertid kommittén möjlighet att därutöver lämna
kompletterande förslag som tillgodoser de ökande
kraven på kvalitet, effektivitet och kompetens i rättskipningen, även om förslagen inte leder till så omfattande kostnadssänkningar som angavs i de ursprungliga direktiven. Utöver vad som sägs i de
ursprungliga direktiven om utveckling av samverkan
mellan domstolar på samma nivå får kommittén i
enlighet med sin framställning också överväga lösningar som innebär en sammanläggning av tingsrätter och länsrätter.
Regeringen gav den 13 februari 1997 Riksrevisionsverket (RRV) i uppdrag att granska fördelningen av resurser inom domstolsväsendet. RRV skall

5.4.3

Effektivare mål- och ärendehantering

Under Domstolsverkets ledning bedrivs det ett arbete
som syftar till att rationalisera, förenkla och göra
domstolarnas mål- och ärendehantering effektivare.
Ett exempel på detta är införandet av modern
teknik. Vid utgången av 1996 hade det databaserade
målhanteringssystemet (MÅHS) införts vid ett femtiotal domstolar. Arbetet med MÅHS fortsätter med
inriktning dels på att utveckla och förbättra underrättsversionen, dels på att skapa en version för överrätterna. IT-stödet har även i övrigt utvecklats.
Samtliga domstolar har numera via Domnät möjlighet att få tillgång till Internet. Genom Domnät kan
domstolarna få information av olika slag och ändringar i handböcker, dokument och föreskrifter m.m.
kan göras tillgängliga i samma ögonblick som de beslutas. Införande av ett system för elektronisk post
inom domstolsväsendet pågår.
Som nämns nedan i anslagsavsnittet hade domstolarna vid ingången av budgetåret 1997 ett relativt
stort anslagssparande. Anslagssparandet är ojämnt
fördelat mellan domstolarna vilket innebär att vissa
domstolar som är i behov av extra resurser för att
t.ex. arbeta av balanser inte kan göra detta medan
andra domstolar har överskott som de för tillfället
inte behöver. Domstolsverket har därför dragit in en
del av överskottet. De indragna medlen används för
förstärkningsinsatser vid överrätterna och balansavarbetning vid länsrätterna.
Under budgetåret 1995/96 genomförde Domstolsverket, på uppdrag av regeringen, ett antal idéseminarier om möjligheterna att effektivisera domstolarnas administration och målhantering inom
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ramen för gällande regelverk. Syftet med seminarierna var att ta till vara domarnas kunskaper och erfarenheter för att genom informationsutbyte utveckla
rutiner och arbetsformer. Företrädare för andra berörda myndigheter och organisationer medverkade i
viss utsträckning vid seminarierna, t.ex. Riksåklagaren, Riksskatteverket, Riksförsäkringsverket och Sveriges advokatsamfund. Resultatet av seminarierna
har sammanställts och spritts till ledning för andra
(DV rapport 1997:2). Vid seminarierna kom det
fram ett stort antal intressanta förslag av varierande
karaktär. Många förslag kan direkt tillämpas medan
andra kräver författningsändringar. Beredningen av
Domstolsverkets rapport pågår för närvarande inom
regeringskansliet.
Under våren 1997 har Domstolsverket, på regeringens uppdrag, anordnat diskussioner mellan domare vid de allmänna domstolarna och de allmänna
förvaltningsdomstolarna, åklagare samt advokater
om vad som är kvalitet i domstolsverksamhet. I enlighet med uppdraget har verket dokumenterat diskussionerna och redovisat vad som kan anses känneteckna en hög kvalitet i domstolsverksamhet (DV:s
dnr 184-1997). Domstolsverket har för avsikt att
följa upp seminarierna genom att låta Utvecklingsrådet för domstolsväsendet utarbeta en kvalitetsstandard för domstolsarbete. Regeringen noterar med
tillfredsställelse det intresse som frågorna om kvalitet, att döma av redovisningen, väckt bland mötesdeltagarna.
Den pågående samhällsutvecklingen med teknikutveckling, decentralisering och ökad delegering
ställer nya krav på domstolscheferna. Domstolsverket har under 1997 i samarbete med representanter
för domstolarna och Justitiedepartementet tagit fram
ett nytt chefsutvecklingsprogram. Programmet planeras omfatta fyra steg om vardera tre dagar utsträckt
över ett halvår. En pilotomgång kommer att genomföras med början i oktober 1997.

5.4.4

Domstolsverket, hovrätterna och kammarrätterna
förbereder gemensamt en liknande försöksverksamhet i överrätterna. Syftet är att snabbt komma tillrätta med överrätternas brist på föredragandepersonal.
Det stora överskottet av assessorer har gjort att överrätterna under några år endast i begränsad utsträckning kunnat nyrekrytera föredragande. Överrätternas
behov av föredragande måste lösas utan att antalet
assessorer ökar i större omfattning än som motiveras
av behovet av ordinarie domare. Att tillföra ytterligare ekonomiska resurser löser inte problemet på längre sikt utan det krävs andra åtgärder. Den tänkta försöksverksamheten innebär att aspiranttjänstgöringen
ersätts av en tidsbegränsad anställning som överrättsnotarie. Efter fullgjord överrättstjänstgöring är
överrättsnotarien behörig att ansöka om anställning
som fiskal. Till skillnad från aspiranten är överrättsnotarien således inte utlovad fortsatt anställning.
Försöksverksamheten innebär att ett större antal notarier än i dag kan erbjudas möjlighet att under en
begränsad tid meritera sig genom tjänstgöring i överrätt samtidigt som överrätternas behov av föredragande tillgodoses utan att det byggs upp ett nytt
överskott av icke ordinarie domare.

5.4.5

Säkerheten för anställda inom
rättsväsendet

Som anges i avsnitt 4.4.4 har Riksåklagaren numera
redovisat regeringsuppdraget att, i samverkan med
Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen, ange vilka
åtgärder som bör vidtas för att stärka säkerheten och
skyddet för anställda inom rättsväsendet. I enlighet
med förslagen har DV rekommenderat domstolarna
att upprätta säkerhetsplaner och utse säkerhetsansvariga. Domstolsverket kommer vidare att anordna utbildning och information till domstolspersonal om
säkerhetsfrågor.
Domstolsverket har utrett frågan om säkerhetskontroll i domstol. Utredningen redovisades i rapporten Förbättrat tillträdesskydd till domstolslokaler i
juni 1997 (DV rapport 1997:3). Domstolsverkets
förslag till författningsändringar bereds för närvarande inom regeringskansliet.

Försöksverksamheter

Under 1997 har inletts eller planeras att inledas ett
par försöksverksamheter inom domstolsväsendet.
Genom en särskild från den 1 maj 1997 gällande
förordning får försöksverksamhet bedrivas vid ett
antal tingsrätter för att pröva olika former av beredningsorganisation. Förordningen gör det bl.a. möjligt
för tingsrätterna att tidsbegränsat anställa beredningsjurister samt att delegera arbetsuppgifter till
tingsnotarier och andra anställda i större omfattning
än som annars varit möjligt. Försöksverksamheten
har kommit till på begäran av 1995 års domstolskommitté och syftet är att kommittén skall få
bättre underlag för sin bedömning av hur tingsrätternas beredningsorganisation bäst utformas i framtiden.
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5.5

Anslag

C 1.

Domstolsväsendet m.m.

1995/96

Utgift

4 246 871

Utgift

2 888 688

1997

Anslag

2 916 184

1998

Förslag

2 979 279

1999

Beräknat

3 080 250

2000

Beräknat

3 182 559

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

re att det krävdes att redan beslutade organisationsförändringar fick en kostnadsbesparande effekt, att
andra sådana förändringar som diskuterades genomfördes och att resultatet blev det önskade. Utskottet
betonade slutligen att det också krävdes att de lagändringar som regeringen förelagt eller avsåg att förelägga riksdagen antogs (bet. 1996/97:JuU1 s. 14).
Den prognos över domstolsväsendets och rättsväsendets medelsbehov för perioden 1998-2000 som
gjordes inför 1997 års ekonomiska vårproposition
utgick också från att planerade reformer skulle
komma att genomföras. Som bekant har två ekonomiskt betydelsefulla reformer fallit under riksdagsbehandlingen, dels införandet av ett generellt krav på
prövningstillstånd i hovrätt, dels minskningen av antalet nämndemän som skall medverka i mål i tingsrätt och länsrätt. Reformerna beräknades sammantaget leda till att resurser motsvarande 80 mkr skulle
frigöras. Detta innebär att domstolsväsendets ekonomiska situation väsentligt försämrats.
Som nämnts ovan beräknas domstolsväsendet under 1997 förbruka närmare 80 mkr mer än vad som
anslagits för verksamheten. Trots det kommer domstolsväsendet att ha ett relativt stort anslagssparande
i behåll vid utgången av budgetåret. Detta innebär att
domstolsväsendet inte kommer att vara i behov av
något resurstillskott för att klara verksamheten under
1998. Förbrukningen förväntas dock även under
1998 överstiga anslagsbeloppet varför domstolsväsendet behöver kompenseras för de båda uteblivna
reformerna genom ett resurstillskott budgetåret
1999. Möjlighet saknas för närvarande att finansiera
detta inom utgiftsområdesramen. Regeringen avser
att återkomma till utgiftsområdets och domstolsväsendets resursbehov i anledning av de uteblivna reformerna i 1998 års ekonomiska vårproposition.
Följande tekniska justeringar som motsvaras av
ändrade utgifter har gjorts av anslaget. Som kompensation för beräknade utgiftsökningar för löner, lokaler m.m. räknas anslaget upp med knappt 76 mkr.
Vidare minskas anslaget med knappt 11 mkr med
anledning av att lönekostnadspålägget fr.o.m. 1998
ersätts med försäkringsmässigt beräknade premier.
Sammantaget beräknas därmed 1998 års anslag
till 2 979 279 000 kronor. För åren 1999 och 2000
beräknas anslaget till 3 080 250 000 respektive
3 182 559 000 kronor.

195 489

2 994 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Överskottet beräknas minska med ca 78 mkr under
år 1997. Regeringens bedömning är att resterande
överskott (ca 118 mkr) kommer att vara förbrukat
vid ingången av år 2001.

Regeringens överväganden
Avgiftsbelagd verksamhet
Under innevarande år kommer domstolsväsendet enligt prognos att leverera in avgiftsinkomster motsvarande ca 65 mkr på inkomsttitel. Avgifterna består
av ansökningsavgifter (ca 30 mkr), kungörandeavgifter (ca 22 mkr) och expeditionsavgifter (ca 13
mkr). Dessa avgiftsinkomster bedöms bli oförändrade under perioden 1999-2000.

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
i revisionsberättelsen avseende domstolsväsendet för
år 1995/96.

Slutsatser
Regeringens bedömning av domstolsväsendets verksamhetsresultat m.m. redovisas i avsnitt 5.3.
I budgetpropositionen för år 1997 angavs att
domstolsväsendets möjligheter att klara de kostnadssänkningar som besparingen budgetåret 1995/96 (89
mkr på 12 mån.) och andra beslut som bottenbudgeteringen av lokalhyror, produktivitetskrav och fastighetsskatt (totalt 130 mkr) innebar var beroende av
att planerade reformer genomfördes.
Justitieutskottet menade i sitt betänkande angående anslag till rättsväsendet budgetåret 1997 att det
var svårt att se att det skulle vara möjligt att inom
ramen för en i allt väsentligt oförändrad struktur genomföra besparingar av den storleksordning som var
aktuell för de närmaste åren. Utskottet anförde vida45
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6 Kriminalvården

Kriminalvårdens huvuduppgifter är att verkställa påföljderna fängelse och skyddstillsyn, att ansvara för
övervakningen av villkorligt frigivna och för verksamheten vid häktena samt att utföra personutredningar. Kriminalvården ombesörjer vidare transporter av personer som skall avvisas eller utvisas från
Sverige.

6.1

– Antalet fängelsedömda har minskat. Andelen
skyddstillsynsdomar har ökat
– Medelbeläggningen i anstalter och häkten har
minskat.
– Kriminalvårdens överskott för budgetåret
1995/96 var 498 mkr. Vid budgetårets slut uppgick det ackumulerade anslagssparande till 772
mkr. Orsakerna till anslagssparandet är främst en
lägre beläggning vid häkten och anstalter än beräknat samt att planerade lokalmässiga förändringar av häkten och anstalter har senarelagts
eller uteblivit. Försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll har också medfört en lägre anslagsförbrukning. Dessutom har en ränteintäkt uppkommit.

Omfattning

Kriminalvårdsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för all kriminalvårdsverksamhet. Styrelsen är
chefsmyndighet för 6 regionmyndigheter, 27 häkten,
59 anstalter, 48 frivårdsmyndigheter samt Transporttjänsten. I administrativt hänseende är styrelsen
chefsmyndighet även för Kriminalvårdsnämnden och
de 30 övervakningsnämnderna.

6.2

Större förändringar
– Försöksverksamheten med intensivövervakning
med elektronisk kontroll har fr.o.m. den 1 januari
1997 utvidgats till att omfatta dömda i hela landet och verkställighet av fängelsestraff i högst tre
månader.
– Regeringen har beslutat att sammanlagt 13 kriminalvårdsanstalter skall stängas senast den 31
december 1997. Det innebär en minskning med
sammanlagt 625 platser, varav 505 är öppna
platser.

Utgiftsutvecklingen

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

5 414

3 752

3 837

1998

1999

2000

3 376

3 661

3 892

– Regeringen har fattat beslut om en omorganisation av kriminalvårdens lokala organisation, som
innebär att häktes-, anstalts- och frivårdsverksamhet fr.o.m. den 1 januari 1998 skall kunna
bedrivas inom samma lokala myndighet. Antalet
lokala myndigheter kommer att vara 37 stycken.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

– Regeringen föreslår att 444 mkr av Kriminalvårdens anslagssparande omfördelas inom rättsväsendet under budgetperioden 1998 - 2000.

– Verkställighetens innehåll har fortsatt att utvecklas. Det innebär bl.a. att andelen timmar i program som syftar till att påverka den dömde att inte återfalla i brott har ökat.
– Möjligheten till gemensamhet under häktestiden
har ökat väsentligt.
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Prioriteringar för 1998

6.3.1

– Utvecklingen av innehållet i anstaltsverksamheten
och frivården skall fortsätta i syfte att påverka de
dömda att inte återfalla i brott.

Under 1995 var antalet frivårdsklienter i medeltal
12 583. År 1996 minskade antalet till i medeltal
12 183. Diagrammet nedan visar fördelningen av frivårdsklienter i medeltal under tiden 1994–1996.

– Frigivningsförberedelserna skall förbättras i syfte
att motverka återfall i brott.
– Ytterligare åtgärder skall vidtas för att humanisera häktesverksamheten.
– Ytterligare insatser skall göras för att intagna med
psykiska störningar skall få adekvat vård och behandling. De långtidsdömdas svårigheter skall
särskilt uppmärksammas.
-

DIAGRAM 6.1

1994

Frivårdsklienter

1995

Antal

1996

8000

6000
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– Resultatstyrningen inom kriminalvården skall utvecklas. Uppnådda resultat och effekterna av
verksamheten skall bli föremål för bättre analyser.

6.3

Frivård

1196 1245
459 692 690

0
Skyddstillsyn
(exkl. kontrv &
smhtj)

Kontraktsvård

Samhällstjänst

Villkorligt
frigivna

Källa: Kriminalvårdsstyrelsen

Under det första halvåret 1997 har antalet övervakade skyddstillsynsdömda och villkorligt frigivna minskat till i medeltal 11 744. Det är en minskning med
564 jämfört med samma period föregående år.
Antalet dömda som hade samhällstjänst under det
första halvåret 1997 var i medeltal 665. Enligt Kriminalvårdsstyrelsens beräkningar är dygnskostnaden
för samhällstjänst nu omkring 180 kronor, vilket är
samma nivå som under 1996.
Under det första halvåret 1997 avtjänade i medeltal 370 personer per dag sitt fängelsestraff genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Det
motsvarar kriminalvårdens prognoser. Kostnaderna
för försöksverksamheten under det första halvåret
uppgick till ca 24 miljoner kronor. Den totala dygnskostnaden var ca 400 kronor. Kriminalvårdsstyrelsen
bedömer emellertid att den faktiska kostnaden har
varit högre, eftersom personalen inom frivården har
ägnat mer tid åt arbetet med de övervakade än vad
som beräknades när försöksverksamheten inleddes.
Vissa problem med den tekniska utrustningen har
också medfört att kostnaden varit något högre inledningsvis.
För att skapa förutsättningar för en ökad användning av frivårdspåföljderna krävs det att innehållet i
påföljderna blir mer tydligt och konsekvent och att
påföljderna framstår som ett trovärdigt alternativ till
fängelse. Inom ramen för det s.k. frivårdsuppdraget
arbetar kriminalvården med att förändra frivårdens
verksamhet i den riktningen. Målet är bl.a. att utveckla och tydliggöra innehållet i skyddstillsynen
samt att verka för en ökad användning av påföljden.
I arbetet ingår bl.a. att utarbeta föreskrifter för personutredningar, utveckla och pröva nya former för

Kriminalvårdens verksamhet

Det övergripande målet för rättsväsendet och därmed
också för kriminalvården för budgetåret 1995/96 var
att verka för en minskning av brottsligheten och
därmed öka människors trygghet i samhället. Samtidigt skall kriminalvårdens verksamhet kännetecknas
av en human människosyn, god omvårdnad och ett
aktivt påverkansarbete med iakttagande av hög grad
av säkerhet samt respekt för den enskildes integritet
och rättssäkerhet. Verksamheten skall inriktas på åtgärder som påverkar den dömde att inte återfalla i
brott.
Vid bedömningen av kriminalvårdens resultat är
bl.a. följande av intresse.
– Antalet dömda som varit föremål för åtgärder
inom frivården
– Utvecklingen av beläggningen i anstalter och häkten
– Utvecklingen av verkställighetens innehåll
– Humaniseringen av häktesverksamheten
– Bekämpningen av narkotikamissbruk
– Säkerheten i anstalterna
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sysselsättning för sam-hällstjänstdömda, ta fram
riktlinjer för uppföljning av frivårdens verksamhet
och att utarbeta riktlinjer för frivårdens samverkan
med myndigheter utanför kriminalvården.
Som ett led i arbetet att öka förtroendet för frivården har regeringen uppdragit åt Domstolsverket
och Kriminalvårdsstyrelsen att utveckla former för
regelbundna överläggningar mellan domstolar och
frivårdsmyndigheter. Flera regionala konferenser har
genomförts under 1996. Samarbetet kommer att
fortsätta bl.a. genom konferenser på lokal nivå.
Även om det totala antalet skyddstillsynsdomar
har minskat något mellan åren 1995 och 1996 har
andelen skyddstillsynsdomar i förhållande till antalet
brottmålsdomar ökat. Under 1994 utgjorde andelen
skyddstillsynsdomar ca 9 procent av brottmålsdomarna, motsvarande andel var drygt 10 procent
1995 och ca 11 procent 1996. Det kan tyda på att
ansträngningarna att tydliggöra innehållet i frivårdspåföljderna och att öka trovärdigheten har gett
ett visst resultat.
Av avsnitt 6.4.1 framgår att frivårdens arbete med
de övervakade skall inriktats på att motverka återfall
i brott. Sådant arbete bedrivs genom samtalskontakter med den dömde. Även den programverksamhet
som bedrivs inom frivården i syfte att motverka återfall i brott är viktig och skall utvecklas ytterligare.

6.3.2

TABELL 6.1
SYSSELSÄTTNINGSTIMMAR I
ANSTALT (1 000 TIMMAR).
SYSSELSÄTTNING

1993/94

1995

1996

Arbetsdrift

3 270

46%

2 700

40%

2492

38%

Utbildning

1 141

16%

1 017

15%

878

13%

Intern
service

1 746

25%

1 741

26%

1421

22%

Brotts- och
missbruksrelaterade
program

340

5%

559

8%

851

13%

Övr sysselsättning
med ersättning

355

5%

596

9%

750

11%

Frigång

193

3%

166

2%

165

3%

Summa

7 045

100%

6 779 100%

6 557

100%

Som framgår av avsnitt 6.4.1 anser regeringen att det
är viktigt att tiden i anstalt tas till vara på ett sätt som
motverkar återfall i brott och att satsningarna på
verkställighetens innehåll fortsätter. Kriminalvården
skall i det syftet erbjuda de intagna såväl brotts- och
missbruksrelaterade program som arbete och utbildning. För att uppnå ett bra resultat i verksamheten är
det också viktigt att förändringen av vårdarnas roll
mot ett väl utvecklat kontaktmannaskap fortsätter. I
avsnitt 6.4.1 betonar regeringen vidare att det är angeläget att utveckla samarbetet med andra myndigheter beträffande insatser som syftar till att öka förutsättningarna för den dömde att leva ett laglydigt liv.
I syfte att förbättra frigivningsförberedelserna har
Kriminalvårdsstyrelsen inlett ett arbete med att utarbeta föreskrifter och allmänna råd för verkställighetsplaneringen, innefattande bl.a. planering av frigivningen. Kontakter mellan kriminalvården och
andra myndigheter har tagits för att förbättra samarbetet med frigivningsförberedelserna. Som framgår
av avsnitt 6.4.1 anser regeringen att kriminalvårdens
arbete med frigivningsförberedelser måste förbättras
ytterligare.

Anstalter

Verkställighetens innehåll
Verkställighetens innehåll vid anstalterna utvecklas
fortlöpande, bl.a. genom de olika brottsförebyggande
programmen. Den totala sysselsättningsgraden under
budgetåret för de intagna var 82 procent, vilket är en
oförändrat hög nivå jämfört med föregående budgetår. De brotts- och missbruksrelaterade programmen
har ökat från 7,7 procent av sysselsättningstimmarna
under budgetåret 1994/95 till 13 procent under år
1996. För att säkerställa en hög kvalitet på de olika
programmen har Kriminalvårdsstyrelsen utvecklat
krav och råd för kvalitetssäkring av programmen.

Intagna med särskilda behov på grund av
psykiska störningar
Intagna med psykiska störningar ställer särskilda
krav på verksamheten i anstalterna. Kriminalvårdsstyrelsen har därför fått i uppdrag av regeringen att
under budgetåret 1995/96 inrätta stödavdelningar
för intagna som har särskilda problem på grund av
personlighetsstörning eller psykisk särart och för vilka psykiatrin inte anser sig kunna ge någon behandling. Under budgetåret 1995/96 påbörjade Kriminalvårdsstyrelsen ett planeringsarbete för att inrätta
sådana stödavdelningar med sammanlagt 90 platser.
Enligt Kriminalvårdsstyrelsen krävs det ett omfattan49
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de arbete med att ställa i ordning nya lokaler, som är
anpassade för stödavdelningarna. Inrättandet av avdelningarna har därför kraftigt försenats. En avdelning med sju platser öppnades vid den rättspsykiatriska kliniken vid Huddinge sjukhus i januari 1997.
Kriminalvårdsstyrelsen planerar att öppna en avdelning med 24 platser vid Kriminalvårdsanstalten Storboda under hösten 1997. Planerna omfattar ytterligare två stödavdelningar med vardera 30 platser vid
Kriminalvårdsanstalten Fosie och Kriminalvårdsanstalten Norrtälje. Avdelningen i Fosie beräknas öppna i april 1998 och avdelningen i Norrtälje i november 1998.
För att de intagnas behov av psykiatrisk vård i den
allmänna sjukvården skall tillgodoses krävs bl.a. ett
väl fungerande samarbete mellan kriminalvården och
sjukvårdshuvudmännen. Av Kriminalvårdsstyrelsens
årsredovisning för budgetåret 1995/96 framgår att
samarbetet har förbättrats. Enligt Kriminalvårdsstyrelsens bedömning får de intagna som har behov av
sluten psykiatrisk vård generellt sett sina behov tillgodosedda men brister förekommer fortfarande.
Kriminalvårdsstyrelsen anser att antalet platser vid
enheter som är godkända för rättspsykiatrisk vård
för intagna i anstalt inte är tillräckligt och att det
medför att psykiatrin tvingas till alltför restriktiva
bedömningar vad gäller de intagnas vårdbehov. Det
innebär enligt Kriminalvårdsstyrelsens bedömning att
vårdtiden i vissa fall blir alltför kort.
Genom olika insatser, bl.a. genom att utbilda berörd personal i psykiatri, höjer kriminalvården kompetensen inom den egna organisationen för att bättre
kunna ta hand om de intagna med psykiska störningar som inte kommer ifråga för vare sig stödavdelning eller sjukhusvård.
Kriminalvårdsstyrelsen genomför tillsammans
med Rättsmedicinalverket en studie för belysning av
frågor om omfattningen av de psykiskt störda inom
anstaltspopulationen och karaktären av deras psykiska störningar i syfte att bereda dem adekvat behandling. En slutrapport kommer att presenteras under våren 1998.
Stödavdelningarna kommer att öppnas under innevarande år och nästa år. Erfarenheterna från avdelningarna kommer att utvärderas. Intagna som är i
behov av sjukhusvård måste beredas sådan vård. När
den studie som Kriminalvårdsstyrelsen och Rättsmedicinalverket utför tillsammans är avslutad, kommer
regeringen att ta ställning till om det krävs några ytterligare åtgärder för att sjukhusvården av dessa intagna skall förbättras. Kriminalvården måste göra
ytterligare insatser också för de intagna som inte
kommer i fråga vare sig för stödavdelning eller sjukhusvård. Regeringen följer kriminalvårdens arbete på
det området och överväger fortlöpande om det krävs
några åtgärder från regeringens sida.

Bekämpningen av narkotikamissbruk
vid häkten och anstalter
Kriminalvården skall verka för att häkten och anstalter hålls fria från narkotika. Intagna narkotikamissbrukare som vill placeras på en anstaltsavdelning
som är fri från narkotika skall beredas sådan placering.
Kriminalvården bedriver arbetet med att bekämpa
narkotikamissbruket i häkten och anstalter genom
att differentiera de intagna, motivera de intagna att
delta i behandlingsprogram, tillhandahålla behandlingsprogram, genomföra kontroller, dvs. urinprovstagningar och visitationer, och driva särskilda projekt.
Antalet särskilda platser avsedda för motivationsoch behandlingsarbete med narkotikamissbrukare
var 538 stycken i oktober 1995 och 556 stycken i
oktober 1996. Andelen intagna som får ta del av särskilda motivations- och behandlingsprogram och
andra åtgärder mot narkotikamissbruk har under de
senaste åren legat runt 40 procent. Den 1 april 1997
hade andelen ökat till drygt 46 procent. Det är
angeläget att kriminalvården ökar sina insatser på
området.
Under budgetåret har kriminalvården påbörjat ett
projekt, KARTNARK, för att utreda frågor som i vid
mening berör narkotikaproblemet i anstalter och
häkten. Syftet är att utveckla statistik och andra informationskällor för att regelbundet kunna bedöma
narkotikasituationen och vilka insatser som görs för
att bekämpa narkotikan. Arbetet skall också resultera i förslag till åtgärder och strategier för en effektivare narkotikabekämpning. En rapport kommer att
färdigställas under hösten 1997. Av den redovisning
som hittills har lämnats framgår att antalet beslag av
narkotika i häkten och anstalter är lågt. Samtidigt
har antalet kontroller genom visitationer av bostadsrum och andra lokaler ökat. En klar majoritet av anstalter som tillfrågats om förekomsten av missbruk i
anstalten har rapporterat att det sällan eller aldrig
förekommer missbruk. Regeringen följer arbetet.
Arbetet med att bekämpa narkotikamissbruket
skall bedrivas med fortsatt intensitet. Det projekt
som kriminalvården har inlett för att bättre kunna
bedöma narkotikaproblemens omfattning och följa
upp de åtgärder som vidtas är angeläget. Sådan kunskap är en förutsättning för att kriminalvården skall
kunna förbättra metoderna för att komma till rätta
med narkotikaproblemen och bereda missbrukare
adekvat vård.
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relsen att öka sin tillsyn. Av häktesuppdragets
slutrapport framgår vidare att kriminalvården ser
över besöksmöjligheterna och särskilt uppmärksammar möjligheterna till gemensamhet för häktade
kvinnor. I slutrapporten konstaterar Kriminalvårdsstyrelsen också att möjligheterna att utforma en humanare häktesverksamhet för häktade med åklagarrestriktioner är begränsade. S.k. samsittning med
annan häktad med åklagarrestriktioner förekommer
dock.
Regeringen anser, liksom Kriminalvårdsstyrelsen,
att väsentliga åtgärder vidtagits men att det krävs
fortsatta insatser när det gäller såväl lokaler som
verksamhet vid häktena för att förbättra förhållandena.

Säkerheten
Det totala antalet rymningar direkt från anstalt fortsätter att minska.
DIAGRAM 6.2
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Det kan konstateras att antalet lagakraftvunna fängelsedomar har minskat från drygt 15 200 år 1994 till
omkring 14 700 år 1995 och till drygt 13 500 år
1996. Minskningen har fortsatt under det första
halvåret 1997.
Beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna minskar. År 1995 var medelbeläggningen ca 87 procent
av tillgängliga platser. Under år 1996 minskade nivån till 85 procent. Det första halvåret 1997 var i
medeltal 78 procent av 4 683 platser belagda.
Diagrammet nedan visar medelbeläggning i procent av antalet tillgängliga platser och medelantalet
platser i anstalt under tiden 1992–1996.

Under den senaste femårsperioden har andelen permissioner som misskötts genom att den intagne inte
återkommer i rätt tid minskat från 0,8 procent 1992
till 0,3 procent 1996.

6.3.3

Häkten

En strävan inom kriminalvården är att bedriva verksamheten vid häktena under humanare former och
att intagna skall ges ökad möjlighet till gemensamhet. Kriminalvårdsstyrelsen har i det s.k. häktesuppdragets slutrapport redovisat vilka åtgärder som vidtagits och lämnat förslag till förändringar som bör
vidtas för att verksamheten vid häktena skall få en
humanare utformning. Av slutrapporten framgår
bl.a. att antalet platser för gemensamhet ökar kontinuerligt. Under vardagarna är emellertid 30 procent
av de intagna inte aktuella för gemensamma aktiviteter av olika skäl t.ex. rättegångar, förhör och läkarbesök.
Kriminalvårdsstyrelsen framhåller att ett av hindren för en ökad gemensamhet är begränsade lokaloch personalresurser. Styrelsen bedömer att de åtgärder som kan vidtas framöver för att öka omfattningen av gemensamhet är förändringar av lokaler, omdisponerade personalresurser och införande av
häktesavdelningar i anstalt. Kriminalvårdsstyrelsen
har också utarbetat ett förslag till policydokument
för ökad gemensamhet vid häktena. Innehållet och
omfattningen av olika aktiviteter för häktade med
eller utan restriktioner kommer att mätas från och
med budgetåret 1997. För att bevaka att humaniseringen av häktesverksamheten fortsätter och för att
bättre följa utvecklingen kommer Kriminalvårdssty-
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Under tiden den 1 januari – 30 juni 1997 erbjöds
4 269 dömda att avtjäna sitt fängelsestraff genom
intenisvövervakning med elektronisk kontroll. Den
30 juni hade 60 procent ansökt. Av ansökningarna
beviljades 87 procent. Den 30 juni hade 78 procent
fullföljt verkställigheten och 4 procent hade avbrutit
den. Under det första halvåret 1997 avtjänade i me51
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deltal 370 dömda per dag sitt fängelsestraff genom
intensivövervakning. Den 1 juni pågick intensivövervakning för 436 personer. (Jfr. också avsnitt 6.3.1).
Dygnskostnaden för en anstaltsplats varierar mellan de olika säkerhetsklasserna. Totalt har kostnaden
per producerat vårddygn för anstalterna ökat med
101 kronor, 6 procent, mellan budgetåret 1994/95
och år 1996. Vid anstalterna i den lägsta säkerhetsklassen var ökningen 252 kronor, 23 procent, och
vid de övriga säkerhetsklasserna 88–114 kronor, 5–7
procent. Under budgetåret 1994/95 var kostnaden
för ett producerat vårddygn i den lägsta säkerhetsklassen 1 290 kronor och i den högsta säkerhetsklassen 1 956 kronor. Den ökade kostnaden beror enligt
Kriminalvårdsstyrelsen bl.a. på att antalet intagna
minskat relativt kraftigt utan att kostnaderna har
kunnat reducerats i samma takt.
Den utvidgade försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll och minskningen av antalet lagakraftvunna domar har medfört
att regeringen på framställan av Kriminalvårdsstyrelsen beslutat att 13 anstalter skall läggas ner under år
1997. Antalet platser vid anstalterna kommer därmed att minska med omkring 625. Vissa avvecklingskostnader för anstalterna kommer dock att belasta kriminalvården under framför allt åren 19982000.
För år 1998 prognostiserar Kriminalvårdsstyrelsen
med en medelbeläggning på omkring 3 500 intagna.
Enligt Kriminalvårdsstyrelsens planer kommer antalet nominella platser 1998 att vara i medeltal 4 414.
Det skall jämföras med att antalet nominella platser
det första halvåret 1997 var 4 726. Att skillnaden
inte är större, trots beslut om nedläggningar, beror
på att ett antal nya platser öppnas under 1998, bl.a.
stödavdelningar.
Regeringen avser att föreslå att halvtidsfrigivningen avskaffas och att villkorlig frigivning skall kunna
beviljas först sedan två tredjedelar av strafftiden har
avtjänats. Enligt preliminära beräkningar kommer
det att innebära att medelbeläggningen kommer att
öka med 100 intagna per år, vilket motsvarar en
kostnad på ca 46 miljoner kronor.
Medelbeläggningen vid häktena har sedan mitten
av 1980-talet ökat årligen fram till budgetåret
1993/94. Därefter har beläggningen successivt minskat. År 1995 var medelbeläggningen 82 procent.
Under år 1996 minskade beläggningen till 77 procent. De första sex månaderna 1997 var 77 procent
av de 1 453 tillgängliga platserna belagda.
Diagrammet nedan visar medelbeläggningen i
procent av antalet tillgängliga platser och medelantalet platser i häkten under tiden 1992 - 1996.
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Den 1 oktober 1995 hade 27 intagna i häkte med
verkställbar dom väntat i mer än sju dagar på en placering i anstalt. Motsvarande siffra den 1 oktober
1996 var 10 stycken.
Genomsnittssiffran för antalet förvarstagna enligt
utlänningslagen som har placerats i häkte har under
tiden 1995-1996 gått ned från 37 till 26. Från den 1
oktober 1997 kommer Statens Invandrarverk att ta
över ansvaret från polismyndigheterna för personer
som tas i förvar. Invandrarverket tar då också över
ansvaret för att hålla förvarslokaler. Placeringar i
häkte och arrester av förvarstagna skall därefter förekomma endast i rena undantagsfall.
Totalt har kostnaderna per vårddygn för häktena
ökat med 407 kronor, 22 procent, mellan budgetåret
1994/95 och år 1996. Av ökningen utgör 237 kronor, 25 procent, personalkostnader och 139 kronor,
52 procent, hyreskostnader. De ökade personalkostnaderna per vårddygn hänger enligt Kriminalvårdsstyrelsen främst samman med att beläggningen har
minskat kraftigt samtidigt som antalet platser har
ökat. De höjda hyreskostnaderna beror till stor del
på att häktesorganisationen tillförts nya lokaler med
förhållandevis dyra hyresavtal.
Kriminalvårdsstyrelsen har fått i uppdrag att utveckla metoderna när det gäller att göra prognoser
avseende beläggningsutvecklingen. Arbetet med att
utveckla prognosmetoder skall intensifieras för att
kriminalvården skall kunna beräkna resursåtgången
bättre.

6.3.5

Personalsituationen

Antalet årsarbetskrafter inom kriminalvården var
7 937 år 1996, varav 4 671 vid anstalter. I häktena
var antalet årsarbetskrafter 1 588 och i frivården
1 043. Antalet anställda inom kriminalvården var år
1996 i genomsnitt 8 580. Skillnaden mellan antalet
årsarbetskrafter och antalet anställda beror på
52
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DIAGRAM 6.5
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minska risken för återfall i brott. De dömda som bedöms vara i behov av deltagande i sådan verksamhet
skall erbjudas möjlighet att delta.
Många av dem som är föremål för kriminalvård
har brister i sin grundläggande utbildning. En viktig
uppgift för kriminalvården måste därför vara att se
till att de dömda får möjlighet att komplettera sin
utbildning för att förbättra deras möjlighet att få ett
arbete och leva ett laglydigt liv. En annan angelägen
uppgift är att medverka till att dömda med psykiska
störningar får adekvat behandling.
I det brottsförebyggande arbetet är det väsentligt
att kriminalvården skapar förutsättningar för en bra
frigivningssituation för de intagna i anstalt. Insatser
som bidrar till att behandling och andra åtgärder
som inletts under verkställigheten kan fullföljas efter
verkställighetens slut skall prioriteras. De insatser
som görs för att den intagne skall få bostad, sysselsättning och försörjning vid frigivningen skall öka.
Det krävs också att andra myndigheter deltar aktivt i
detta arbete. Samhället som helhet måste ge stöd åt
de intagna inte bara inför deras frigivning utan också
under den tid som följer närmast därefter. Regeringen överväger att ge ett uppdrag till berörda myndigheter att inkomma med förslag till åtgärder för att
förbättra de intagnas frigivningssituation och därigenom minska risken för återfall i brott.
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Källa: Kriminalvårdsstyrelsen

att det inom kriminalvården finns ett relativt stort
antal vikarier som arbetar endast en viss del av året
eller enstaka dagar under en månad. Av diagrammet
ovan framgår hur antalet årsarbetskrafter har förändrats under perioden 1993/94–1996.
I samband med att kontaktmannaskap infördes i
anstalterna genomfördes också en ändring av vårdpersonalens arbetstidsscheman, som innebär att huvuddelen av personalen nu arbetar antingen dagtid
eller nattetid. Det har medfört en effektivitetsvinst.
När det gäller vårdpersonal var antalet anställda i
förhållande till antalet intagna lika stort på dagtid år
1996 som under budgetåret 1993/94.

6.4

Förändringar inom kriminalvården

6.4.1

Fortsatt utveckling av verkställighetens innehåll

6.4.2

Fortsatt humanisering av häktesverksamheten

I en human och modern rättsstat är det en angelägen
uppgift att se till att frihetsberövanden utformas på
ett sådant sätt att de inte är mer ingripande än vad
som är nödvändigt med hänsyn till de skäl som föranleder åtgärderna. När det gäller häktade blir frihetsberövandet många gånger ingripande och det är
angeläget att motverka onödiga restriktioner och ingrepp. Under senare år har några nya häkten tagits i
bruk med bättre förutsättningar för en human häktesverksamhet. Vid andra häkten har det genom ombyggnad skapats utökade gemensamhetsutrymmen.
Som framgår av avsnitt 6.3.3 vidtas även andra åtgärder från kriminalvårdens sida i syfte att skapa en
humanare häktesverksamhet, bl.a. genom att erbjuda
de intagna sysselsättning. Program som syftar till att
motivera intagna som har missbruksproblem till behandling skall utökas och förbättras. Ytterligare åtgärder bör också vidtas i syfte att utveckla kontaktmannaskapet. När det gäller intagna med
restriktioner är det bl.a. viktigt att förbättra samarbetet mellan häktena och åklagarna så att de besök och
andra aktiviteter som kan genomföras utan att utredningen äventyras kommer till stånd.
I häktesuppdragets slutrapport har Kriminalvårdsstyrelsen lämnat förslag till lagändringar som kan
skapa förutsättningar för en bättre häktesverksam-

Kriminalvården har en viktig uppgift i det brottsförebyggande arbetet. Verksamheten skall inriktas på
åtgärder som påverkar den dömde att inte återfalla i
brott. Kriminalvården skall därför erbjuda brottsoch missbruksrelaterade program, utbildning, social
träning och meningsfulla fritidsaktiviteter. Intagna i
anstalt och häkte skall ha möjlighet att arbeta. Kriminalvården skall medverka till att de intagna får sådan behandling och sådant stöd att de efter frigivningen kan leva ett laglydigt liv.
Program som syftar till att påverka den dömde att
inte återfalla i brott och missbruk finns nu såväl vid
häkten och anstalter som inom frivården. Det rör sig
bl.a. om brottsrelaterade och missbruksrelaterade
program. Dessa program riktar sig främst till alkohol- och narkotikamissbrukare, till sexualbrottsdömda och andra dömda för våldsbrott. All programverksamhet skall utvecklas ytterligare i syfte att
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het. Dessa förslag har remissbehandlats tillsammans
med förslag om ändrade regler för beslut om restriktioner för häktade som tagits fram inom Justitiedepartementet (Ds 1996:46). En proposition bör kunna
avlämnas till riksdagen under året.

6.4.3

ter för förbättrade besöksmöjligheter finns på flera
anstalter.
Det är viktigt att det långtidsdömdas särskilda behov fortsätter att uppmärksammas, liksom säkerheten i anstalterna. Kriminalvårdsstyrelsen skall för regeringen redovisa vilka åtgärder som har vidtagits
och kommer att vidtas med anledning av Analysgruppens rapport . Sedan Kriminalvårdsstyrelsen har
lämnat sin redovisning, kommer regeringen att ta
ställning till om det krävs några åtgärder från regeringens sida.
I 7 § tredje stycket lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt finns bestämmelser om särbehandling
av långtidsdömda. Särbehandlingen innebär bl.a. att
sådan intagen inte får beviljas annan permission än
särskild permission. Regeringen överväger att föreslå
ändringar i bestämmelserna som möjliggör en mer
individuell bedömning i varje enskilt fall.

Säkerheten och de långtidsdömdas
situation

En hög grad av säkerhet vid anstalterna och häktena
skall vidmakthållas. Säkerheten skall hållas på en sådan nivå att avvikelser direkt från anstalt och häkte
eller i samband med permissioner och andra utevistelser minimeras. Vidare skall säkerheten för alla intagna och anställda inom kriminalvården vara hög.
Kriminalvården skall också uppmärksamma säkerheten för de kvinnor som är intagna i anstalter där både män och kvinnor placeras.
Hot och våld mellan de intagna skall förebyggas.
Ett viktigt led i detta är att personalen har en kunskap om de intagna som de arbetar med och har en
daglig kontakt med dem. Personalen skall därför arbeta nära de intagna. Kontaktmannaskapet har alltså
stor betydelse för säkerheten. En väl avvägd differentiering av de intagna är ett annat viktigt inslag. Visitationer av bostadsrum och andra utrymmen måste
göras regelbundet för att möjliggöra upptäckt av föremål som kan användas som tillhyggen.
Med anledning av upploppet vid Kriminalvårdsanstalten Tidaholm i juli 1994 tillsatte Kriminalvårdsstyrelsen en arbetsgrupp för att analysera det
som hade inträffat och lämna förslag till åtgärder för
att förhindra liknande händelser i framtiden. Den s.k.
Analysgruppen presenterade år 1995 rapporten,
”Oro och upplopp på fängelser - ett förslag till motverkan”. Ett av förslagen i rapporten var att minska
storleken på den grupp intagna som vistas tillsammans. I det syftet är nu kriminalvårdsanstalterna i de
högsta säkerhetsklasserna föremål för ombyggnad.
Kriminalvårdsstyrelsen ser också över dessa anstalters organisation och utvecklar verkställighetens innehåll ytterligare i syfte att öka säkerheten.
Analysgruppens rapport behandlar också de långtidsdömdas situation. Andelen långtidsdömda har
ökat under senare år. De intagna som avtjänar långa
straff har särskilda behov. Verkställigheten måste
planeras så att innehållet i de intagnas sysselsättningen varieras. Även fritiden måste vara innehållsrik.
För de långtidsdömda är det vidare särskilt viktigt att
det finns goda besöksmöjligheter i anstalterna. Med
Analysgruppens rapport som utgångspunkt har kriminalvården vidtagit åtgärder som syftar till att skapa bättre förhållanden för den gruppen. Den s.k.
mottagningsavdelningen vid Kriminalvårdsanstalten
Kumla, som öppnades den 1 april 1997, möjliggör en
bättre planering av verkställigheten. Besökslägenhe-

6.4.4

Ny lokal organisation

Under 1996 hemställde Kriminalvårdsstyrelsen att
regeringen skulle ändra principerna för den lokala
organisationen så att det skulle bli möjligt att inom
samma myndighet bedriva verksamhet inom häkte,
anstalt och frivård. Bakgrunden till Kriminalvårdsstyrelsens framställning var de nya krav som ställs på
organisationen genom försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll, den
ökade programverksamheten samt behovet av samverkan med andra myndigheter och högre administrativ kompetens. I budgetpropositionen för år 1997
(prop. 1996/97:1) delade regeringen Kriminalvårdsstyrelsens bedömning att det bör bli möjligt att bedriva häktes-, anstalts- och frivårdsverksamhet inom
samma myndighet. Sedan Kriminalvårdsstyrelsen inkommit med förslag om vilka lokala kriminalvårdsmyndigheter som skall finnas och vilka verksamhetsgrenar som skall ingå i dem har regeringen
beslutat om ny lokal organisation i enlighet med förslaget. Beslutet innebär att de nuvarande drygt 140
lokala myndigheterna den 1 januari 1998 ersätts med
37 kriminalvårdsmyndigheter. Av dessa innehåller 22
samtliga tre verksamhetsgrenar – häkte, anstalt och
frivård – och nio innehåller två verksamhetsgrenar.
Fem anstalter (Hall, Kumla, Norrtälje, Malmö och
Tidaholm) och ett häkte (Stockholm) utgör egna
myndigheter.
Den nya lokala organisationen syftar bl.a. till att
skapa verksamhetsmässiga fördelar både i kriminalvårdens inre organisation och i samarbetet med andra myndigheter och organ. Ett effektivt samordnat
resursutnyttjande har betydande fördelar inte minst
vid en utbyggnad av alternativen till fängelsestraff,
men också för utvecklingen och genomförande av
gemensamma motivations- och påverkansprogram
och bättre frigivningsförberedelser. Denna utveckling
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6.5

kommer att kräva väsentligt utbyggd samverkan med
andra myndigheter och organisationer. Resurserna
kan dessutom utnyttjas effektivt genom att de administrativa funktionerna samordnas och förutsättningarna för en rationell och heltäckande planering
ökar. Möjligheterna för personalen att arbeta med
olika uppgifter förbättras också.

6.4.5

Riksrevisionsverket har i revisionsberättelsen för
kriminalvården gjort bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Riksrevisionsverket har framhållit att det i resultatredovisningen är svårt att på ett entydigt sätt definiera vad som utgör kriminalvårdens slutprestationer
samt att redovisa kvaliteten och effekterna av verksamhetens olika delar. Därför föreslår Riksrevisionsverket att ett förtydligande bör ske i kommande
regleringsbrev om hur kvaliteten i och effekterna av
verksamhetens olika delar skall redovisas.
I årets regleringsbrev har kriminalvården ålagts
att utveckla formerna för sin uppföljning, utvärdering och redovisning av verksamheten. Målsättningen för utvecklingsarbetet skall bl.a. vara att skapa
förutsättningar för uppföljning och utvärdering av
olika åtgärders effekter inom kriminalvårdens verksamhetsområden. Resultatmodellen skall kunna ligga
till grund för redovisningen av kriminalvårdens verksamhet under budgetåret 1998. Regeringen följer
detta arbete och kommer att överväga om ytterligare
åtgärder behöver vidtas.

Ny beslutsordning i organisationsfrågor

Ett av syftena med den nya lokala organisationen är,
som framgått, att skapa förutsättningar för en större
flexibilitet och effektivitet vad gäller utnyttjandet av
kriminalvårdens resurser. I samma syfte avser regeringen att överlämna till Kriminalvårdsstyrelsen att
fatta beslut om häktes- och anstaltsorganisationen.
Beslut om häktenas och anstalternas antal och lokalisering fattas av regeringen enligt förordningen
(1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket. Det är också regeringen som beslutar om anstalternas indelning i öppna och slutna. Regeringen avser
att ändra instruktionen på sådant sätt att Kriminalvårdsstyrelsen i fortsättningen skall fatta beslut i dessa frågor. Kriminalvårdsstyrelsen skall samråda med
Riksåklagaren, Domstolsverket och Rikspolisstyrelsen samt berörda tingsrätter innan beslut om ändringar i organisationen fattas. Regeringen kommer
att i regleringsbrevet för kriminalvården närmare ange de krav och riktlinjer som skall ligga till grund för
häktes- och anstaltsorganisationen.
Regeringen skall alltjämt fatta beslut om landets
indelning i regionmyndigheter och lokala myndigheter.

6.6

Anslag

D 1.

Kriminalvården

1995/96

Utgift

5 414 385

Utgift

3 752 053

1997

Anslag

3 837 161

1998

Förslag

3 376 390

1999

Beräknat

3 660 530

2000

Beräknat

3 892 203

Därav

6.4.6

Regeringens bedömningar med
anledning av Riksrevisionsverkets iakttagelser

Unga lagöverträdare

Inom Justitiedepartementet har en departementspromemoria utarbetats som behandlar frågor
om påföljdssystemet för unga lagöverträdare, Påföljder för unga lagöverträdare (Ds 1997:32).
Förslagen som redovisas i promemorian bygger
vidare på principen att barn och ungdomar som begått brott i första hand skall bli föremål för åtgärder
inom socialtjänsten. I promemorian föreslås att påföljden överlämnande till vård inom socialtjänsten
ges ett tydligare innehåll. Det föreslås också att en ny
frihetsberövande påföljd införs vilken skall kunna
dömas ut för brott som någon begått innan han fyllt
18 år. Departementspromemorian har remissbehandlats och bereds nu i departementet. Regeringen
avser att lämna en proposition till riksdagen i början
av 1998.

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

772 256

3 858 161

1. Beloppen anges i tusentals kronor

Regeringens överväganden
Avgiftsbelagd verksamhet
Kriminalvårdsstyrelsen disponerar inkomster från
arbetsdriften inom kriminalvården. Inkomsterna beräknas för budgetåret 1998 till ca 155 mkr. För budgetåren 1999 och 2000 beräknas inkomsterna från
arbetsdriften till ca 153 mkr respektive ca 150 mkr.
För arbetsdriften gäller inte kravet på full kostnadstäckning. Inkomsterna täcker ungefär hälften av
kostnaderna för arbetsdriften.
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Slutsatser
Kriminalvårdens anslagsförbrukning har under de
senaste åren varit lägre än anvisade anslag vilket inneburit att kriminalvården har byggt upp ett stort
anslagssparande på sammanlagt 772 mkr. Kriminalvårdens överskott för budgetåret 1995/96 var 498
mkr. Anslagssparandet har uppkommit främst till
följd av en lägre beläggning vid häkten och anstalter
än beräknat och på grund av att till- och ombyggnader av häkten och anstalter senarelagts eller uteblivit.
Vidare har försöksverksamheten med intensivövervakning med elektronisk kontroll medfört en lägre
anslagsförbrukning. Dessutom har en ränteintäkt
uppkommit.
I budgetpropostionen för 1997 gjorde regeringen
bedömningen att kriminalvårdens anslag kan minskas med sammanlagt 423 mkr under budgetåren
1997 och 1998, varav 136 mkr under 1998. Bakgrunden till besparingskravet är framför allt att beläggningen vid såväl häkten som anstalter har minskat och att försöksverksamheten med elektronisk
övervakning medför lägre kostnader för verkställighet av fängelsestraff. Besparingskravet grundas också
på att det finns förutsättningar att utnyttja anstaltsplatserna effektivare och att omorganisationen
av kriminalvårdens myndigheter skall leda till effektivare verksamhet. Vidare har anslaget för 1998 dragits ned med 64 mkr med anledning av överkompensation för hyreskostnader. Regeringen beslutade den
9 april 1997 om motsvarande indragning för 1997.
Beläggningen vid häkten och anstalter fortsätter
att minska. Det beror bl.a. på att försöksverksamheten med elektronisk övervakning har utvidgats till
hela landet från den 1 januari 1997 och på att antalet
fängelsedomar minskar. Kriminalvårdsstyrelsen gör
bedömningen att beläggningen kommer att fortsätta
att minska under 1998. Mot denna bakgrund anser
regeringen att utöver minskningen av anslaget med
136 mkr budgetåret 1998 kan 444 mkr av kriminalvårdens outnyttjade medel omfördelas under budgetperioden 1998 - 2000 inom rättsväsendet.

Omfördelningen innebär att kriminalvårdens anslag
dras ner engångsvis med 312 mkr budgetåret 1998,
124 mkr budgetåret 1999 och 8 mkr budgetåret
2000. Den lägre anslagsramen under budgetperioden
skall inte utgöra en planeringsram för kriminalvårdens verksamhet. Kriminalvårdsstyrelsen skall i planeringen och budgeteringen av verksamheten utnyttja anslagssparandet för att täcka de engångsvisa
neddragningarna av anslaget. Återstoden av anslagssparandet behövs bl.a. för att klara sparkravet och
för att underlätta övergången till den nya lokala organisationen.
Vidare har visa tekniska justeringar gjorts av anslaget som motsvaras av ändrade utgifter. Som kompensation för beräknade utgiftsökningar för löner,
lokaler m.m. räknas anslaget upp med ca 83 mkr.
Vidare minskas anslaget med ca 32 mkr med anledning av att lönekostnadspålägget 1998 ersätts med
försäkringsmässigt beräknade premier fr.o.m. år
1998. Vidare tillförs anslaget engångsvis 9 mkr som
kompensation för att kriminalvården finansierar
uppräkningen av anslaget F1 Brottsförebyggande rådet i tilläggsbudgeten för år 1997.
Sammantaget föreslås därmed 1998 års anslag
uppgå till 3 376 390 000 kronor. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 3 660 530 000 respektive
3 892 203 000 kronor.
På regeringens uppdrag har resursutnyttjandet inom bl.a. polisväsendet och domstolsväsendet tidigare
granskats. Regeringen avser nu att utreda hur kriminalvårdens resurser utnyttjas och om resurserna kan
utnyttjas effektivare.
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7 Kronofogdemyndigheterna

7.1

Inledning

förpliktelser och andra förpliktelser som kan bli föremål för verkställighet.

Riksskatteverket (RSV) svarar för den centrala ledningen av exekutionsväsendet (jfr utgiftsområde 3
Skatteförvaltning och uppbörd, avsnitt Skatteförvaltningen). På regional nivå finns det fr.o.m. den 1 januari 1997 inom exekutionsväsendet tio kronofogdemyndigheter med sammanlagt 92 lokala kontor.
Indrivning och andra former av verkställighet bedrivs
från de lokala kontoren medan vissa arbetsuppgifter,
främst vad gäller exekutiv försäljning av fastigheter
m.m. och tillsyn i konkurs, är koncentrerade till ett
mindre antal orter.

7.2

Prioriteringar för 1998
Ambitionsnivåerna i indrivningsarbetet skall höjas.
De genomsnittliga handläggningstiderna i arbetet
med fastighetsförsäljning skall förkortas. Åtgärder
skall vidtas för att störningarna i verksamheten skall
bli så små som möjligt vid en ökning av mål- och
ärendemängden.

7.3

Resultatbedömning och
slutsatser

7.3.1

Inledning

Utgiftsutvecklingen

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1 779

1 289

1 298

1998

1999

2000

1 284

1 320

1 357

Av målet för exekutionsväsendet följer att kronofogdemyndigheterna skall verka för en god betalningsmoral i samhället och för att alla även i övrigt gör
rätt för sig. Det betyder bl.a. att kronofogdemyndigheterna skall verka för att betalningsförpliktelser och
andra förpliktelser som kan verkställas med tvång i
stället i största möjliga utsträckning bör fullgörs frivilligt i rätt tid och ordning.
Målet för exekutionsväsendet är ett effektmål.
Kronofogdemyndigheternas verksamhet får antas
vara av största betydelse för att målet skall uppnås,
men möjligheterna att klara detta påverkas av en rad
faktorer utanför verksamheten såsom konjunkturläge och sysselsättning. Av betydelse är också andra
myndigheters liksom även företags agerande, attityder till skuldsättning m.m. Detta är dock saker som i
viss utsträckning kan påverkas av hur kronofogdemyndigheterna arbetar.
Myndigheterna kan medverka till att målet uppnås genom åtgärder av flera slag.
Kronofogdemyndigheternas huvuduppgift är att
på uppdrag av borgenärer och andra sökande verkställa rättsanspråk som inte har reglerats frivilligt.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Handläggningstiderna för olika typer av mål och
ärenden har genomgående förkortats, men inom vissa delområden är mängden oavslutade mål och ärenden fortfarande betydande. Det beloppsmässiga utfallet av indrivningsverksamheten har förbättrats
något.
Anslagssparandet har ökat.
Större förändringar
Under år 1997 slutförs arbetet med att anpassa myndigheternas inre organisation m.m. till den nya indelningen i tio regionala myndigheter.
Mål för exekutionsväsendet
Målet för exekutionsväsendet är att upprätthålla
rättstrygghet och rättssäkerhet vad gäller betalnings57
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För att målet skall uppnås måste kronofogdemyndigheternas utredningar i indrivningsarbetet vara så
tillförlitliga att verkställigheten kan antas leda till att
gäldenärernas betalningsförmåga tas i anspråk fullt
ut för att reglera fordringarna, med beaktande av de
bestämmelser som finns till skydd för gäldenärernas
rätt. Detta har naturligtvis betydelse först och främst
för den borgenär som har begärt verkställighet och
som vill få så stor del som möjligt av sin fordran betald, men det har också en preventiv effekt att det
inte uppfattas som alltför enkelt att undanhålla tillgångar från verkställighet.
För att målet för verksamheten skall uppnås skall
kronofogdemyndigheterna också

loppsmässiga utfallet av verksamheten. Detta är
emellertid ett mycket trubbigt mått på resultatet.
Dels påverkas det indrivna beloppets storlek i hög
grad av faktorer utanför myndigheternas kontroll,
dels saknas det i vart fall ännu så länge statistik som
på ett tillförlitligt sätt visar i vilken utsträckning det i
enskilda mål görs betalningar direkt till sökanden
under målets handläggning hos kronofogdemyndigheten.

7.3.2

RSV:s resultatredovisning

I resultatredovisningen i RSV:s årsredovisning lämnas information om resultatet i fråga om var och en
av följande arbetsuppgifter: den förebyggande uppgiften, den fastställande uppgiften (summarisk process), den verkställande uppgiften och uppgiften som
borgenärsföreträdare i allmänna mål (indrivning),
tillsynsuppgiften i konkurs och den skuldsanerande
uppgiften.
Under år 1996 användes mer än 70 procent av
kronofogdemyndigheternas resurser för indrivning,
med vilket här avses allt arbete med verkställighet i
allmänna och enskilda mål jämte borgenärsuppgiften
i allmänna mål, men däremot inte exekutiv försäljning av fastigheter m.m., som redovisas separat.
Grovt räknat var resursåtgången jämnt fördelad
mellan allmänna och enskilda mål. Hur resursåtgången för olika verksamhetsgrenar har utvecklats
framgår av nedanstående tabell.

– genom information och liknande förebyggande
åtgärder bidra till att stärka viljan hos allmänheten att frivilligt fullgöra de förpliktelser man har
tagit på sig,
– snabbt och enkelt fastställa otvistiga anspråk genom utslag i den summariska processen och
– när fråga om skuldsanering väcks utreda förutsättningarna och, om dessa är uppfyllda, besluta
om frivillig skuldsanering.
Vidare hör det till kronofogdemyndigheternas uppgifter att se till att avvecklingen av konkurser sker på
ett lagenligt och ändamålsenligt sätt och utan att dra
ut på tiden.
Av avgörande betydelse för att målet för verksamheten skall uppnås är att handläggningen sker
snabbt och med hög kvalitet. De verksamhetsmål
och återrapporteringskrav som ställs upp i regleringsbrevet för år 1997 är i hög grad inriktade på just
handläggningstider för olika typer av mål och ärenden. Det skall ses mot bakgrund av den extremt stora
arbetsbelastningen på kronofogdemyndigheterna under första hälften av 1990-talet och de betydande
balanser som arbetsbelastningen resulterade i.
Krav vad gäller handläggningstiderna kommer
även i fortsättningen att vara ett viktigt inslag i styrningen av kronofogdemyndigheternas verksamhet,
men det finns anledning att nu i ökad utsträckning
även ställa krav som är hänförliga till ambitionsnivåer, särskilt vad gäller den tillgångsundersökning som
kronofogdemyndigheten i egenskap av verkställande
myndighet skall göra i mål om utmätning och den
gäldenärsutredning som kronofogdemyndigheten
dessutom skall göra i egenskap av borgenärsföreträdare i allmänna mål. När regeringen i budgetpropositionen för år 1997 angav som en prioriterad uppgift
att kvaliteten i indrivningsarbetet skulle förbättras
var det bl.a. detta som åsyftades.
Det ligger nära till hands att ställa sig frågan vilken betydelse utvecklingen av det totala indrivna
beloppet i allmänna respektive enskilda mål har som
mått på resultatet av verksamheten. Enligt regeringens mening kan man aldrig bortse från det be-

TABELL 7.1
EXEKUTIONSVÄSENDETS
ANSLAGSBELASTNING FÖRDELAD PÅ
ARBETSUPPGIFTER 1993 - 1996
(MILJONER KRONOR)
ÅR
VERKSAMHETSGREN

1993

1994

1995

1996

FÖRÄNDR.
95-96 I %

Indrivning

808

834

852

947

+11%

A-mål

323

382

411

487

+19%

E-mål

485

453

441

460

+ 4%

Summarisk process
Delgivning genom 1
stämningsman

183

153

127

119

- 7%

Fastighetsförsäljning

106

142

121

116

- 4%

46

50

43

47

+ 8%

7

5

5

7

+ 30%

15 2

27

33

+ 20%

1200

1176

1333

+ 13%

Konkurstillsyn
Förebyggande verksamhet

66

Skuldsanering
Totalt

1153

1. Fr.o.m. budgetåret 1995/96 beräknas medel för stämningsmannadelgivning
under anslaget till kronofogdemyndigheterna
2. Fr.o.m. 1994-07-01

En betydande del av verksamheten täcks av de avgiftsinkomster som levereras in till inkomsttitel på
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statsbudgeten. Hur dessa har utvecklats framgår av
nedanstående tabell.

TABELL 7.3
UTVECKLINGEN AV ANTALET
INKOMNA MÅL OCH MÅL I BALANS 1993 - 1996
(I TUSENTAL)

TABELL 7.2
AVGIFTSINKOMSTER 1993 - 1996
(MILJONER KRONOR)

MÅL

1993

1994

1995

1996

Tillkomna

1 221

1 424

1 361

1 444

2 526

2 972

3 168

3 514

Tillkomna

664

543

476

561

Utgående
balans

262

199

192

454

A-mål
ÅR

1993

1994

1995

1996

Grundavgifter
A-mål

131

296

279

302

Utgående
balans

E-mål

301

375

311

211

E-mål

25

100

93

52

Avgifter i fastighetsförs.
Ansökningsavgift i BF

185

162

130

175

Totalt

642

933

813

804

Det bör påpekas att den kraftiga ökningen av antalet
enskilda mål i balans beror på de nya handläggningsrutiner med bevakning av enskilda mål under ett eller
flera år som infördes under år 1996. Bland de allmänna målen dominerar felparkeringsavgifter och
TV-avgifter antalsmässigt, medan det är fordonsskatt, mervärdesskatt och F-skatt som uppvisar den
största procentuella ökningen av antalet mål jämfört
med 1995.
Ett i vissa avseenden bättre mått på arbetsbelastningen än antalet mål är antalet gäldenärer, och då
särskilt antalet under en period tillkomna gäldenärer
som är nya i den meningen att de inte helt nyligen
har varit föremål för utredning hos kronofogdemyndigheten. Utvecklingen de senaste åren framgår av
nedanstående tabell.

Ett av RSV uppställt mål för den förebyggande verksamheten har varit att nå minst 90 procent av eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser med information om risker med att ”ta på sig mer än man orkar
bära”. Målet har inte kunnat uppnås. Andelen elever
som nåtts med informationen har varit ungefär desamma budgetåret 1995/96 jämfört med 1994/95,
strax över 60 procent.
Antalet inkomna mål i den summariska processen
har minskat något 1996, jämfört med 1995. Andelen
mål där föreläggande eller begäran om komplettering
har utfärdats inom fem arbetsdagar har ökat något,
liksom andelen av de avslutade målen där den totala
handläggningstiden har understigit tre månader.
Andelen mål för vilka den totala handläggningstiden
överstigit tolv månader har fortsatt att minska kraftigt och var under 1996 bara 0,2 procent vilket skall
jämföras med 1,3 procent 1995 och 4,3 procent
1994.
Inom verksamhetsgrenen indrivning har det totala
indrivna beloppet ökat marginellt i allmänna mål,
från 4 509 miljoner kronor 1995 till 4 594 miljoner
kronor 1996, medan det i enskilda mål har varit
oförändrat, 1 016 miljoner kronor. Även det belopp
som i enskilda mål har återkallats av sökanden, och
som därför kan antas ha blivit betalt direkt till denna, har varit i stort sett oförändrat (3 404 miljoner
kronor 1996). Andelen mål där utredningen slutförts
inom tre månader har ökat för såväl allmänna som
enskilda mål och var 1996 72 procent i allmänna
mål och 80 procent i enskilda mål.
Utvecklingen av antalet inkomna mål och antalet
mål i balans framgår av nedanstående tabell.

TABELL 7.4
GÄLDENÄRSUTVECKLINGEN
1993 - 1996 (I TUSENTAL)
GÄLDENÄRER

1993

1994

1995

1996

Tillkomna

348

290

298

312

varav nya

174

136

136

153

varav näringsidkare

51

53

55

70

Avslutade

326

282

301

252

varav nya

96

79

77

81

varav näringsidkare

34

44

55

65

varav gallrade

17

-

28

18

Utgående
balans

571

580

578

637

varav nya

69

37

37

46

varav näringsidkare

129

138

138

143

Inom verksamhetsgrenen exekutiv fastighetsfösäljning har såväl antalet inkomna som antalet avslutade
ärenden minskat kraftigt, liksom antalet sålda objekt
och antalet ärenden i balans. Både antalet inkomna
ärenden och antalet ärenden i balans är nu, efter successiva minskningar, mindre än hälften av vad det
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var år 1993. Sedan det året har andelen fastigheter
som säljs under hand i stället för på exekutiv auktion
ökat stadigt och var år 1996 uppe i 33 procent.
Antalet inkomna konkurstillsynsärenden har
minskat något jämfört med 1995. År 1996 var antalet nya konkurser 12 229. Antalet oavslutade ärenden vid årets utgång har minskat kraftigt jämfört
med 1995 och var vid utgången av 1996 nere i 23
663. Enligt RSV kan man av tillgänglig information
sluta sig till att myndigheterna under 1996 har varit
mera aktiva än tidigare i fråga om förordnande av
förvaltare och granskning av arvodesräkningar. Även
granskningen av förvaltarnas slutredovisning i övrigt
har blivit effektivare på flera av myndigheterna, vilket har lett till högre kvalitet på redovisningen.
Antalet skuldsaneringsärenden har ökat ganska
mycket jämfört med 1995, som var det första hela
kalenderåret som denna arbetsuppgift fanns. År
1996 var antalet 5 206 ärenden. Även antalet ärenden i balans har ökat, med nära 27 procent under
1996. Ungefär hälften av de inkomna ansökningarna
avvisas, avslås eller avskrivs. I flertalet av de fall där
kronofogdemyndigheten lägger fram förslag till frivillig skuldsanering lyckas man inte få förslaget godtaget av samtliga borgenärer. I flertalet fall som
handlagts av tingsrätterna har dessa dock beslutat
om tvingande skuldsanering i enlighet med kronofogdemyndighetens förslag, och RSV räknar med att
kronofogdemyndigheterna kommer att få gehör för
sina förslag i större utsträckning längre fram, när en
mera tydlig praxis hunnit utvecklas. Handläggningstiden fram till ett beslut om frivillig skuldsanering var
under 1996 i genomsnitt nio månader.
I resultatredovisningen konstateras vidare att produktiviteten 1996 har försämrats jämfört med 1995
utom vad gäller verksamhetsgrenarna summarisk
process, skuldsanering och, delvis, förebyggande
verksamhet. Bakom detta ligger att antalet avslutade
mål och ärenden har minskat utan att motsvarande
minskning av resursinsatsen.
RSV redovisar bedömningen att kvaliteten i verksamheten generellt är god. Detta grundar verket på
att antalet överklaganden är litet i förhållande till det
totala antalet beslut och att kronofogdemyndigheternas beslut i stor utsträckning står sig vid en
överprövning (produktkvalitet). Vidare konstateras
att handläggningstiderna har kunnat förkortas för
samtliga verksamhetsgrenar. Enligt RSV är handläggningstiderna det viktigaste måttet på processkvaliteten.
RSV har i början av 1997 redovisat en modell för
resultatstyrning inom exekutionsväsendet (RSV
Rapport 1996:6). Redovisningen gäller främst den
process för målformulering, uppföljning och analys
m.m. som verket avser att tillämpa.

Regeringens bedömning
För landet som helhet gäller att handläggningstiderna
för de flesta typer av mål och ärenden nu förkortas
och balanserna minskar avsevärt. Regeringen bedömer bl.a. mot den bakgrunden resultatet av kronofogdemyndigheternas verksamhet under år 1996 som
fullt tillfredsställande. Det finns dock inte obetydliga
regionala skillnader i fråga om t.ex. handläggningstider. Detta är något som RSV enligt regeringens mening bör uppmärksamma särskilt i sin styrning av
verksamheten och närmare utreda orsakerna till.
Inom verksamhetsgrenen exekutiv fastighetsförsäljning är situationen även för landet som helhet
fortfarande besvärlig, trots de förbättringar som skett
de senaste åren. Med nuvarande mindre ärendetillströmning och med ökad användning av underhandsförsäljning är emellertid utsikterna till ytterligare förbättringar enligt regeringens mening goda. Det
bör nämnas att en utvärdering av exekutiv försäljning under hand nyligen har gjorts av RSV. Utvärderingen har bl.a. visat att det finns behov av vissa rationaliseringsåtgärder i förfarandet.
Det finns anledning att uppehålla sig särskilt vid
uppgifterna i resultatredovisningen om hur produktiviteten utvecklats. När den redovisade produktiviteten i indrivningsarbetet för några år sedan steg kraftigt i samband med ökande mål- och ärendevolymer, i kombination med att resurser tillfälligt
fördes över från indrivningsverksamheten till främst
den summariska processen, påpekade regeringen i
flera sammanhang (jfr bl.a. prop. 1993/94:100 bil. 8
s. 40) att den bedömde det som ofrånkomligt att detta varit förenat med sänkt ambitionsnivå inom vissa
områden. När tillströmningen av mål om betalningsföreläggande och handräckning därefter minskade
underströk regeringen vikten av att återföra resurser
till indrivningsverksamheten för att återställa och
förbättra kvaliteten i indrivningsarbetet (jfr prop.
1994/95:100 bil. 8 s. 40 f).
Eftersom en höjd ambitionsnivå vad gäller utredningarna i indrivningsarbetet inte med automatik påverkar viktningen av prestationerna i produktivitetsmätningen är det naturligt att den kan leda till att
den redovisade produktiviteten sjunker. Därför kan
en sådan utveckling inte utan vidare ses som något
negativt utan det fordras en närmare analys av hur
prestationernas innehåll har förändrats. Som redan
nämnts finns det ett behov av att förbättra uppföljningen av ambitionsnivåerna för utredningen i olika
typer av mål och beträffande olika kategorier av gäldenärer. I regleringsbrevet för år 1998 avser regeringen att precisera vad som skall gälla i fråga om
utvecklingen av ambitionsnivåerna i olika kategorier
av mål och beträffande olika kategorier av gäldenärer.
I det här sammanhanget bör också påpekas att
minskningen av antalet avslutade enskilda mål åtminstone till en betydande del är ett resultat av de
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ändrade rutinerna fr.o.m. den 1 april 1996. Detta
måste givietvis beaktas när man gör jämförelser med
tiden före 1996.
Som redan antytts finns det en stor osäkerhet om
hur mål- och ärendemängden kommer att utvecklas i
fortsättningen. Utvecklingen vad gäller enskilda mål
under 1970- och 1980-talen kan grovt beskrivas så
att perioder av ganska stark ökning avlöstes av perioder av stagnation men inte nämnvärd minskning av
målmängden. Detta har lett till en avsevärd ökning
av antalet mål under perioden som helhet. För de
allmänna målen gäller att tillströmningen har påverkats av flera förändringar i rutiner m.m., främst det
successiva införandet av påminnelserutiner hos skattemyndigheterna, som medförde att antalet mål under en period sjönk kraftigt. Samtidigt bör framhållas
att det på senare tid är andra medelsslag än skatt
som antalsmässigt kommit att dominera bland de
allmänna målen och att ökningen vad gäller dessa
medelsslag lett till att man i dag är tillbaka på det tidiga 1980-talets stora antal mål.
Med det som nu har sagts vill regeringen understryka vikten av att alla möjligheter nu tas tillvara att
genom utveckling av teknikstöd, arbetsformer och
organisation m.m. förbereda myndigheterna så att de
kan klara verksamheten utan allvarliga störningar
om mål- och ärendemängderna i en relativt nära
framtid på nytt skulle börja öka påtagligt.

Regeringens bedömningar med anledning
av revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse avseende skatteförvaltningen och exekutionsväsendet innehåller inte någon
invändning.
I övrigt gäller att RRV i sin årliga rapport föreslår
att systemet för konkurstillsyn ses över med utgångspunkt i konkurshanteringen som helhet. Översynen
bör enligt RRV bl.a. fokusera inriktningen av och
ansvaret för tillsynen. Vidare vill RRV uppmärksamma regeringen på möjligheterna att effektivisera
nuvarande tillsyn genom förändringar i förvaltaroch arvodessystemen.
Regeringen beslutade den 7 maj 1997 direktiv för
en utredning om konkurstillsynen i framtiden m.m.
(dir. 1997:74). I utredarens uppdrag ingår att utreda
bl.a. vilken inriktning och vilket närmare innehåll
tillsynen skall ha, vad som bör gälla för utseende och
arvodering av konkursförvaltare och om konkurskostnaderna totalt sett kan minskas och i så fall hur
det kan ske. Utgångspunkten skall enligt direktiven
vara att tillsynsfunktionen även fortsättningsvis skall
vara offentlig och knuten till kronofogdemyndigheterna, att RSV:s centrala funktion skall behållas och
att konkursförvaltningen skall vara privat. Uppdraget skall redovisas senast den 30 december 1998.

Regionindelningen
Riksdagen beslutade i december 1996 om en ny regionindelning för kronofogdemyndigheterna. I stället
för de 24 myndigheter som fanns till utgången av år
1996 bildades den 1 januari 1997 tio regionala myndigheter. RSV har i juni 1997 till regeringen redovisat
läget i arbetet med att forma den nya inre organisationen för myndigheterna, ett arbete som bedrivs i
flera etapper under 1997. RSV har utfärdat riktlinjer
för detaljutformning av organisationen och bemanning.
Regeringen har under utgiftsområde 3, Skatteförvaltning och uppbörd föreslagit att även skatteförvaltningen på regional nivå skall bestå av tio myndigheter, med samma geografiska verksamhetsområden som kronofogdemyndigheterna, fr.o.m. den
1 januari 1999. Förhållandena i Hallands län är
emellertid särpräglade och regeringen har i fråga om
skatteförvaltningen föreslagit att regionerna utformas
på det sättet att Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner förs samman med Västra Götaland
och övriga kommuner i länet med Skåne. Motsvarande justering bör vid samma tidpunkt göras i fråga
om kronofogdemyndigheterna. Det innebär att Laholms, Halmstads och Hylte kommuner fr.o.m. den
1 januari 1999 förs över från Kronofogdemyndigheten i Göteborg till Kronofogdemyndigheten i Malmö.

7.4

Anslag

E 1.

Kronofogdemyndigheterna

1995/96

Utgift

1 779 315

Utgift

1 289 137

1997

Anslag

1 298 135

1998

Förslag

1 283 651

1999

Beräknat

1 320 147

2000

Beräknat

1 356 899

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

214 717

1 318 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Medel för RSV:s arbetsuppgifter som central myndighet inom exekutionsväsendet anvisas under utgiftsområde 3 Skatteförvaltning och uppbörd, ramanslaget A 1. Riksskatteverket.
Hos kronofogdemyndigheterna har det under
budgetåren 1993/94, 1994/95 och 1995/96 byggts
upp ett avsevärt anslagssparande. Regeringen har vid
tre tillfällen, nu senast våren 1997, beslutat om bortföring av vissa medel från anslaget som en besparing.
Sammanlagt har i enlighet med regeringens beslut
62 760 000 kr förts bort från anslaget.
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Regeringens överväganden
Resultatinformation
Den av RSV senast redovisade prognosen över
medelsförbrukningen tyder på att anslagssparandet
hos kronofogdemyndigheterna kommer att avvecklas
helt och ha vänts till ett mindre underskott vid utgången av år 2000. Det bör understrykas att medelsförbrukningens utveckling är starkt beroende av hur
mängden inkommande mål och ärenden utvecklas.
De senaste årens kraftiga minskning inom vissa verksamhetsgrenar visar vissa tecken på att nu ha brutits.
Det är dock alltför tidigt att dra några säkra slutsatser om den saken.

För kronofogdemyndigheterna gäller för perioden
1995/96 - 1998 ett besparingskrav på 11 procent.
Därutöver har ett tillfälligt resurstillskott på 25 miljoner kronor som gavs budgetåret 1994/95 därefter
dragits bort i två omgångar.
Det både i absoluta tal och i förhållande till anslagsbeloppet avsevärda överskottet har flera förklaringar. En viktig del av förklaringen är att det allmänt sett är svårt att på förhand med någon större
precision ange i vilken takt medel som har avsatts för
investeringar i utrustning och systemutveckling m.m.
på IT-området kommer att förbrukas. För kronofogdemyndigheterna tillkommer den omständigheten att
arbetet i ett omfattande projekt som avser nytt teknikstöd för indrivningsverksamheten har varit avbrutet under en stor del av 1996 och 1997 men numera
har återupptagits. En annan del av förklaringen är
minskat antal mål av vissa slag, vilket har lett till lägre kostnader än beräknat för exekutiva förrättningar
m.m., och återhållsamhet hos myndigheterna med att
rekrytera nya medarbetare. Ett inte obetydligt belopp
är också avsatt för pensionsersättningar i samband
med avveckling av personal.

Slutsatser
Regeringen finner mot bakgrund av det som sagts
inte anledning att nu göra någon ändrad bedömning
vad gäller resursbehovet under perioden t.o.m. år
2000.
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8 Övrig verksamhet inom rättsväsendet

8.1

Anslag

F 1.

Brottsförebyggande rådet

1995/96
Därav

1996

Utgift

44 931

Utgift

1

Anslagssparande

3 354

Utgiftsprognos

37 886

för rättsväsendet samt informations- och förlagsverksamhet.
Inom forsknings- och utvecklingsverksamheten
har BRÅ haft 48 pågående projekt och bedrivit extern verksamhet i form av bl.a. föreläsningar, undervisning och expertmedverkan i utredningar. Ett flertal nystartade projekt avser brottsförebyggande
arbete på lokal nivå. BRÅ har medverkat i det arbete
som bedrivits av Kommittén för brottsförebyggande
arbete och har bl.a. genomfört en opinionsundersökning bland allmänheten om brott och brottsförebyggande arbete. Under budgetåret har BRÅ vidare inlett ett omfattande projekt för att belysa effekter av
tidiga åtgärder, bl.a. sådana som syftar till att förhindra eller motverka att barn och ungdomar dras in
i en kriminell livsstil. BRÅ har också deltagit i arbetet
i Inrikesdepartementets arbetsgrupp med uppgift att
motverka och förebygga rasistiskt våld. På uppdrag
av regeringens barn- och ungdomsdelegation och i
samarbete med Centrum för invandringsforskning
har en enkätstudie genomförts bland ungdomar om
deras utsatthet för etniskt och politiskt relaterat hot,
spridning av rasistisk och antirasistisk propaganda
samt ungdomarnas attityder till demokrati m.m.
Från och med den 1 januari 1996 övertog BRÅ
hela produktionen av den officiella rättsstatistiken
från Statistiska centralbyrån. Övertagandet har lett
till att rådet har utvecklat ett nytt system för statistikproduktionen. Arbetet med att bygga upp en ny
databas och att revidera befintlig statistik har inneburit att utgivningen av statistiken har försenats. Vid
årsskiftet 1997/98 räknar BRÅ med att ha kommit i
kapp med utgivningen av statistiken. Parallellt med
uppbyggnaden av databasen sker ett mer långsiktigt
arbete för att utveckla rättsstatistiken. Kostnaderna
för att ta över och utveckla rättsstatistiken har blivit
betydligt högre än beräknat och rådet behöver därför
ett tillskott på 9 miljoner kronor under innevarande
budgetår. Huvudorsaken är att kostnaderna för uppbyggnaden av den nya databasen har blivit högre än
vad som kunde förutses.
BRÅ räknar också med att resursbehovet ökar
med 7,3 miljoner kronor för vart och ett av budget-

33 385
2

1997

Anslag

25 355

1998

Förslag

46 864

1999

Beräknat

43 826

2000

Beräknat

46 757

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten att BRÅ skall tillföras 9 miljoner
kronor under 1997.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är ett kvalificerat
expertorgan under regeringen. Rådets övergripande
mål är att främja brottsförebyggande insatser genom
utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och information inom det kriminalpolitiska området och
därigenom bidra till att minska brottsligheten och
öka människors trygghet. Viktiga inslag i verksamheten är att ta fram underlag till regeringen och rättsväsendets myndigheter för åtgärder och prioriteringar i
det kriminalpolitiska arbetet, utvärdering av vidtagna
åtgärder samt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete.
Antalet anställda vid BRÅ räknat i årsarbetskrafter var under budgetåret 1995/96 32, varav 25 var
tillsvidareanställda och 7 tillfälligt anställda. Dessutom har BRÅ använt sig av konsulter och arvodesanställda motsvarande tio årsarbetskrafter.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
BRÅ:s verksamhet kan delas upp på verksamhetsområdena forsknings- och utvecklingsverksamhet, stöd
till lokalt brottsförebyggande arbete, officiell statistik
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åren 1998-2000. Det främsta skälet till detta är de
strukturförändringar som pågår inom rättsväsendets
informationsförsörjning.
BRÅ bedriver en omfattande informationsverksamhet om brottsprevention och andra kriminalpolitiska frågor via bl.a. massmedier, konferenser, seminarier och kurser. Rådet har två egna tidskrifter,
varav en engelskspråkig, som tillsammans har en
upplaga på ca 17 000 exemplar. BRÅ har också ett
brett internationellt kontaktnät för erfarenhets- och
forskningsutbyte. I syfte att göra statistiken mer informativ och lättillgänglig har BRÅ utformat statistikpaket och gjort det möjligt att teckna abonnemang
för dessa.

som i dag finns vid olika institutioner över hela landet, bör enligt utredaren tas tillvara genom att BRÅ
utlyser projektmedel för sådan forskning. Forskare
från universitet och högskolor kan då ansöka om
dessa medel. Rådets anställda bör enligt förslaget i
ökad utsträckning kunna delta i kompetensutveckling för personal inom rättsväsendet. Liksom tidigare
skall rådet, enligt utredningen, ansvara för den officiella rättsstatistiken, utföra analyser och prognoser av
brottsutvecklingen samt lämna information om
forsknings- och utvecklingsverksamhet liksom om
brottsförebyggande verksamhet. Ren metodutveckling skall enligt förslaget även i framtiden främst vara
en fråga för myndigheterna själva. BRÅ bör dock
kunna lämna vetenskapligt stöd i arbetet och hjälpa
till med att utveckla metoder som kan underlätta för
myndigheterna att bättre följa upp sin verksamhet.
Till det som BRÅ särskilt bör uppmärksamma hör
frågor som har samband med rättsväsendets totala
effektivitet.
Verksamheten skall enligt förslaget bedrivas i nära
samarbete med universitet och högskolor och med de
andra myndigheterna inom rättsväsendet. Rörlighet
mellan de olika miljöerna skall uppmuntras. Den
professur i polisforskning som i dag finns vid Rikspolisstyrelsens forskningsenhet skall enligt förslaget
föras över till BRÅ och på sikt bör BRÅ kunna inrätta professurer med ett universitets eller en högskolas
medverkan. Rådet bör enligt förslaget också utnyttja
möjligheten med adjungerade professorer vid universitet och högskolor.
Utredaren föreslår att det inrättas ett rådgivande
organ i form av en referensgrupp med företrädare för
Justitiedepartementet och rättsväsendets myndigheter
och med statssekreteraren i Justitiedepartementet
som ordförande. Referensgruppen skall främst lämna
förslag till prioriteringar inom rådets forsknings- och
utvecklingsverksamhet och verka för ökade kontakter mellan praktiskt och vetenskapligt verksamma
inom rättsväsendet. Referensgruppen bör även kunna ta upp andra frågor som är av gemensamt intresse
för rättsväsendets myndigheter, t.ex. utveckling av
rättsstatistiken och informationsinsatser som kan beröra flera myndigheter. Referensgruppen övertar
därmed också den nuvarande informationsdelegationens uppgifter. Den vetenskapliga nämnden skall enligt förslaget även fortsättningsvis bidra till hög vetenskaplig kvalitet i verksamheten.
Förändringarna bör enligt utredaren kunna träda i
kraft den 1 januari 1998. Eftersom förslagen innebär
nya och väsentligt utökade arbetsuppgifter för BRÅ,
föreslår utredaren att rådet årligen bör kunna disponera medel i storleksordningen 50-60 mkr. I beloppet
ingår BRÅ:s nuvarande budget, budgeten för Rikspolisstyrelsens forskningsenhet på drygt 8 mkr, ca
10 mkr för ekobrottsforskning och ca 8 mkr för att
kunna ta över de uppgifter som Kommittén för
brottsförebyggande arbete har. Enligt utredaren bör
rättsväsendets myndigheter i viss utsträckning bidra

Regeringens bedömning av BRÅ:s resultat
BRÅ visar allmänt en hög ambitionsnivå med högt
ställda krav på kvalitet. Rådet har lagt ner ett stort
arbete på den officiella rättsstatistiken och har i princip kommit i kapp med utgivningen av statistiken.
De områden som BRÅ har prioriterat överensstämmer med den förstärkning av rådets inriktning mot
stöd till lokalt brottsförebyggande arbete som krävs
för att på sikt ta hand om de uppgifter som följer av
det nationella brottsförebyggande programmet (Ds
1996:59). BRÅ har i stor omfattning medverkat i det
arbete som utförs av Kommittén för brottsförebyggande arbete.

Utredningsförslag om förändringar av
BRÅ:s verksamhet
Regeringen uppdrog i juni 1996 åt en särskild utredare att göra en översyn av forskningen inom rättsväsendet. Utredaren överlämnade betänkandet
Forskning för rättsväsendet (Ds 1997:28) i mars
1997. Utredningsförslaget syftar till en effektivare
användning av de samlade resurserna för forskningsoch utvecklingsverksamheten inom rättsväsendet och
till att skapa förutsättningar för en bättre forskningsmiljö. Utredaren föreslår bl.a. att forskningsoch utvecklingsverksamheten vid BRÅ och Rikspolisstyrelsens forskningsenhet läggs samman till en enhet vid BRÅ och att denna lokaliseras till forskningsenhetens nuvarande lokaler vid Polishögskolan i
Sörentorp, Solna.
BRÅ skall enligt förslaget ha två huvuduppgifter,
dels stöd till lokalt brottsförebyggande arbete, dels
forsknings- och utvecklingsverksamhet för rättsväsendet. Stödet till lokalt brottsförebyggande arbete
är ett led i genomförandet av det nationella brottsförebyggande programmet, för vilket Kommittén för
brottsförebyggande arbete har ansvaret t.o.m. utgången av 1998. Vidare skall BRÅ ges det huvudsakliga ansvaret för att det bedrivs forskning om
ekonomisk brottslighet. Den forskning om ekobrott
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med medel till uppbyggnaden av den utvidgade
forsknings- och utvecklingsenheten vid BRÅ samt
betala för uppdrag som rådet utför direkt för deras
räkning.

BRÅ och Jusek menar att den föreslagna lokaliseringen skulle försvåra rådets täta kontakter med företrädare för myndigheter, organisationer och skolor
samt med journalister och allmänhet. Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet anser också att
den föreslagna lokaliseringen kan bidra till en isolering. Rådet menar vidare att hyreskostnaderna i
Sörentorp inte är väsentligt lägre än andra alternativ.
BRÅ anför också bl.a. att det finns risk för att dess
trovärdighet kan ifrågasättas om verksamheten
sammankopplas med polisverksamhet.

Remissinstansernas synpunkter
Betänkandet har remissbehandlats. En övervägande
majoritet av remissinstanserna är positiva till utredningens förslag om en sammanslagning. BRÅ och
Kommittén för brottsförebyggande arbete anser att
förslaget är av sådan principiell karaktär att det bör
utredas ytterligare. BRÅ, Juridiska fakultetsnämnden
vid Uppsala universitet m.fl. ifrågasätter om förslaget
innebär en tillräcklig utökning av BRÅ:s resurser.
En del remissinstanser påpekar att god forskning
mer är ett resultat av bl.a. personliga kvaliteter hos
personalen och en väl fungerande forskningsmiljö än
av den yttre organisationen. Några, bl.a. BRÅ, betonar värdet av att det finns flera konkurrerande verksamheter.
Många remissinstanser, däribland Riksåklagaren,
Rikspolisstyrelsen och Kriminalvårdsstyrelsen anser
att det är väsentligt med en referensgrupp, för att regeringen och övriga myndigheter skall få inflytande
över bl.a. vilka områden som skall prioriteras och för
ökad samverkan inom rättsväsendet. Andra, bl.a.
BRÅ, Kriminologiska institutionen vid Stockholms
universitet och Jusek, pekar på risken för en alltför
stark styrning. BRÅ menar att förslaget medför risk
för kompetenskonflikter mellan t.ex. referensgruppen, den vetenskapliga nämnden och ansvariga forskare och hävdar dessutom att forskningens självständighet och därmed trovärdighet skulle urholkas.
BRÅ har även framfört stark kritik mot förslaget att
statssekreteraren i Justitiedepartementet skulle vara
ordförande i referensgruppen. Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet pekar på risken
för att det vetenskapliga inslaget i forskningen och
vetenskapligt baserade initiativ till forskning får stå
tillbaka till förmån för mer kortsiktiga intressen.
Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet menar att en rimligare styrning skulle kunna ske
genom inrättandet av programstöd för olika områden, där t.ex. BRÅ:s vetenskapliga nämnd ges uppdraget att fördela medlen bland ansökningar från
forskare inom och utom BRÅ.
De flesta remissinstanser är ense om den allmänna
inriktningen av myndighetens arbete men flera lämnar synpunkter på enskilda angelägna forskningsområden. Några anser att forskningen om ekonomisk
brottslighet, bl.a. på grund av sin karaktär av grundforskning och tvärvetenskap, bör vara en uppgift för
universitet och högskolor. Att rådet skulle ha ansvar
för projektmedel till ekobrottsforskning välkomnas
av några och ifrågasätts av andra. Linköpings universitet anser att sådan medelsfördelning bör skötas av
ett från BRÅ fristående organ.

Regeringens bedömning av utredningsförslaget
Sammanslagning av BRÅ och Rikspolisstyrelsens
forskningsenhet
Kraven på kriminalpolitiken och myndigheterna inom rättsväsendet ökar. Rättsväsendet måste bli effektivare och insatserna på det kriminalpolitiska området måste, för att fungera väl, bygga på kunskap.
Rättsväsendets nuvarande resurser är begränsade och
det ekonomiska läget gör att de inte kan öka nämnvärt. Resurserna för tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet inom rättsväsendet är i huvudsak
delade mellan de två relativt små institutionerna
BRÅ och Rikspolisstyrelsens forskningsenhet.
För att få en effektivare användning av de samlade
resurserna för forskning, utveckling och därmed
sammanhängande verksamhet inom rättsväsendet
anser regeringen därför att verksamheten vid BRÅ
och Rikspolisstyrelsens forskningsenhet bör slås
ihop. En sammanslagning skulle bl.a. ge en bredare
verksamhet, större flexibilitet samt bättre förutsättningar för att göra helhetsbedömningar av utredningsbehovet och för större projekt. Regeringen anser inte att det finns behov av ytterligare utredning
för att kunna ta ställning till förslaget om en sammanslagning.
Sammanslagningen bör inledas den 1 januari
1998. Rikspolisstyrelsens forskningsenhets nuvarande budget på 8,1 miljoner kronor bör därför överföras till BRÅ i enlighet med utredarens förslag.
BRÅ:s arbetsuppgifter
BRÅ är och skall fortsätta att fungera som expertorgan åt regeringen och rättsväsendets myndigheter,
vilket gör att BRÅ:s verksamhet skiljer sig från den
vid exempelvis universitet och högskolor. Rådets huvuduppgifter är att ta fram underlag till regeringen
och rättsväsendets myndigheter för åtgärder och prioriteringar i det kriminalpolitiska arbetet, utvärdera
vidtagna åtgärder och stödja lokalt brottsförebyggande arbete. Rådet skall också främja brottsförebyggande insatser genom utveckling, tillämpad
forskning och information. BRÅ bör även fortsättningsvis ha ett nära samarbete med de universitet och
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högskolor som redan bedriver forskning inom området eller som planerar sådan forskningsverksamhet.
BRÅ skall mer än tidigare fungera som ett centrum för forsknings- och utvecklingsverksamheten
inom hela rättsväsendet. Rådet skall prioritera samma områden som prioriteras inom kriminalpolitiken
i stort. BRÅ skall delta i undervisningen vid Polishögskolan och i kompetensutveckling för anställda inom
hela rättsväsendet. Det är viktigt att BRÅ med kort
varsel kan ta hand om uppdrag som regeringen eller
rättsväsendets myndigheter har behov av att få utförda.

att snabbt få fram forskning är mycket stort. Att en
stor del av verksamheten kommer att bestå av utvecklingsarbete, utvärdering och kunskapsförmedling
talar också för att lägga ansvaret på BRÅ. Den delen
av verksamheten bör även i framtiden ligga hos rådet. För att säkerställa att det bedrivs forskning på
området, bör huvuddelen av de medel som BRÅ tilldelas för ekobrottsforskning utlysas som projektmedel för forskning om ekonomisk brottslighet, vilka
forskare från universitet och högskolor kan ansöka
om. Härigenom stimuleras forskning vid olika institutioner i landet. Detta bör säkerställa en långsiktig
kunskapsutveckling på området.

Stöd till lokalt brottsförebyggande arbete
Styrningen av BRÅ

En av BRÅ:s viktigaste uppgifter är, som nämnts, att
stödja lokalt brottsförebyggande arbete. BRÅ bör
förbereda sig för att vid årsskiftet 1998/1999 helt ta
över de uppgifter Kommittén för brottsförebyggande
arbete ansvarar för. Rådet bör för detta ändamål få 3
miljoner kronor för 1998. Utredningens förslag att
på sikt tillföra omkring 8 miljoner kronor kommer
att vara utgångspunkt för regeringens fortsatta bedömning av hur mycket pengar BRÅ bör erhålla för
det lokala brottsförebyggande arbetet.
Många lokala organ som bedriver brottsförebyggande verksamhet kallar sig brottsförebyggande råd
vilket innebär en risk för förväxling. Därför bör
BRÅ, i samband med sammanslagningen, byta namn
till Nationella brottsförebyggande rådet.
BRÅ skall stimulera det lokala brottsförebyggande
arbetet, genom att bl.a. aktivt verka för att lokalt
brottsförebyggande arbete organiseras på ett lämpligt
sätt, samla och sprida kunskap om framgångsrika
projekt, hjälpa till med uppföljning och utveckling av
projekt samt verka för att behovet av kvalificerad
utbildning tillgodoses. Samverkan mellan BRÅ, övriga myndigheter, privata näringsidkare, organisationer, föreningar och enskilda medborgare är av avgörande betydelse för att det brottsförebyggande
arbetet skall lyckas. BRÅ skall också, efter övertagandet av kommitténs uppgifter, fortsätta kommitténs arbete med att fördela medel till lokala brottsförebyggande projekt.

För att regeringen och rättsväsendets myndigheter
skall kunna påverka inriktningen av BRÅ:s verksamhet, så att de områden prioriteras där behovet av
kunskap och beslutsunderlag är störst, bör en referensgrupp bildas. Ett syfte med ett sådant organ är
också att stimulera kontakter mellan BRÅ och övriga
myndigheter inom rättsväsendet. BRÅ:s chef bör vara ordförande i referensgruppen. Att avgöra vilka
slutsatser som skall dras av forsknings- utvecklingsoch utredningsverksamheten samt av rättsstatistiken
ankommer naturligtvis inte på referensgruppen. Bildandet av en referensgrupp gör att det inte längre
finns behov av en särskild informationsdelegation.
Den vetenskapliga nämnden bör finnas kvar för att
garantera en hög vetenskaplig kvalitet. Styrelsen, referensgruppen och den vetenskapliga nämnden skall
ha i huvudsak olika uppgifter och någon risk för
kompetenskonflikter bör därför inte föreligga.
BRÅ:s lokalisering
Faktorer som tillgänglighet och rekryteringsmöjligheter talar för att BRÅ även fortsättningsvis skall vara
lokaliserat i Stockholm. Det bör vara en fråga för
myndigheten att med detta som utgångspunkt och
med beaktande av kostnaderna för olika alternativ
besluta i lokaliseringsfrågan.

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser

Forskning om ekonomisk brottslighet
Ansvaret för att det bedrivs ekobrottsforskning bör,
som utredaren föreslår, i ett inledningsskede ligga hos
BRÅ. Eftersom det rör sig om ett nytt forskningsområde anser regeringen att goda skäl talar för en stegvis resursökning och föreslår därför att BRÅ för
forskning om den ekonomiska brottsligheten engångsvis tillförs 3, 6 respektive 8 miljoner kronor
under budgetåren 1998-2000. Genom att ansvaret
läggs på BRÅ kan verksamheten i större utsträckning
styras till särskilt angelägna frågor och resultaten kan
lättare användas som underlag för åtgärder. Regeringen anser att det är viktigt i ett skede när omfattningen av forskningen är begränsad och behovet av

Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
i revisionsberättelsen avseende BRÅ.

Slutsatser
Regeringen föreslår att BRÅ tilldelas ett anslag på
46 864 000 kronor för år 1998. I detta belopp ingår
bl.a. en överföring av Rikspolisstyrelsens forskningsenhets nuvarande budget på 8,1 mkr, 3 mkr för stöd
till lokalt brottsförebyggande arbete samt engångsvis
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dels 3 mkr för forskning om ekonomisk brottslighet,
dels 7 mkr för rättsstatistiken.
Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten att BRÅ engångsvis skall tillföras ytterligare 9 miljoner kronor
under innevarande budgetår, för att täcka de ökade
kostnaderna för rättsstatistiken. För att bl.a. kunna
fortsätta utvecklingsarbetet med rättsstatistiken bör
BRÅ också erhålla ett engångsvis tillskott på 7 miljoner kronor för 1998.
BRÅ:s resursbehov för rättsstatistiken avser stora
belopp i förhållande till den nuvarande budgeten.
Justitiedepartementet har gett Statskontoret i uppdrag att göra en översyn av BRÅ:s arbete med produktion och utveckling av rättsstatistiken och att
lämna förslag på handlingsalternativ för det fortsatta
arbetet med denna. Statskontoret skall redovisa resultatet av översynen senast den 1 november 1997.
Kraven på rättsstatistiken på längre sikt och den
framtida organisationen av arbetet med rättsstatistiken faller utanför Statskontorets uppdrag. Regeringen överväger vilka åtgärder som behöver vidtas för
att det långsiktiga behovet av utveckling på rättsstatistikens område skall kunna tillgodoses på bästa
sätt.
Utredarens förslag om att rättsväsendets myndigheter bör betala för olika uppdrag som BRÅ utför
direkt för deras räkning och att myndigheterna på
sikt i viss utsträckning bör bidra med medel till
forsknings- och utvecklingsverksamheten vid BRÅ
bereds vidare inom Justitiedepartementet.
Sammanslagningen förutsätter att BRÅ inledningsvis koncentrerar sina resurser på att snabbt få
den nya organisationen att fungera på ett så effektivt
sätt som möjligt. BRÅ:s expansion under de senaste
åren, de höga kostnaderna för rättsstatistiken och
regeringens förslag om att verksamheten skall utökas
ytterligare, gör sammantaget att det finns anledning
för BRÅ att ytterligare utveckla metoder för styrning,
uppföljning och analys av verksamheten. Generellt
måste exempelvis en avvägning göras mellan kvaliteten i resultatet och gjorda resursinsatser. BRÅ bör
vidare noga överväga vilka rationaliseringar som kan
göras inom såväl rättsstatistiken som övriga verksamhetsområden för att minska kostnaderna. Regeringen kommer att noga följa verksamheten och medelsanvändningen och särskilt granska effekterna av
den relativt omfattande utökningen av rådets verksamhet.

1995/96

Rättsmedicinalverket
Utgift

249 896

Utgift

170 342

1997

Anslag

165 728

1998

Förslag

165 709

1999

Beräknat

170 887

2000

Beräknat

176 231

Därav

1996

1

Anslagssparande

23 286

Utgiftsprognos

182 027

1. Beloppen anges i tusental kronor

Rättsmedicinalverket (RMV) skall ansvara för genomförandet av rättspsykiatrisk, rättsmedicinsk,
rättskemisk och rättsgenetisk verksamhet i den utsträckning sådana frågor inte handläggs av någon
annan statlig myndighet. RMV skall genom sin verksamhet medverka till att skapa goda förutsättningar
för rättssäkerhet och effektivitet inom rättsväsendet.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att RMV:s utgifter inom den
anslagsfinansierade verksamheten överstigit anslaget
med 1,7 miljoner kronor som tagits från det tidigare
anslagssparandet. Överskridandet beror bl.a. på avvecklingskostnader inom rättspsykiatrin. Prognosen
för anslagsbelastningen under innevarande budgetår
visar att RMV:s utgifter kommer att överstiga anslaget med närmare tio procent, vilket kommer att ytterligare belasta anslagssparandet.
Det ackumulerade anslagssparandet uppgick till
23,3 miljoner kronor men beräknas i sin helhet vara
förbrukat efter utgången av 1998, främst för avvecklingskostnader inom rättspsykiatrin.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
En genomgång av RMV:s årsredovisning för budgetåret 1995/96 visar att de mål som statsmakterna
uppställt för RMV:s verksamheter i allt väsentligt har
kunnat infrias.
– RMV uppfyller i så gott som samtliga ärenden de
krav som ställts på undersöknings- och handläggningstider.
– Mycket arbete har satsats på kvalitetssäkringsarbete samt på kompetens- och metodutveckling.
– Den tidigare mycket svaga rekryteringen av
rättsläkare har under budgetåret radikalt förbättrats.
– Forsknings- och utvecklingsarbetet samt informationsinsatserna har intensifierats.
– RMV har utvecklat sin ADB-verksamhet.
– Regleringsbrevets krav på verksamhetsuppföljning och resultatanalys har tillgodosetts genom
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utvecklade system för ärendehantering, kvalitetsövervakning och erfarenhetsåterföring. För att
bl.a. förfina och förenkla systemen för styckekostnadsanalyser planerades en utveckling av
ekonomihanteringsrutinerna under budgetåret
1995/96. Emellertid har beslut om upphandling
av nytt ekonomihanteringssystem fattats först i
februari 1997.

del. Beslutade åtgärder är huvudsakligen genomförda. Intäkterna beräknas minska med ca 10% under
1997 till följd av sjunkande ärendemängd vilket i sin
tur beror på sjunkande nativitet. RMV har beslutat
om en avgiftshöjning under hösten 1997 vilken tillsammans med nyssnämnda åtgärder bedöms leda till
att uppdragsintäkterna täcker driftskostnaderna.
TABELL 8.2

– Under 1996 har den rättskemiska avdelningen
blivit ackrediterad av SWEDAC som provningslaboratorium omfattande 23 olika metoder och
68 olika analyter.

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

Regeringen gav den 21 december 1995 RMV i uppdrag att göra en översyn och analys av den rättspsykiatriska undersökningsverksamhetens dimensionering och struktur. Resultatet av utredningen och en
särskild skrivelse med RMV:s ställningstagande redovisades till regeringen den 25 februari 1997.
Den bedömning av den framtida ekonomiska situationen som gjorts i budgetunderlaget gäller under
förutsättning att den rättspsykiatriska enheten i Uppsala läggs ned under försommaren 1998 och att entreprenadverksamheten i Vadstena avvecklas fr.o.m.
1999. Enligt RMV:s bedömning är ramarna mycket
knappa och för att undvika underskott kommer det
att bli nödvändigt att bl.a. successivt minska insatserna för personal- och kompetensutveckling samt
stödet till forsknings- och utvecklingsarbete.

KOSTNADER

Utfall 1995/96

22 903

25 977

-3 074

88

1996

14 691

17 429

-2 738

84

varav

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

14 000

14 800

- 800

95

Budget 1998

14 400

14 600

-200

99

Beräknat 1999

15 000

Beräknat 2000

15 500

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

43 315

45 077

-1 762

96

1996

25 077

26 145

-1 068

96

Prognos 1997

22 100

22 100

0

100

Budget 1998

22 000

22 000

0

100

Beräknat 1999

19 200

Beräknat 2000

17 500

Den uppdragsverksamhet som inte är offentligrättslig
bedrivs inom rättspsykiatri- och rättskemiområdena.
Uppdragen inom rättskemiområdet har fortlöpande
ökat i antal och intäkterna från avgifter täcker kostnaderna. Inom det rättspsykiatriska området har, efter beslut i riksdag och regering, RMV givits i uppdrag att avveckla den psykiatriska uppdragsvården
vilket medfört kraftigt minskade intäkter och efter
hand minskade kostnader. Under 1996 har RMV:s
uppdragsintäkter jämfört med 1994/95 sammantaget
minskat med 28 % till 39,7 miljoner kronor. Avvecklingen av vårduppdragen är verkställd under
1996 men vissa avvecklingskostnader kvarstår under
1997.

KOSTNADS TÄCKNING
%

Prognos 1997

KOSTNADER

1. Av intäkterna under perioden härrör 50- 51% från uppdrag från staten. Resten
(49-50 %) härrör från övriga uppdragsgivare.

TABELL 8.1
OFFENTLIGRÄTTSLIG
VERKSAMHET DÄR MYNDIGHETEN
DISPONERAR AVGIFTSINTÄKTERNA
INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS) 1

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS) 1

varav

Budget för avgiftsfinansierad verksamhet

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

UPPDRAGSVERKSAMHET

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Den ekonomiadministrativa värdering som RRV
utfört av samtliga statliga myndigheter har beträffande RMV givit EA-värdet fullt tillfredsställande.

1. Av intäkterna under perioden härrör 12-13 % från uppdrag från staten. Resten
(87-88 %) härrör från övriga uppdragsgivare.

Slutsatser

RMV bedriver avgiftsfinansierad offentligrättslig
verksamhet inom den rättsgenetiska avdelningen
(Rättsgenetiska institutet). Verksamheten har under
nittiotalet genomgått ett metodologiskt förnyelsearbete vilket har medfört att resursinsatsen per ärende
minskat avsevärt. RMV har därför under våren 1996
fattat beslut om dels en personalreduktion på ca
20 %, dels en minskning av lokalytan med en tredje-

Regeringen delar i allt väsentligt de bedömningar
som RMV har gjort i årsredovisning m.m. och menar
att arbetet även fortsättningsvis bör bedrivas med
samma inriktning.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 165 709 000 kronor anvisas under anslaget F2
Rättsmedicinalverket. För åren 1999 och 2000 be-
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räknas anslaget till
176 231 000 kronor.

F 3.
1995/96
Därav

1996

170 887 000

respektive

Av verksamhetsredogörelsen för budgetåret
1995/96 framgår att nämnden genom att bl.a. avge
yttranden, utarbeta rapporter och anordna konferenser har verkat för att det övergripande målet skall
uppnås.

Gentekniknämnden
Utgift

2 140

Utgift

1 594

1997

Anslag

2 127

1998

Förslag

2 218

1999

Beräknat

2 283

2000

Beräknat

2 351

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser

1 546

Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
i revisionsberättelsen avseende Gentekniknämnden
för år 1995/96.

2 127

Slutsatser

1. Beloppen anges i tusental kronor

Omfattningen av Gentekniknämndens verksamhet är
väl avvägd. Nämnden bör därför för nästa budgetår
få ett anslag som är oförändrat i förhållande till anslaget för innevarande budgetår. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 2 283 000 respektive
2 351 000 kronor.

Gentekniknämnden inrättades den 1 juli 1994.
Nämnden övertog bl.a. de arbetsuppgifter som Delegationen för hybrid-DNA-frågor hade.
Gentekniknämnden skall bl.a. yttra sig över ansökningar om tillstånd enligt lagen (1994:900) om
genetiskt modifierade organismer och samråda med
andra myndigheter när dessa meddelar föreskrifter.
Nämnden skall vidare bedriva rådgivande verksamhet samt följa utvecklingen på genteknikområdet och
bevaka de etiska frågorna.
Det anslagssparande som byggts upp under budgetåret 1995/96 beräknas inte öka under innevarande år vilket tyder på att myndighetens verksamhet
nu, efter en uppstartningsperiod, är fullt utbyggd.

F 4.
1995/96

Utgift

12 372

Utgift

8 944

1997

Anslag

9 500

1998

Förslag

9 356

1999

Beräknat

9 631

2000

Beräknat

9 915

Därav

Regeringens överväganden
Resultatbedömning

Brottsoffermyndigheten

1996

1

Anslagssparande

3 500

Utgiftsprognos

11 500

1. Beloppen anges i tusental kronor

Brottsoffermyndighetens övergripande mål och uppgifter är att främja brottsoffers rättigheter samt bevaka deras behov och intressen. Myndigheten skall
särskilt pröva ärenden om brottsskadeersättning och
ärenden om bidrag från brottsofferfonden. Vid myndigheten finns en särskild nämnd för prövning av vissa ärenden om brottsskadeersättning samt ett råd för
prövning om bidrag från brottsofferfonden. Vid årets
slut fanns 16 anställda vid myndigheten.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att myndigheten sparade 1,4 miljoner
kronor under förra budgetåret. Myndighetens prognos för innevarande år visar att anslagsbelastningen
kommer överstiga tilldelat anslag med 2 miljoner
kronor. Myndighetens ackumulerade sparande
kommer enligt denna prognos vara 1,5 miljoner kronor vid årets slut.

Det övergripande målet för Gentekniknämnden är
att nämnden skall främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken så att oönskade effekter på människors och djurs hälsa och miljön
undviks.
Flera decenniers forskningsinsatser på genteknikens område har lett till praktiska tillämpningar och
kommersiella produkter inom sjukvårds- och jordbrukssektorerna. Tekniken har börjat tillämpas även
inom livsmedelssektorn. Forskningen inom gentekniken har vidare öppnat möjligheter inom miljövården
genom att skräddarsy organismer för nedbrytning av
miljögifter.
Utvecklingen på genteknikområdet går snabbt. En
missbedömning av teknikens användning kan medföra skador på miljön som inte kan repareras. Gentekniknämndens verksamhet är därför mycket betydelsefull. Samhällets åtgärder syftar till att minimera
riskerna för skador på miljön samt andra oönskade
effekter.
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Regeringens överväganden

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser

Resultatbedömning
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
i revisionsberättelsen avseende Brottsoffermyndigheten för år 1995/96

Under kalenderåret 1996 inkom drygt 4 700 brottsskadeärenden, vilket är en ökning med sex procent
jämfört med kalenderåret 1995. Av de inkomna
brottsskadeärendena härrör knappt 4 100 st eller 85
procent ifrån personskador, medan resterande drygt
600 st eller 15 procent härrör ifrån sak- och förmögenhetsskador. Under kalenderåret har antalet inkomna personskadeärenden ökat medan antalet inkomna sak- och förmögenhetsärenden i det närmaste
varit oförändrat. Brottsoffermyndigheten bedömer
att antalet brottsskadeärenden kommer fortsätta öka
med mellan fem och tio procent årligen de närmaste
åren.
I regleringsbrevet för det gångna budgetåret angavs att 70 procent av brottsskadeärendena skall
handläggas inom tre månader, att ärendebalansen i
fråga om brottsskadeersättning skall minska samt att
Brottsoffermyndigheten skall ägna särskild uppmärksamhet åt informationsinsatser avseende möjligheterna till bidrag från brottsofferfonden.
Myndigheten har inte uppnått målet med att
handlägga 70 procent av brottsskadeärendena inom
tre månader. Detta förklaras med att en stor del av
ärenden kräver komplettering. Ärendebalansen i fråga om brottsskadeersättning har minskat, med fem
procent till ca 1 700 vid budgetårets slut. Antalet avgjorda brottsskadeärenden var under kalenderåret
närmare 5 100, vilket är en ökning med 18 procent
jämfört kalenderåret 1995. Brottsoffermyndig-hetens
handläggningskostnad per ärende uppgick under kalenderåret 1996 till 1 718 kronor, vilket är 50 kronor lägre än för budgetåret 1994/95.
Från brottsofferfonden har under budgetåret 13,3
miljoner kronor delats ut till 79 olika brottsofferprojekt. Av dessa medel har Brottsofferjourernas
riksförbund tilldelats ca 2,7 miljoner kronor, kvinnojourerna 1,8 miljoner kronor och olika forskningsprojekt på området 4,5 miljoner kronor. Resterande medel har utbetalats dels till privat och
offentlig brottsofferinriktad verksamhet, dels till informationsinsatser. Till brottsofferfonden inkom under budgetåret 15,7 miljoner kronor. Brottsofferfonden tillförs medel främst genom avgifter från dem
som dömts för brott där fängelse ingår i straffskalan.
Fonden tillförs även medel från de personer som avtjänar straff i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll i sådana fall där de åläggs att till
fonden betala en avgift på 50 kronor per dag som
verkställigheten skall pågå, dock högst 3 000 kronor.

Slutsatser
För första gången sedan 1992/93 har ärendebalansen
minskat i fråga om brottsskadeärenden. Detta har
skett samtidigt som antalet inkomna ärenden har
ökat med sex procent. En delförklaring finns säkert i
att personalen vid den tämligen nybildade myndigheten (1 januari 1994) nu blivit mer erfaren och utvecklat effektivare handläggningsrutiner. Den effektivare handläggningen avspeglar sig även i lägre
styckkostnader. Regeringen anser att kostnaderna för
handläggning av den beräknade mängden brottsskadeärenden ryms inom den befintliga ekonomiska ramen.
Anslaget för 1998 minskar jämfört med 1997 på
grund av vissa tekniska justeringar som motiveras av
ändrade utgifter. Som kompensation för beräknade
utgiftsökningar för löner m.m. räknas anslaget upp
med 215 000 kronor. Vidare minskas anslaget med
155 000 kronor med anledning av att lönekostnadspålägget 1998 ersätts med försäkringsmässigt
beräknade premier fr.o.m. år 1998. Anslaget minskas
också med 204 000 kronor med anledning av statens
lokalförsörjningsverks bedömning av hur mycket lokalhyrorna kan sänkas vid omförhandlingar av hyresavtal.
Sammantaget föreslås därmed 1998 års anslag
uppgå till 9 356 000 kronor. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 9 631 000 respektive
9 915 000 kronor.

F 5.

1995/96

Ersättning för skador på
grund av brott
Utgift

81 119

Utgift

58 218

1997

Anslag

71 500

1998

Förslag

73 645

1999

Beräknat

75 074

2000

Beräknat

76 533

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

68 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt
brottsskadelagen (1978:413) för skador på grund av
brott. De huvudsakliga faktorerna som styr utgifterna på anslaget är antalet beviljade ansökningar och
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brottsskadeersättningens storlek. Anslaget disponeras
av Brottsoffermyndigheten.

Enligt 22 § rättshjälpslagen och 21 kap. 10 § rättegångsbalken bestämmer regeringen den timkostnadsnorm som ligger till grund för ersättning för arbete på rättshjälpsområdet. Ersättningen till biträden
och offentliga försvarare regleras också i viss utsträckning med hjälp av taxor. För närvarande finns
två taxor; en taxa för ersättning till offentliga försvarare i vissa brottmål i tingsrätt och hovrätt och en
taxa för ersättning till biträde i mål om äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan (DVFS 1996:13,
B32 resp. 1996:14, B33). Taxorna beslutas av Domstolsverket på grundval av timkostnadsnormen. Regeringen har bestämt timkostnadsnormen för perioden den 1 juli 1996 - den 31 december 1997 till 803
kronor exklusive mervärdesskatt (1004 kr inklusive
mervärdesskatt).

Regeringens överväganden
Under budgetåret 1995/96 utbetalades drygt 81 miljoner kronor i brottsskadeersättning. Merparten utgick som ersättning för personskador medan knappa
0,7 miljoner utgick som ersättning för sak- och förmögenhetsskada. Som framgår av redovisningen under anslaget F 4 Brottsoffermyndigheten, har antalet
ansökningar om brottsskadeersättning ökat under
budgetåret, en ökning som förväntas hålla i sig även
de närmaste åren. Med hänsyn till detta har regeringen beräknat anslaget till 73 645 000 kronor.
I departementspromemorian Några frågor om
brottsskadeersättning, Ds 1997:45, föreslås vissa
ändringar i brottsskadelagen. Förslagen avser bl.a.
ansökningstidens längd och jämkning av brottsskadeersättning. Om promemorians samtliga förslag genomförs bedöms genomförandet kunna ske utan
kostnadsökningar. Regeringen planerar att avlämna
en proposition under budgetåret.

Regeringens överväganden
Ny rättshjälpslag
Den nya rättshjälpslag (prop. 1996/97:9, bet.
1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55). som träder i
kraft den 1 december i år innebär en mängd förändringar. En viktig nyhet är att rättshjälpen blir
generellt subsidiär till rättsskyddet. Den som har
en rättsskyddsförsäkring som täcker den aktuella
angelägenheten skall inte få rättshjälp. Inte heller
skall den som med hänsyn till sitt försäkringsskydd i övrigt eller sina ekonomiska och personliga förhållanden borde ha haft en rättsskyddsförsäkring kunna få rättshjälp. Om det finns
särskilda skäl skall dock rättshjälp kunna beviljas
också den som borde ha haft en rättsskyddsförsäkring.
Samtidigt som rättshjälpens grundläggande syfte
att utgöra ett yttersta skyddsnät för dem som inte
kan få rättsligt bistånd på annat sätt behålls, innebär
det nya systemet också kostnadssänkningar. Den nya
rättshjälpslagen med följdändringar beräknas på sikt
leda till besparingar på knappt 200 miljoner kronor
per år.

För budgetåren 1999 och 2000 har anslaget beräknats till 75 074 000 kronor respektive 76 533 000
kronor.

F 6.
1995/96

Rättshjälpskostnader m.m.1
Utgift

1 216 597

Utgift

842 682

1997

Anslag

853 972

1998

Förslag

758 544

1999

Beräknat

758 544

2000

Beräknat

758 544

Därav

1996

2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

840 000

1. Anslaget hette tidigare Rättshjälpskostnader
2. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas de kostnader som enligt
21 kap. 10 § rättegångsbalken, rättshjälpslagen
(1972:429; omtryckt 1993:9) och lagen (1988:609)
om målsägandebiträde skall betalas av allmänna medel. Rättshjälp omfattar allmän rättshjälp, rättshjälp
åt misstänkt i brottmål (bl.a. offentlig försvarare),
rättshjälp genom offentligt biträde samt rådgivning.
De faktorer som styr kostnaderna är framförallt antalet ärenden, ärendenas omfattning och svårighetsgrad, ersättningsnivån till biträden och offentliga försvarare samt den andel av rättshjälpskostnaderna
som betalas av den rättssökande.

Slutsatser
Anslaget beräknas till 758 544 000 kronor för åren
1998-2000. Minskningen av utgifterna jämfört med
år 1997 beror på den nya rättshjälpslag som beskrivits ovan.
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F 7.

1995/96

Diverse kostnader för
rättsväsendet
Utgift

46 937

Utgift

34 010

1997

Anslag

10 222

1998

Förslag

19 560

1999

Beräknat

19 974

2000

Beräknat

20 398

Därav

1996

1

i Rom för unifiering av privaträtten (UNIDROIT),
Association Internationale des Hautes Jurisdiction
Administratives samt Bernunionen (WIPO= World
Intellectual Property Organization)
Från anslaget betalas också bidrag till Helsingfors
Kriminalpolitiska Institut och till Nordiska samarbetsrådet för Kriminologi. Även bidrag till den administrativa budgeten för Schengensamarbetet skall betalas från anslaget. Vidare betalas bidrag till vissa
andra internationella sammanslutningar med anknytning till Justitiedepartementets ansvarsområde.

Anslagssparande
Utgiftsprognos

24 222

1. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas en rad kostnader för rättsväsendet, bl.a. ersättningar till vittnen, parter och rättegångsbiträden samt kostnader för statens rättegångar.
Regeringen bedömer att utgifterna kommer att
uppgå till ca 24 222 000 kronor vilket innebär att
anslaget behöver höjas med 14 000 000 kronor. Orsakerna till detta är att anslaget felbudgeterats inför
år 1997.

Regeringen överväganden
Anslaget bör uppgå till 8 356 000 kronor för budgetåret 1998. Motsvarande belopp beräknas för åren
1999 och 2000.

F 9.
Regeringens överväganden
1995/96

Den ökning av anslagsutgifterna som inträffat innevarande år motiverar en översyn av hur väl den nuvarande anslagskonstruktionen befrämjar att resurserna används effektivt. Även om belastningen på
anslaget till stor del styrs av regler kan det finnas
brister . Regeringen kommer därför att se över anslaget och i budgetproposition för år 1999 återkomma
till vilka åtgärder som eventuellt bör vidtas. Eftersom
det inte kan uteslutas att utgiftsökningen år 1997 till
viss del är tillfällig bedömer regeringen att anslaget
bör beräknas till 19 560 000 kronor år 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
19 974 000 respektive 20 398 000 kronor.

F 8.

1995/96

3 587

Utgift

1 983

1997

Anslag

3 000

1998

Förslag

8 356

1999

Beräknat

8 356

2000

Beräknat

8 356

1996

2

0

Utgift

0

1997

Anslag

7 200

1998

Förslag

22 200

1999

Beräknat

7 200

2000

Beräknat

7 200

1

Reservation

10 800

Utgiftsprognos

15 000

Regeringen presenterade i juni 1996 ett nationellt
brottsförebyggande program. Syftet med programmet är att förstärka och utveckla de brottsförebyggande insatserna i hela landet. För detta ändamål har
tidigare anvisats 10 800 000 kronor för budgetåret
1995/96 och 7 200 000 kronor för budgetåret 1997.
I samband med att det nationella programmet
presenterades tillsattes en kommitté som bl.a. fick till
uppgift att stödja lokalt brottsförebyggande arbete
och fördela stöd till uppbyggnaden av sådan verksamhet. För utförandet av denna uppgift har kommittén genom regeringsbeslut den 10 oktober 1996
anförtrotts de medel som avsatts för budgetåret
1995/96. De ansökningar om ekonomiskt stöd som
kommit in till kommittén visar att det finns ett stort
behov av att utveckla de brottsförebyggande insatserna. Kommittén har bl.a. startat en högskoleutbildning i lokalt brottsförebyggande arbete och driver projekt som syftar till att stärka skolans
brottsförebyggande insatser.
Riksdagen har nyligen gjort ett tillkännagivande,
med anledning av justitieutskottets betänkande
1996/97:JuU12, med innebörd att regeringen snarast

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1996

Utgift

1. Beloppen anges i tusental kronor

Avgifter till vissa internationella
sammanslutningar1
Utgift

Därav

Därav

Bidrag till brottsförebyggande
arbete

3 000

1. Anslaget hette tidigare Bidrag till vissa internationella sammanslutningar
2. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas årsavgifter till Haagkonferensen
för internationell privaträtt, Internationella institutet
72

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 4

bör inleda en försöksverksamhet med medling. Regeringen avser att inom kort initiera en sådan försöksverksamhet.
För att åstadkomma ett fungerande och effektivt
brottsförebyggande arbete krävs också på andra områden systematiska och åtgärdsinriktade projekt som
utvärderas och följs. Vidare är det angeläget att den
samlade kunskapen sprids till dem som praktiskt arbetar med frågorna. Det finns behov av att på olika
sätt nationellt stödja denna kunskapsuppbyggnad
och förmedling av information.
Utvecklingen av de brottsförebyggande insatserna
medför således ett ökat medelsbehov för att främja
nya initiativ i det brottsförebyggande arbetet.

Regeringens överväganden
För att förstärka de brottsförebyggande insatserna
och för att främja nya initiativ i det brottsförebyggande arbetet föreslår regeringen att anslaget engångsvis år 1998 tillförs 15 000 000 kronor utöver
tidigare beräknade 7 200 000 kronor. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget till 7 200 000 kronor.
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9 Övrig statlig verksamhet

9.1

Allmänna advokatbyråer

Med utgångspunkt i resultatet för de första sex
månaderna 1997 bedömer regeringen att det ekonomiska målet inte kommer att uppnås åren 1997
och 1998 trots att kostnaderna beräknas fortsätta att
minska. En bidragande orsak till resultatförsämringen är de ändrade reglerna om underhållsbidrag. De
nya reglerna har medfört en väsentlig minskning av
de allmänna advokatbyråernas målvolym. År 1998
kommer den nya rättshjälpslag som träder i kraft i
slutet av innevarande år att minska de allmänna advokatbyråernas intäkter, hur mycket är dock mycket
svårt att bedöma i nuläget.

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.
Det finns 26 allmänna advokatbyråer varav sju
byråer bedriver social mottagning på 15 mottagningsplatser.

Ekonomiskt mål
Det ekonomiska målet är fr.o.m. år 1997 att varje
byrå skall generera intäkter exklusive finansiella intäkter som motsvarar minst verksamhetens kostnader exklusive finansiella kostnader, dvs. full kostnadstäckning i enlighet med avgiftsförordningen
(1992:191). Om det ekonomiska målet även hade
gällt under budgetåret 1995/96 så hade endast sju av
de allmänna advokatbyråerna uppfyllt målet.

Regeringens bedömning
Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1995/96
är för flertalet byråer inte tillfredsställande. De
åtgärder som Domstolsverket tillsammans med
byråerna har vidtagit för att förbättra resultatet
har förbättrat situationen men inte i så hög grad
att det ekonomiska målet förväntas uppnås. Det
är viktigt att Domstolsverket tillsammans med byråerna fortsätter sitt arbete med att vidta åtgärder
i syfte att förbättra det ekonomiska resultatet. De
byråer, som även efter vidtagna åtgärder, inte klarar det ekonomiska målet kan komma att läggas
ned. Domstolsverket har i början av september
1997 i skrivelser till regeringen föreslagit att Allmänna advokatbyrån i Karlstad samt Allmänna
advokatbyrån i Halmstads filialkontor i Varberg
avvecklas. Regeringen kommer att noga följa den
fortsatta utvecklingen.

Resultatutveckling
Resultatet för de allmänna advokatbyråerna har
försämrats och huvudförklaringen är att antalet
ärenden har fortsatt att minska. Under kalenderåret 1996 hade byråerna sammantaget ett resultat
som uppfyllde det nya ekonomiska målet, faktureringsvolymen ökade något och kostnaderna minskade, främst beroende på en minskning av antalet
anställda.

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

1997

1998

Intäkter exkl.finansiella intäkter 1

115,9

114,1

101,5

139,8

90,4

90,4

Kostnader exkl. finansiella kostnader 1

110,1

112,6

102,1

143,6

92,8

92,8

Resultat

+ 5,8

+ 1,5

- 0,6

-3,8

-2,4

- 2,4

1. Löpande priser i miljoner kronor
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1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner målen för utgiftsområdet i enlighet
med vad regeringen förordar under avsnitt 2,

svarande verksamhet som bedrivs av Stiftelsen
Svenska institutet (avsnitt 5),

2. godkänner förslaget att bilda en ny myndighet
Svenska institutet med uppgift att bedriva mot-

3. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1 Utrikesförvaltningen

Ramanslag

1 757 629

A 2 Nordiskt samarbete

Ramanslag

1 452

A 3 Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m.m.

Ramanslag

4 402

B 1 Bidrag till vissa internationella organisationer

Ramanslag

464 161

B 2 Nordiska ministerrådet

Ramanslag

274 300

B 3 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

Ramanslag

24 400

B 4 Fredsfrämjande verksamhet

Ramanslag

143 409

C 1 Svenska institutet

Ramanslag

50 748

C 2 Övrig information om Sverige i utlandet

Ramanslag

9 835

D 1 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området

Ramanslag

2 259

D 2 Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling

Ramanslag

9 000

Obetecknat anslag

20 324

Ramanslag

10 262

Obetecknat anslag

10 004

D 3 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
D 4 Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet
D 5 Utrikespolitiska Institutet
D 6 Forskningsverksamhet av särskild utrikes-och säkerhetspolitisk betydelse

Ramanslag

5 524

E 1 Inspektionen för strategiska produkter

Ramanslag

15 801

E 2 Europainformation m.m.

Ramanslag

7 800

Summa

2 811 310

5
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2. Inledning

Omfattning/ändamål

Större förändringar

Utgiftsområdet Utrikesförvaltning och internationell
samverkan består av följande verksamhetsområden:
utrikesförvaltning, internationella organisationer, information om Sverige i utlandet, nedrustnings- och
säkerhetspolitiska frågor samt övriga utrikespolitiska
frågor.

Utrikesförvaltningen har under den gångna perioden
fortsatt att anpassa sin verksamhet efter de krav som
en tilltagande internationalisering ställer på Sverige.
En integration av departementets verksamhetsområden (politik, handel, internationellt utvecklingssamarbete och migration) har genomförts i syfte att
göra det möjligt för departementet att bättre ta till
vara Sveriges intressen såväl i vårt eget grannskap
som i det vidare internationella sammanhanget. EU:s
regeringskonferens, förberedelserna för EU:s utvidgning, Europas säkerhetspolitiska omdaning, vårt
medlemskap i FN:s säkerhetsråd, främjande av
svenska ekonomiska intressen i utlandet och en successiv anpassning av våra relationer till länderna i
Asien, Afrika och Latinamerika till en ny tids villkor,
har ägnats stor uppmärksamhet.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

4 764

3 192

2 880

1998

1999

2000

2 811

2 873

2 943

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

Mål för utgiftsområdet

Sveriges utrikesförvaltning har på ett aktivt sätt medverkat till att uppnå regeringens ambitioner och mål
på det utrikespolitiska området såsom de redovisas i
inledningen till detta utgiftsområde. Ca 95% av utgifterna inom utgiftsområdet avser utrikesförvaltningen (61%) och bidragen till internationella organisationer (34%). Utvecklingen av dessa utgifter är
bl.a. beroende av den svenska kronans ställning och
inflationen utomlands. Utgiftsutvecklingen har också
påverkats av att viss verksamhet inkl. medel överförts till utgiftsområde 6 Totalförsvar.
Förutom ett anslagssparande på i första hand
verksamhetsområdet Utrikesförvaltningen m.m.
uppvisar övriga verksamhetsområden ett ekonomiskt
utfall som i stort överensstämmer med budgeterade
medel.

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa Sveriges
intressen i förbindelserna med andra länder. Till de
särskilt prioriterade målen hör en utveckling av Östersjösamarbetet och regionens integration i en vidare
europeisk och internationell samverkan, utvidgningen av EU, ansträngningar att göra utrikesförvaltningen till ett bättre instrument i näringspolitiken, en reform av FN och en förnyelse av Sveriges relationer
till Afrika.

Prioriteringar för 1998
Under det kommande verksamhetsåret kommer
beslutet om en utvidgning av EU, beslut om riktlinjer för reformer av centrala politikområden inom EU, den europeiska säkerhetspolitikens utveckling och vårt medlemskap i säkerhetsrådet att
kräva fortsatt uppmärksamhet. Utrikesförvaltningen kommer att ägna mycket arbete åt de genomgripande reformer som är nödvändiga för att
7
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göra FN till ett effektivare redskap för förebyggande av kriser och konflikthantering och för
ekonomisk och social utveckling. Östersjösamarbetet är likaledes ett prioriterat ämnesområde.
Ökad vikt kommer att läggas vid handels- och
sysselsättningsfrämjande åtgärder, särskilt inom
utlandsorganisationen. Vissa nya resurser kommer
att avdelas för detta ändamål. En översyn av Sveriges relationer till Afrika har inletts. Resultatet
härav kommer att föreläggas riksdagen. På motsvarande sätt görs en studie om Sveriges relationer
till de asiatiska länderna.

svensk utrikespolitik. För att uppnå dem är arbetet i
Förenta nationerna (FN) och dess olika organ och i
Världshandelsorganisationen (WTO) av grundläggande betydelse. Stödet till FN, där Sverige åren
1997 och 1998 tillhör säkerhetsrådet, förblir en
hörnsten i svensk utrikespolitik.
Genom den allt närmare samverkan på skilda områden inom Europeiska unionen (EU) deltar Sverige
aktivt i formandet av det framtida Europa, samtidigt
som vårt medlemskap i EU i allt högre grad påverkar
vårt eget samhälles utveckling. Medlemskapet i EU
har givit Sveriges samarbete med omvärlden en ny
dimension och påverkar svensk utrikespolitik på en
lång rad områden. I EU, Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE), Europarådet, Euroatlantiska partnerskapsrådet (EAPR) och Västeuropeiska unionen (VEU) medverkar Sverige till framväxten av en ny alleuropeisk säkerhets- och samarbetsstruktur. Att befästa och bygga ut samarbetet i
Norden, Östersjöområdet och Barentsregionen och
knyta detta till det vidare europeiska samarbetet är
av särskild vikt för Sverige.
Politiska förbindelser, freds- och säkerhetsfrämjande arbete, handel, utvecklingssamarbete och
migrationsfrågor blir allt mera sammanflätade i ett
växande ömsesidigt internationellt beroende. I syfte
att stärka vår förmåga att föra en sammanhållen utrikespolitik och för att skapa en rationell beredningsordning reformerades Utrikesdepartementets
organisation år 1996. Erfarenheterna av denna reform, innebärande integration av UD:s olika verksamhetsområden, har varit positiva.
En väl samordnad information i utlandet om Sverige och svenska förhållanden utgör en betydelsefull
del av svensk utrikespolitik. Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet har fått en central roll som samarbetsforum för strategiskt sverigefrämjande insatser.

Resultatbedömning

Tillståndet och utvecklingen inom området
samt regeringens slutsatser
Det svenska folkets levnadsvillkor blir alltmera beroende av vad som sker i omvärlden och av vårt lands
mångskiftande samverkan med andra länder. Sysselsättning och ekonomisk tillväxt förutsätter ett öppet
och väl fungerande internationellt handelsutbyte.
Sveriges fred och dess invånares säkerhet i vid mening är avhängig av global och europeisk säkerhet
och utveckling. Bestående säkerhet för vårt land och
trygghet och välfärd för vårt folk förutsätter internationell solidaritet och gemensam säkerhet.
Ökande världshandel, globala kapitalrörelser och
snabba tekniska framsteg, inte minst på informationsområdet, präglar idag den internationella utvecklingen. Samtidigt består - och vidgas i många fall
- de djupa klyftorna mellan rika och fattiga länder
och mellan besuttna och utsatta grupper inom länderna. Urbanisering, industrialisering och utnyttjande
av naturresurser utsätter miljön för svåröverskådliga
påfrestningar. Världen och Europa har befriats från
fruktan för stormaktskrig, men runt om i världen förekommer väpnade konflikter och djupgående etniska, religiösa och ekonomiska motsättningar. Mänskliga rättigheter undertrycks och människor drivs att
fly.
Mot denna bakgrund blir förebyggande av väpnade konflikter, fredsfrämjande insatser, en öppen
världshandel och strävan efter en miljömässigt hållbar utveckling angelägna uppgifter för svensk utrikespolitik i dag. Sedan länge är respekt för folkrätten
och de mänskliga rättigheterna, demokrati, fortsatt
nedrustning, rättfärdig social och ekonomisk utveckling, jämställdhet mellan kvinnor och män och fri
världshandel med varor och tjänster centrala mål för

FN och global säkerhet
Sedan hotet om ett stormaktskrig, som ytterst kunnat
leda till bruk av massförintelsevapen, tonat bort, har
arbetet för att trygga internationell säkerhet delvis
ändrat karaktär. Det har blivit allt viktigare att förebygga konflikter inom länderna och att genom
snabba internationella fredsfrämjande insatser hejda
väpnade konflikter såväl inom som mellan enskilda
stater. Betydelsen av att långsiktigt bygga för fred genom att främja respekt för mänskliga rättigheter,
demokrati och social och ekonomisk utveckling
framträder allt tydligare.
Ett brett spektrum av synpunkter och förslag på
detta område redovisas i studien ”Konfliktförebyggande verksamhet”, som 1997 slutförts inom
UD.
Efter det kalla krigets slut är gränsen mellan militär och icke-militär säkerhet mindre tydlig. På samma sätt som krig och väpnade konflikter är miljöförstöring, massfattigdom, etniskt, religiöst och politiskt
förtryck, grov internationell brottslighet och sprid8
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ning av massförstörelsevapen hot, som måste mötas
globalt. Att trygga enskilda människors säkerhet och
skapa bättre levnadsvillkor för dagens och framtida
generationer har alltmera blivit en uppgift för internationell samverkan.
FN bär ett övergripande ansvar för internationell
fred och säkerhet men också för ekonomisk och social utveckling i alla dess aspekter. Både när det gäller
att förebygga konflikter och att möta icke-militära
hot har FN och dess olika organ en central uppgift.
Under 1990-talet har FN i en rad stora konferenser
om miljö, mänskliga rättigheter, befolkning, kvinnor
och social utveckling samt boende och bebyggelse
fört upp dessa frågor på den globala dagordningen.
Det är en viktig del av Sveriges internationella solidaritetsarbete att medverka till att dessa konferenser ges
en effektiv och samordnad uppföljning. Ett led i en
sådan uppföljning på miljöområdet var stats- och regeringschefernas möte i FN i juni 1997, där handlingsprogrammet från konferensen i Rio de Janeiro
1992, Agenda 21, utvärderades.
Det växande behovet av internationell samverkan
på skilda områden ställer ökade krav på FN:s handlingsförmåga och effektivitet. En nödvändig förutsättning för att FN skall fungera effektivt är emellertid att samtliga medlemsländer, särskilt de stora och
rika, fullgör sina ekonomiska skyldigheter mot
världsorganisationen. FN:s generalsekreterare framlade i juli 1997 ett genomgripande reformprogram
för FN:s olika verksamhetsområden, ledningsstruktur och budgetprocess. Reformarbetet kommer att
intensifieras under hösten 1997 och 1998. Tillsammans med andra länder driver Sverige arbetet på att
reformera FN i den s.k. 16-gruppen. I generalsekreterarens program återfinns många av de förslag, som i
början av 1997 redovisades i det nordiska FNprojektet på det sociala och ekonomiska området.
Rapporten ”Vårt globala grannskap” från Kommissionen för globalt samarbete, som presenterades
1995 och vars rekommendationer regeringen delar,
utgör en viktig utgångspunkt för reformarbetet.
Sveriges arbete i FN:s säkerhetsråd präglas av ett
långsiktigt reformperspektiv. Det är nödvändigt att
förbättra FN:s förmåga att förhindra och tidigt ingripa i konflikter. Erfarenheten har också visat att
nya typer av fredsfrämjande FN-operationer måste
utvecklas, där politiska, militära, humanitära, ekonomiska och sociala insatser samverkar. Vidare finns
ett starkt behov av att stärka banden mellan säkerhetsrådet och generalförsamlingen liksom mellan säkerhetsrådet och såväl regionala som enskilda organisationer.
Sverige innehade under juli månad 1997 ordförandeskapet i säkerhetsrådet. Under denna tid behandlades ett drygt tjugotal konflikter. På svenskt
initiativ gjordes ett särskilt ordförandeuttalande om
poliser i det fredsfrämjande arbetet. Där betonades
deras växande roll i såväl konfliktförebyggande som
fredsbevarande insatser och återuppbyggnaden efter

en konflikt. Sverige ägnade under ordförandeskapet
särskild uppmärksamhet åt frågan om större öppenhet i rådets arbetsformer och bättre konsultationer
med truppbidragare. År 1998 kommer Sverige åter
att under en månad leda säkerhetsrådets arbete.
Folkrätten har alltid intagit en central plats i
svensk utrikespolitik. Av särskild vikt är att förbättra
efterlevnaden av dess bestämmelser och att staterna
ansluter sig till bindande tvistlösningsmekanismer.
Arbetet för de mänskliga rättigheterna måste
ständigt föras vidare. Först under senare år har kvinnors rättigheter och jämställdhet och barnens rättigheter på allvar uppmärksammats internationellt.
Dödsstraff utdöms och verkställs ännu på många håll
i stort antal. Att dödsstraffet avskaffas är ett prioriterat mål i svensk utrikespolitik. Respekten för de
mänskliga rättigheterna i inbördeskonflikter måste
stärkas, och mänskliga rättigheter måste beaktas
bättre i multilateralt och bilateralt utvecklingssamarbete. Av särskild betydelse är att på olika sätt förbättra efterlevnaden av normer och konventioner för
mänskliga rättigheter. Sverige deltar aktivt i arbetet
på att skapa en permanent internationell brottmålsdomstol och stöder Jugoslavien- och Rwandatribunalerna, som trots svårigheter och tillkortakommanden utgör steg i denna riktning. Vårt lands djupa
engagemang i arbetet på att stärka efterlevnaden av
de mänskliga rättigheterna kommer att fullföljas med
kraft både i FN och andra sammanhang.
Sveriges nedrustningsarbete skall målmedvetet
drivas vidare. Att få till stånd fortsatt reduktion och
slutlig eliminering av massförstörelsevapen förblir en
prioriterad uppgift för en aktiv svensk nedrustningspolitik även efter förbättringen av stormaktsrelationerna. Konventionen mot kemiska vapen trädde i
kraft i april 1997. Arbete pågår för att stärka konventionen om förbud mot biologiska vapen genom
ett kontrollsystem. Sedan september 1996 har över
140 stater, däribland de fem kärnvapenmakterna och
Sverige, undertecknat fördraget om totalförbud mot
kärnsprängningar. START II-avtalet bör snarast träda i kraft och följas av förhandlingar om ett START
III-avtal. Förhandlingar om förbud mot tillverkning
av klyvbart material för vapenändamål är ett ytterligare viktigt steg mot total frihet från kärnvapen.
Sverige stöder den s.k. Canberrakommissionens krav
på att kärnvapenstyrkor skall tas ur beredskapsläge,
att stridsspetsar och vapenbärare skall hållas åtskilda
samt att kärnvapenmakterna skall ingå bindande avtal om att aldrig tillgripa kärnvapen mot ickekärnvapenstater.
Antipersonella landminor (truppminor) har förödande mänskliga, sociala och ekonomiska konsekvenser genom att de dödar och lemlästar civila långt
efter det att en konflikt upphört. Sverige införde
1996 förbud mot användning av sådana minor, och
befintliga lager skall förstöras. Riksdagen ratificerade
i maj 1997 det reviderade protokoll med skärpta
regler om användning av antipersonella minor, som
9
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förhandlats fram under svensk ledning. Hösten 1997
inleds förhandlingar om att få till stånd ett internationellt totalförbud mot dessa vapen. Vårt land
kommer att fortsätta att spela en pådrivande roll i
detta arbete.
Sverige fäster stor vikt vid implementeringen av
det globala Wassenaar-arrangemanget med syfte att
hindra spridning av både krigsmateriel och strategiskt känsliga produkter.
Sveriges stöd till multilateralt utvecklingssamarbete behandlas under utgiftsområde 7 Internationellt
bistånd.

EU är den centrala institutionen i och redskapet
för att skapa en europeisk samarbetsstruktur. Inom
den gemensamma marknaden sker merparten av Sveriges handelsutbyte med omvärlden, och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken är viktigaste
forum för svensk utrikespolitik.
Regeringskonferensen, som avslutades med toppmötet i Amsterdam i juni 1997, förde integrationen
mellan unionens medlemmar ytterligare framåt och
beredde vägen för EU:s fortsatta utvidgning. Ur
svensk synvinkel var regeringskonferensen värdefull
och framgångsrik.
För Sverige är det av särskild vikt att medlemsländerna tagit ett ökat gemensamt ansvar för stora frågor, som direkt berör de enskilda människornas levnadsvillkor och framtidstro. Det nya sysselsättningsavsnittet i Amsterdamfördraget bygger på ett
svenskt förslag. Miljön får ett starkare skydd, offentlighetsprincipen har knäsatts i EU, och jämställdheten har blivit ett grundläggande mål för arbetet inom
EU. Samarbetet på det rättsliga och inrikesområdet
har stärkts. Det gäller såväl den gemensamma kampen mot internationell brottslighet som fri rörlighet
för personer inom EU. Genomgripande förändringar
av EU:s beslutsformer får dock anstå i avvaktan på
unionens utvidgning.
Ett svenskt medlemskap i Europeiska valutaunionen (EMU) från den 1 januari 1999 är ej aktuellt.
För tiden därefter skall Sverige ha maximal handlingsfrihet. I förhandlingarna om EU:s nästa femårsbudget lägger Sverige särskild vikt vid reformer av
den gemensamma jordbrukspolitiken och EU:s regionalpolitik och strukturpolitik.
En central målsättning för svensk Europapolitik
infriades i och med att medlemsländerna vid Amsterdammötet bekräftade att vägen nu ligger öppen för
att inleda utvidgningsprocessen. Genom utvidgningen till Central- och Östeuropa fullföljer EU sin uppgift som alleuropeiskt freds- och samarbetsorgan.
Kommissionen avgav i juli 1997 yttranden över
kandidatländerna och rekommenderade att förhandlingar skulle påbörjas med sex av dem. Sverige
kommer även fortsättningsvis att verka för att inträdesförhandlingar skall inledas samtidigt med alla
kandidatländer, som uppfyller demokratikravet.
Tidpunkten för medlemskap måste dock bero av
varje ansökarlands förutsättningar. Redan utvidgningsprocessen, som skall börja kring årsskiftet
1997/98, innebär ett stöd för demokratisk stabilitet
och ekonomisk utveckling i ansökarländerna. Sverige
har ett starkt intresse av att våra baltiska grannländer
och Polen blir medlemmar i EU och arbetar aktivt
för detta.
De central- och östeuropeiska länderna har gjort
betydande framsteg såväl i sin ekonomiska utveckling som för att befästa demokratin. Stabil demokrati
och förbättrade sociala och ekonomiska villkor i
Central- och Östeuropa är en förutsättning för bestående fred och säkerhet i hela Europa. Genom ett

Fri världshandel
Utrikeshandel är en allt starkare drivkraft för ekonomisk tillväxt och utveckling. Det gäller globalt, i
utvecklingsländerna såväl som i EU och i Sverige.
Världshandeln växer snabbare än världsproduktionen.
För ett utrikeshandelsberoende land som Sverige
är en stärkt frihandel en nödvändighet. Därför verkar
Sverige för multilateralt samarbete och väl fungerande spelregler för den internationella handeln. Detta
är en förutsättning för att alla länder oavsett ekonomisk styrka skall ges lika rättigheter på detta område.
WTO har under sina två första år varit mycket
framgångsrikt i arbetet på att förstärka det globala
regelverket. WTO:s första ministerkonferens i december 1996 fastlade ett frihandelsinriktat arbetsprogram för de kommande åren. Under 1997 har två
nya avtal slutits inom WTO, om bastelefonitjänster
och om informationsteknik. Ett arbete har inletts för
att skapa gemensamma regler på investerings- och
konkurrensområdet. Det är viktigt att alla länder
omfattas av det globala regelverket. I dag är drygt
130 stater medlemmar i WTO och ett trettiotal förhandlar om medlemskap.
Regionala frihandelsarrangemang kan utgöra värdefulla och pådrivande komplement till multilaterala
lösningar. Sveriges agerande utgör ett gott exempel
på en sådan positiv samverkan. Inom EU har Sverige
alltsedan inträdet drivit vår traditionella frihandelslinje och verkat för öppenhet mot omvärlden. Vi
verkar för en reform av den gemensamma jordbrukspolitiken och därigenom en liberalisering av
handeln med jordbruksprodukter. Vårt land fortsätter att arbeta för en förbättring av utvecklingsländernas tillträde till den europeiska marknaden. Särskilt
stor vikt lägger Sverige vid ett närmare samarbete
med de central- och östeuropeiska länderna och länderna i Medelhavsområdet.
Säkerhet och samarbete i Europa
Sedan det kalla krigets konfrontation mellan militärblocken i Europa upphört, har framväxten av en ny
säkerhets- och samarbetsordning blivit möjlig. Viktiga beslut, som påverkar denna, har fattats och kommer att fattas under 1997 och de närmaste åren därefter.
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mångskiftande samarbete och stöd kan Västeuropa
på ett avgörande sätt bidra till att målen uppnås. Av
särskild betydelse är utvecklingen i Ryssland. Att
demokratiseringen i Ryssland fullföljs och befästs är
avgörande för framtida säkerhet och samarbete i Europa. Därför fäster Sverige både i alleuropeiskt och
regionalt perspektiv största vikt vid dialogen med
Ryssland och stödet till reformprocessen där.
Den europeiska omvandlingen efter det kalla krigets slut fick tragiska följder i det tidigare Jugoslavien, främst Bosnien-Hercegovina. Sedan freden återställts, är Daytonavtalets efterlevnad och återuppbyggnaden av det krigshärjade området den viktigaste uppgiften. De i konflikten inblandade parterna bär
ansvaret för detta, men Sverige skall fortsätta att
medverka aktivt i det nödvändiga stödet från omvärlden i denna process. Det svenska stödet inriktas i
synnerhet på demokratifrämjande och humanitära
insatser samt återuppbyggnad inklusive stöd till flyktingåtervandring.
I juli 1997 fattade Atlantpakten (NATO) ett första beslut om utvidgning med tre länder. Utvidgningen är ett led i den pågående förändringen av NATO
och en del av omdaningen av säkerhetsstrukturen i
Europa efter det kalla kriget. NATO är en struktur
för militärt samarbete. Sverige välkomnar förändringen från exklusiv inriktning på försvar av medlemsländerna till bred samverkan med även utanförstående länder för att möta nya hot mot europeisk
säkerhet.
I ett Europa, där säkerhetshoten i växande utsträckning är icke-militära, är själva förändringsprocessen i NATO och den europeiska säkerhetsstrukturen det centrala. Det viktiga är att denna process som helhet leder fram mot gemensam säkerhet
och en alleuropeisk säkerhetsgemenskap.
Till de grundläggande principerna för europeisk
säkerhet hör varje lands rätt att självt träffa sitt säkerhetspolitiska vägval, att inga nya skiljelinjer får
skapas i Europa och att alla stater bär ett ansvar för
den gemensamma säkerheten. I ljuset av dessa principer skall NATO:s utvidgningsbeslut värderas liksom avtalet mellan NATO och Ryssland, som undertecknades i maj 1997, och tillkomsten samma månad
av Euro-atlantiska partnerskapsrådet (EAPR), där
Sverige ingår. De är alla sammanhängande delar av
den positiva förändringsprocessen i europeisk säkerhet.
Utvidgningsbeslutet ändrar inte Sveriges förhållande till NATO. Sveriges militära alliansfrihet, som
syftar till att vårt land skall kunna vara neutralt i
händelse av krig i vårt närområde, består. Den gagnar vår egen säkerhet bäst och utgör en grund för vår
strävan att stärka säkerheten i vårt närområde. Genom vårt medlemskap i OSSE och Europarådet, vårt
observatörskap i VEU och vårt deltagande i PFFsamarbetet och EAPR tar Sverige ett betydande ansvar för uppbyggnaden av en alleuropeisk säkerhetsstruktur. Sverige och Finland har vidare genom sitt

av regeringskonferensen antagna förslag att stärka
EU:s roll i konflikthantering i samverkan med VEU
bidragit till att befästa EU som centralt organ för europeisk säkerhet.
Regeringen ser i första hand EAPR som organ för
praktiskt samarbete om krishantering, något som
NATO lägger allt större tonvikt vid. Sveriges intensifierade deltagande i PFF och dess övningsverksamhet
förbättrar vår förmåga att genomföra fredsfrämjande
insatser tillsammans med NATO och övriga samarbetsländer utan att beröra försvaret av vårt eget territorium. Med den militära alliansfriheten som grund
samverkar Sverige förutom i PFF med NATO i den
av NATO ledda SFOR-styrkan, som med mandat
från FN:s säkerhetsråd i december 1996 ersatte den
tidigare IFOR-styrkan.
OSSE intar med sin breda medlemskrets en särställning i det alleuropeiska säkerhetssamarbetet.
Som bl. a. utvecklingen i det forna Jugoslavien visar,
spelar OSSE idag en ledande roll i icke-militär säkerhetsfrämjande verksamhet. Det gäller konfliktförebyggande arbete, konflikthantering och återuppbyggnad efter väpnade konflikter. Sverige lägger
särskild vikt vid respekten för mänskliga rättigheter
och rättsstatens principer och ansträngningarna att
förbättra övervakningen av hur medlemsländerna
efterlever sina åtaganden. OSSE:s högkommissarie
för nationella minoriteter fyller en viktig uppgift för
att avvärja etniska konflikter.
Rustningskontroll är en av Sverige prioriterad
uppgift för OSSE. Vårt land följer nära förhandlingarna inom OSSE:s ram om en anpassning av Avtalet
om konventionella styrkor i Europa (CFE-avtalet).
Europarådet har fått ökad betydelse i den omvandling av Europa som nu pågår. En av organisationens viktigaste uppgifter är att stödja den fortsatta
demokratiutvecklingen i Central- och Östeuropa. Insatserna inriktas på uppbyggnaden av rättssamhället
och en fast förankring av de mänskliga rättigheterna
i det legala och politiska systemet.
Sverige i Norden, Östersjöområdet och Barentsregionen
Sverige har ett särskilt intresse och ansvar för säkerhet och samarbete i Norden, Östersjöområdet och
Barentsregionen. Nordeuropas säkerhet kan inte
isoleras från europeisk och nordatlantisk säkerhet.
Det innebär att ett viktigt led av svensk politik i området är att fast inlemma detta i det europeiska och
euroatlantiska samarbetet. EU och PFF spelar här en
central roll. Sverige skall särskilt verka för att EU:s
växande intresse för Östersjöregionen vidgas och i
högre grad också riktas mot Barentsregionen.
Det nordiska samarbetet och vår samverkan med
övriga nordiska länder är en del av Sveriges Europapolitik. På grundval av värdegemenskapen inom
Norden skall samarbetet utvecklas och vara en stabil
plattform för konkret samverkan och internationellt
agerande - i närområdet, i Europa och globalt. Det
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nordiska samarbetet fördjupas utifrån de förutsättningar, som följer av de nordiska ländernas olika
vägval.
Sveriges ordförandeskap under 1998 i det nordiska samarbetet, såväl inom som utanför Nordiska
ministerrådets ram, förpliktar. Det skall utövas aktivt
och med en ambition att göra samarbetets politiska
och strategiska dimensioner tydliga.
Reformeringen av det inomnordiska samarbetet
skall fullföljas i syfte att koncentrera det till områden, där samnordiska lösningar ger komparativa fördelar framför nationella eller bredare internationella
arrangemang. Den kulturella och språkliga gemenskap, som finns i Norden, skall bevaras och utvecklas.
Nordiska samarbetsstrukturer skall systematiskt
utnyttjas som fora för avstämning och samstämt agerande i aktuella EU-/EES-frågor, så att detta främjar
svenska och nordiska intressen. Regeringen skall arbeta för att resultaten från EU:s regeringskonferens
förverkligas i nära kontakt mellan de nordiska länderna. Det är av största vikt att fri rörlighet för personer genomförs med bibehållen passfrihet inom
Norden.
Den europeiska omvandlingen efter det kalla krigets slut har öppnat möjligheten att återknyta tusenåriga ekonomiska och kulturella band mellan folken
kring Östersjön. Det är ett svenskt intresse att regionen utvecklas till en väl fungerande hemmamarknad
och att alla stater får medlemskap i WTO.
Sverige verkar främst genom den år 1996 inledda
Visbyprocessen pådrivande i framväxten av ett nätverk av samarbete på skilda områden mellan Östersjöländerna till stöd för fördjupad demokratisering
och sociala och ekonomiska reformer. Arbetet med
att förbättra miljön och bekämpa den organiserade
brottsligheten har fortsatt hög prioritet. Så hölls t.ex.
ett miljöministermöte i Saltsjöbaden år 1996 i syfte
att inleda arbetet på en Agenda 21 för Östersjöområdet. De tre handlingsprogram, som antogs vid Östersjöstaternas råds femte ministersession i Kalmar
1996, har givit samarbetet nya impulser och breddat
verksamhetsområdet. Nya krav ställs därmed på rådets samordnande och vägledande roll. Vid ministersessionen i Riga i juli 1997 beslöts att förslag skall
utarbetas om att inrätta ett permanent sekretariat för
Östersjörådet. Sverige har erbjudit sig att vara värd
för sekretariatet.
Ett viktigt svenskt mål är Rysslands inlemmande i
ett vidare europeiskt samarbete till gagn för såväl
demokratiseringsprocessen i Ryssland som alleuropeisk säkerhet. För regionens säkerhet och utveckling
är stödet till nordvästra Ryssland och Kaliningrad
liksom främjandet av allsidiga kontakter mellan
Ryssland och de baltiska länderna av stor betydelse.
Regeringen tillmäter Barentssamarbetet största betydelse. Sverige innehar under år 1997 ordförandeskapet i Barentsrådet. Skärpt kärnsäkerhet, förbättringar
av den sargade miljön, ökat kultursamarbete och

breddade mellanfolkliga kontakter är svenska målsättningar för ordförandeskapet.
Sveriges utvecklingssamarbete med Estland, Lettland, Litauen och Polen inriktas idag främst på att
underlätta anpassning till och medlemskap i EU. Det
sker genom kunskapsöverföring och tekniskt samarbete inom områdena säkerhet, demokrati, ekonomi
och miljö. I ett särskilt program får ansökarländerna
del av erfarenheterna av den svenska medlemsstrategin. Sveriges utvecklingssamarbete med länderna i
Central- och Östeuropa behandlas under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Samarbete utanför Europa
Sverige har sedan länge ett brett och välutvecklat både bilateralt och multilateralt samarbete med länder
och regioner utanför Europa. Genom arbetet i FN
och andra internationella organisationer bidrar vårt
land till att stärka internationell fred och säkerhet, till
att angripa hoten mot vår gemensamma miljö, till
solidaritet med utvecklingsländerna och till att förbättra de enskilda människornas trygghet och levnadsvillkor. Vårt aktiva deltagande i EU:s breda dialog och biståndssamarbete med utvecklingsländerna
har givit svensk politik en ny dimension. Sverige verkar för en effektivisering av EU:s politik bl. a. genom
en reformering av Lomésamarbetet.
Förbindelserna med Förenta staterna intar en särställning i Sveriges relationer med länderna utanför
Europa både bilateralt och multilateralt. Det gäller
handel och vetenskapligt och kulturellt utbyte likaväl
som säkerhetsskapande samarbete. Dialogen mellan
EU och Förenta staterna och Canada har en avgörande betydelse för den globala utvecklingen på skilda områden. Genom sitt medlemskap i NATO och
OSSE är de båda nordamerikanska staterna djupt
engagerade i europeisk säkerhet.
Sveriges bilaterala förbindelser med länderna i
Mellanöstern, Afrika, Asien och Oceanien och Latinamerika omfattar politiska relationer, utvecklingssamarbete och handelsutbyte. Omorganisationen av
Utrikesdepartementet har möjliggjort en förbättrad
samordning mellan dessa olika aspekter.
Sveriges internationella utvecklingssamarbete med
utvecklingsländer behandlas under utgiftsområde 7
Internationellt bistånd.
Sverige fullföljer på olika sätt sitt långvariga och
djupa engagemang för en allomfattande fredsuppgörelse i Mellanöstern. Bl.a. ger vi ett betydande stöd
till den palestinska befolkningen på Västbanken och i
Gaza. Sverige medverkar inom ramen för Barcelonaprocessen i EU:s växande samarbete med länderna
på södra och östra sidan av Medelhavet. I detta
sammanhang kan särskilt nämnas etablerandet av ett
frihandelsområde och det s.k. Euro-Islamprojektet.
En rad länder och regioner i Afrika har under senare år genomgått en positiv ekonomisk och politisk
utveckling, även om bilden av en kontinent i kris
alltjämt dominerar. Sålunda har den djupa mänskliga
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tragedin i stora sjö-området efter folkmordet i
Rwanda återigen understrukit behovet av humanitärt
bistånd, skydd av utsatta människors säkerhet och
stöd för konfliktförebyggande åtgärder i Afrika.
Förslag till en ny Afrikapolitik kommer att föreläggas riksdagen i en regeringsskrivelse kring årsskiftet, baserat på bl.a. de slutsatser och rekommendationer som framförts i utredningen ”Partner med
Afrika”. Grundtanken är att relationerna med de afrikanska länderna måste bygga på ett mer jämbördigt förhållande än det traditionella mellan givare
och mottagare.
Många länder i Asien genomgår en starkt dynamisk ekonomisk utveckling. En betydande del av tillväxten i världsekonomin under de närmaste åren
kommer att ske i Kina och andra östasiatiska stater.
Samtidigt består en djup fattigdom och ett hårt undertryckande av mänskliga rättigheter i många asiatiska länder. Både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt
kommer Asien att spela en central roll i den globala
utvecklingen under kommande år. Sverige medverkar
aktivt i EU:s strävan att stärka banden och utvidga
förbindelserna med Asien. En pågående UDutredning kommer att utarbeta förslag till en strategi
för att intensifiera Sveriges relationer med Asien. Utredningen, som kommer att presentera sitt förslag
hösten 1998, inriktas på fem huvudområden: Asien i
den internationella ekonomin, fattigdom och livskvalitet, miljö och hållbart utnyttjande av naturresurser, demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt den asiatiska säkerhetssituationen.
Den positiva demokratiska och ekonomiska utvecklingen i Latinamerika fortsätter. Fredsavtalet i
Guatemala vid årsskiftet 1996/97 innebar en stor
framgång för freden i hela området. Det kommersiella och politiska intresset för regionen är stort, och

såväl de bilaterala relationerna som EU:s förbindelser
med Latinamerika utvecklas snabbt. En strategi för
främjandet av handeln med Latinamerika har under
året tagits fram i departementet.
Trots den positiva utvecklingen är klyftorna mellan olika befolkningsgrupper breda och sociala missförhållanden råder på många håll. Inre konflikter och
övergrepp förekommer fortfarande, och Sverige
kommer att fortsätta det aktiva arbete för fred, demokrati och mänskliga rättigheter som bedrivs sedan
länge. Den sociala och ekonomiska utvecklingen i
Nicaragua, Bolivia och en rad andra länder kommer
fortsatt att stödjas från svenskt håll.

Kommentarer till utgiftsutvecklingen
Utgifterna för budgetåret 1997 beräknas överstiga
budgeten beroende på att en del av anslagssparandet/reservationerna från 1995/96 tas i anspråk. I övrigt är det enbart inom verksamhetsområdena Utrikesförvaltningen och Internationella organisationer
som några större avvikelser kan konstateras. Utrikesförvaltningen uppvisar 1995/96 sålunda ett stort anslagssparande som förklaras närmare i det följande.
Den kraftiga minskningen av anslagen till Internationella organisationer beror i första hand på att kostnader för fredsfrämjande insatser med väpnad trupp,
som tidigare legat under detta utgiftsområde, fr.o.m.
1997 överflyttats till utgiftsområde 6 Totalförsvar
samt att en besparing samtidigt genomförts på 250
miljoner kronor.

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 5 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

Utrikesförvaltningen

2 316

1 579

1 673

1 813

1 763

1 805

1 853

Internationella organisationer

2 226

1 475

931

907

906

927

947

Information om Sverige i utlandet

106

63

66

71

61

62

63

Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m.

92

58

58

58

57

58

59

Övriga utrikespolitiska frågor

24

17

22

31

24

21

21

Totalt för utgiftsområde 5

4 764

3 192

2 750

2 880

2 811

2 873

2 943
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3. Utrikesförvaltningen m.m.

Omfattning/ändamål

skall ha tillgång till den nya tekniken innan utgången
av 1997.

Verksamhetsområdet omfattar anslagen utrikesförvaltningen, dvs. såväl Utrikesdepartementet som utrikesrepresentationen, nordiskt samarbete som här
avser i första hand resekostnader för Sveriges deltagande i det nordiska samarbetet samt ekonomiskt
bistånd till svenska medborgare i utlandet.

Prioriteringar för 1998
Regeringens oförändrat höga ambitioner på det utrikespolitiska området ställer krav på en väl fungerande utrikesförvaltning. Denna måste därför även fortsatt utvecklas, genom rationalisering och effektivisering, och förändras för att kunna svara mot de
krav som ställs på den i en snabbt föränderlig värld.
Genom de medel som ställs till Utrikesdepartementets förfogande från den s.k. profilpotten sker en
ökad satsning på främjande av export, investeringar
och turism. Detta sker bl.a. genom upprättande av
två generalkonsulat, i Gdansk och Los Angeles.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

2 316

1 579

1 813

1998

1999

2000

1 763

1 805

1 853

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Genom den omorganisation av utrikesförvaltningen,
som nu slutförts, har den anpassats till de nya uppgifter för utrikespolitiken som en tilltagande internationalisering medfört.
Det ekonomiska utfallet för budgetåret 1995/96
visar på ett stort anslagssparande.

A1
1995/96

Utgift

2 310 445

Utgift

1 574 200

1997

Anslag

1 667 384

1998

Förslag

1 757 629

1999

Beräknat

1 799 134

2000

Beräknat

1 846 538

Därav

Större förändringar
En genomgripande omorganisation av Utrikesdepartementet har genomförts under budgetåren 1995/96
och 1997 i syfte att stärka den operativa verksamheten och genomföra rationaliseringar inom den administrativa verksamheten. Sveriges medlemskap i Europeiska unionen samt i FN:s säkerhetsråd har
påverkat arbetet.
Installationstakten för den s.k. nya tekniska plattformen för ADB och kommunikation har ökats så
att både departementet och utlandsmyndigheterna

Utrikesförvaltningen

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

717 849

1 807 500

1. Beloppen anges i tusental kr

Utrikesförvaltningens viktigaste uppgifter är att bevaka och främja svenska intressen, politiska såväl
som handels- och biståndsrelaterade. Detta görs genom politisk, ekonomisk och handelspolitisk bevakning, genom export-, investerings- och turistfrämjande verksamhet, insatser inom kultur och information
samt handläggning av migrations- och rättsfrågor.
Anslaget Utrikesförvaltningen används för de
samlade förvaltningskostnaderna för departementet
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och de 100 utlandsmyndigheterna samt de drygt 400
honorärkonsulaten. Totalt omfattar utrikesförvaltningen ca 2400 anställda, varav omkring 1000 utgörs av lokalanställda. Till de tyngre förvaltningskostnaderna hör förutom löner och utlandstillägg till
de anställda, även fastighetskostnader, resekostnader
för deltagande i ett stort antal internationella möten
och förhandlingar, driftskostnader för en, på grund
av verksamhetens art, omfattande IT- och telekommunikationsverksamhet. I anslaget ingår också kostnader för utredningar och officiella besök.
Kostnader som kan uppstå med anledning av garantier för banklån till personal respektive uppsagda
anställda inom utrikesförvaltningen belastar detta
anslag. Utestående lån uppgår för närvarande till
12,8 miljoner kronor.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att utrikesförvaltningen hade
ett stort anslagssparande. Detta anslagssparande beror både på egna åtgärder och yttre omständigheter.
Dels har den nya rambudgettekniken medvetet utnyttjats för att spara medel under ett budgetår för att
klara extraordinära utgifter ett annat budgetår, fastställda sparbeting genomförts tidigt under mandatperioden samt ett ökat kostnadsmedvetande åstadkommits inom utrikesförvaltningen. Dels har
anslagssparandet åstadkommits av yttre icke påverkbara förändringar i form av kursvinster som resultat
av en förstärkning av den svenska kronan i förhållande till de utländska valutor som i stor omfattning
används inom utrikesförvaltningen för betalning av
dess kostnader. I samband med diskussionerna under
våren 1997 om det fortsatta besparingsarbetet beslutade regeringen att 200 miljoner kronor av anslagssparandet skulle dras in. Under utgiftsområde 1 anslag C 1 föreslår regeringen dessutom att högst 135
miljoner kronor av anslagssparandet överförs som
anslagssparande till ramanslaget Regeringskansliet
m.m.

ningen, som innebär ett tydliggörande av olika administrativa funktioner samt en rationalisering som innebär en resursöverföring till den operativa verksamheten inom utrikesförvaltningen. Därmed är ett omfattande reformarbete slutfört och det nya UD är
klart. Det uppsatta målet för omorganisationen har
uppnåtts genom att Utrikesdepartementet nu är anpassat till de nya uppgifter för utrikespolitiken som
en tilltagande internationalisering, det växande ömsesidiga beroendet mellan departementets traditionella politikområden samt inte minst EUmedlemskapet medfört.
En fortsatt hög ambitionsnivå ställer också krav
på prioriteringar och avväganden. Förutsättningarna
för att genomföra sådana överväganden har klart
förbättrats genom den utvecklade process för verksamhetsplanering som numera tillämpas inom utrikesförvaltningen. Härigenom ges möjlighet till en
sammanhållen bedömning och avvägning mellan olika krav och önskemål vad gäller såväl personella
som finansiella resurser inom utrikesförvaltningen.
Riksdagens revisorer har i rapporten ”Utrikesförvaltningen” granskat utrikesförvaltningen med
tonvikt på dess uppgifter, organisation, styrning, personal och kostnader. Utrikesdepartementets remisssvar har nyligen lämnats.
Vid beräkningen av anslaget för 1998 har hänsyn
tagits till att anslaget för 1997 tillfälligtvis hade
sänkts med drygt 100 miljoner kronor samt till det
för mandatperioden beslutade sparprogrammet. För
att fullfölja besparingsåtgärderna som aviserades i
regeringens ekonomiska vårproposition har anslagsposten för utredningar minskats med 3 miljoner kronor fr.o.m. år 1998. För år 1999 har anslaget beräknats till 1 799 miljoner kronor och för år 2000
till 1 847 miljoner kronor.

A2

Nordiskt samarbete

Regeringens överväganden
1995/96
Därav

Resultatbedömning och slutsatser
Som redovisas närmare under inledningen till detta
utgiftsområde kommer regeringen även framdeles att
ha höga ambitioner på det utrikespolitiska området.
För att kunna möta de krav detta ställer på en väl
fungerande utrikesförvaltning har denna under det
senare året genomgått en omfattande omorganisation. Denna innebär att det i stället för den gamla
politiska avdelningen, handelsavdelningen, avdelningen för internationellt utvecklingssamarbete och
rättsavdelningen, sedan 1 juli 1996 finns ett antal
geografiska och funktionella enheter. Omorganisationen har nu slutförts genom en reformering av den
administrativa verksamheten inom utrikesförvalt-

1996

Utgift

1 072

Utgift

800

1997

Anslag

1 442

1998

Förslag

1 452

1999

Beräknat

1 481

2000

Beräknat

1 511

1

Utgiftsprognos

1 200

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom ramen för Nordiska ministerrådet (samarbetsministrarna) och Nordiska samarbetskommittén m.fl. samarbetsorgan samt för
deltagande i vissa andra former av nordiskt samarbete, däribland det svensk-norska samarbetet.
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A3

1995/96

Ekonomiskt bistånd till svenska
medborgare i utlandet m.m.
Utgift

4 060

Utgift

2 900

1997

Anslag

4 371

1998

Förslag

4 402

1999

Beräknat

4 490

2000

Beräknat

4 579

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

4 371

1. Beloppen anges i tusental kr

Av anslaget används huvuddelen till att täcka de
kostnader som avses i lagen (1973:137) om ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet
m.m. Det rör sig om periodiskt understöd till vissa i
utlandet, främst i Sydamerika, bosatta svenska medborgare. Därutöver betalas från anslaget eftergifter
och jämkning av fordringar för utgivet tillfälligt ekonomiskt bistånd till nödställda svenska medborgare i
utlandet samt för brottmål och kostnader vid dödsfall. Anslaget används också till rättsligt bistånd till
brottsoffer utomlands. Från anslaget betalas också
kostnader för expertgruppen för identifiering av katastroffall utomlands, kostnader i sjöfartsfrågor samt
avgifter för stämningsmannadelgivning.

Regeringens överväganden
Kostnaderna för periodiskt understöd minskar, medan frihetsberövanden på grund av grova narkotikabrott i utlandet kan komma att medföra ökande
kostnader för rättshjälp.
I anslaget finns en medelsram på 50 000 kronor
för särskilda informationsinsatser riktade till utlandsresenärer, främst ungdomar, i syfte att minska belastningen på utrikesförvaltningens konsulära resurser.
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4. Internationella organisationer

Omfattning/ändamål

UTGIFTSUTVECKLINGEN

Regeringen föreslår att 906 miljoner kronor anvisas
under utgiftsområde 5 för bidrag till Internationella
organisationer. Härutöver finansieras även internationella organisationer under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd. Inom verksamhetsområdet finansieras i första hand bidrag till Förenta nationerna,
Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitiken inom EU (GUSP), Nordiska
ministerrådet, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt kostnader för
fredsfrämjande verksamhet.
Den ökande globaliseringen innebär att den politiska och ekonomiska utvecklingen i vår omvärld i
allt högre grad påverkar förutsättningarna också för
den nationella politiken. Samarbetet inom internationella organisationer får därmed än större betydelse. Det är därför angeläget att Sverige fortsatt aktivt
engagerar sig i det multilaterala samarbetet.
Kostnaden för Sveriges medlemskap i internationella organisationer styrs av organisationernas budgetar. De obligatoriska bidragen uttaxeras enligt en
på förhand fastställd bidragsskala, som varierar från
organisation till organisation. Budgetramen för de
olika organisationerna blir därmed en av de viktigaste utgiftsstyrande faktorerna. Eftersom bidragen uttaxeras i annan valuta än svenska kronor (främst USdollar) påverkar även kronans värde utgiftsnivån.
Denna påverkas också av inflationen i respektive organisations verksamhetsland.
Sverige strävar generellt efter en effektivare och
mer resultatstyrd verksamhet inom ramen för en mer
återhållsam budgetutveckling. I ökande omfattning
sker kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar
av organisationernas verksamhet för att säkerställa
en effektiv resursanvändning av de svenska bidragen.

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

2 226

1 475

907

1998

1999

2000

906

927

947

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Sveriges bidrag till de olika internationella organisationerna har i huvudsak motsvarat budgetberäkningarna. Skillnaden mellan budget och utfall
1995/96 beror framför allt på att betalningstidpunkten för bidraget till Nordiska ministerrådet
ändrats.

Större förändringar
Bidragen till internationella organisationer har
minskat vilket beror på att besparingar skett på de
anslag som i huvudsak finansierar svenskt deltagande i internationella fredsfrämjande insatser. På
anslaget B 9 Fredsbevarande verksamhet beslutades en besparing om 250 miljoner kronor inför
budgetåret 1997. Vidare beslutades att anslaget
skulle delas, så att fredsfrämjande insatser med
väpnad trupp finansieras över utgiftsområde 6,
medan övrig fredsfrämjande verksamhet finansieras över utgiftsområde 5 och det nya anslaget B 4
Fredsfrämjande verksamhet. Inför budgetåret
1998 föreslås ytterligare besparingar på dessa båda utgiftsområden. Sveriges bidrag till Unido finansieras fr.o.m. år 1998 över utgiftsområde 7.
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Prioriteringar för 1998

den 1997-98 är ett uttryck för den politiska betydelse
vi tillmäter organisationen och dess verksamhet.
Från anslaget B 1 betalas obligatoriska kostnader
för Sveriges andel till FN:s reguljära budget och FN:s
fredsbevarande insatser. Vidare ingår Sveriges bidragsandelar till den nystartade Haag-baserade Organisationen för förbud mot kemiska vapen
(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) och till Förberedande kommissionen i
Wien för upprättandet av den internationella kontrollorganisationen under fördraget om fullständigt
förbud mot kärnsprängningar (Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty Organization, CTBTO) samt
andra konventionsorgan. Från anslaget betalas också
Sveriges bidragsandel för de pågående förhandlingarna i Genève om ett verifikationsprotokoll för konventionen om förbud mot biologiska vapen. Under
anslaget budgeteras härutöver för obligatoriska kostnader till följd av bl.a. uppföljnings- och granskningskonferenser för internationella konventioner,
däribland konventionen om förbud mot särskilt inhumana vapen.
Under hösten 1997 kommer den fortsatta finansieringen av krigstribunalerna för f.d. Jugoslavien och
Rwanda att behandlas. Sverige tillsammans med EU
verkar för att dessa skall finansieras över FN:s reguljära budget.
FN:s finansiella kris har accentuerats under 1997.
Främst på grund av att vissa större bidragsgivare antingen innehållit eller på grund av ekonomiska svårigheter inte har kunnat betala sina bidrag fullt ut.
De pågående diskussionerna om reformer av FN:s
programverksamhet och en eventuell skuldbetalning
av Förenta staterna ger anledning till försiktig optimism om organisationens framtid.

Vårt medlemskap i FN:s säkerhetsråd och Sveriges
fortsatt höga ambition att aktivt stödja FN och dess
fredsfrämjande verksamhet gör, i kombination med
besparingar på verksamhetsområdet, att det blir än
angelägnare att resterande medel används på ett optimalt sätt. Härvid bör Sverige prioritera ett brett deltagande med kvalificerad personal i pågående och
nya fredsfrämjande missioner. Vidare bör Sverige aktivt bidra till utvecklingen av en helhetssyn på fredsfrämjande insatser som innefattar såväl politiska, militära, polisiära, civila som humanitära aspekter.
Sverige skall delta aktivt i det pågående arbetet
med att stärka och effektivisera FN. Som medlem i
säkerhetsrådet även under 1998 kommer Sverige att
fortsatt lägga stor vikt vid att stärka FN:s förmåga
till konfliktförebyggande och tidiga insatser, bidra till
att stärka den humanitära rätten och folkrättens
ställning samt stödja användandet av fredliga instrument i konfliktlösning.
I Europarådet, OSSE och inom EU skall Sverige
fortsätta att medverka till framväxten av en ny alleuropeisk säkerhets- och samarbetsstruktur.

B1

1995/96

Bidrag till vissa internationella
organisationer
Utgift

399 994

Utgift

243 900

1997

Anslag

452 462

1998

Förslag

464 161

1999

Beräknat

474 406

2000

Beräknat

485 351

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

422 015

Regeringens överväganden

1. Beloppen anges i tusental kr

Resultatbedömning och slutsatser
Inför budgetåret 1995/96 formulerades målsättningen att Sverige skulle verka aktivt bl.a. för att stärka
FN:s fredsfrämjande förmåga samt att reformera
FN:s ekonomiska och sociala verksamhet.
Sverige har genom åren givit betydande bidrag till
FN, dess fredsbevarande operationer, medling och
andra politiska insatser liksom till organisationens
ekonomiska och sociala verksamhet. Hösten 1996
valdes Sverige, med starkt stöd från övriga medlemsstater, in som medlem i FN:s säkerhetsråd för perioden 1997 - 1998. Säkerhetsrådet har det övergripande ansvaret för upprätthållande av internationell fred
och säkerhet. Vårt medlemskap ställer höga krav på
ett aktivt engagemang i alla de frågor som rådet behandlar. Det innebär också höga förväntningar på
aktivt deltagande från svensk sida i de skilda fredsfrämjande insatser som säkerhetsrådet beslutar om.

Från anslaget betalas obligatoriska avgifter för
Sveriges medlemskap i ett antal internationella organisationer, som Sverige är folkrättsligt bundet
att betala. Anslaget omfattar främst Sveriges bidrag till Förenta nationerna, Europarådet, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
(OSSE) samt den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP).

Förenta nationerna
FN är en hörnsten i svensk utrikespolitik och det
svenska medlemskapet i säkerhetsrådet under perio-
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FN:s struktur och verksamhet behöver förnyas och
stärkas. Generalsekreteraren har under 1997 presenterat omfattande förslag till reformer. Sverige söker
stärka och påverka organisationens verksamhet. Det
är angeläget att göra organisationen mer kostnadseffektiv så att dess finansiering tryggas långsiktigt. Detta arbete sker bl.a. inom ramen för de mellanstatliga
förhandlingarna om reformer på det ekonomiska och
sociala området. Under hösten 1996 har de nordiska
länderna presenterat ett förslag om bl.a. gemensamma fältkontor för FN-systemet i mottagarländerna.
På finansområdet prioriterar Sverige att skuldreglering sker och vidare en bättre betalningsdisciplin och
reviderade bidragsskalor. I många av dessa frågor får
våra synpunkter ökad genomslagskraft genom EUsamarbetet. Även det etablerade nordiska samarbetet
avseende FN-frågor ökar våra möjligheter att påverka organisationens verksamhet.
Sverige, liksom övriga EU-länder, tillhör de medlemsstater som alltid betalar sina obligatoriska bidrag
till fullo och i tid. Det förblir en angelägen uppgift att
söka förbättra betalningsdisciplinen, reformera FN:s
bidragsskalor och göra organisationen mer kostnadseffektiv.
De två största posterna inom Förenta nationerna
är bidraget till FN:s reguljära budget och bidraget till
kostnaderna för FN:s fredsbevarande operationer.
FN har hållit sig inom den för 1996-97 allokerade
ramen för den reguljära budgeten om 2 608 miljoner
US-dollar och därtill gjort besparingar om 154 miljoner US-dollar. Budgetramen för tvåårsperioden
1998-99 fastställdes av generalförsamlingen till
2 512 miljoner US-dollar. Uppskattningsvis torde
beloppet behöva uppräknas till 2 583 miljoner USdollar för att täcka inflation och kursförändringar.
Under denna period förväntas FN spara 124 miljoner
US-dollar. Under hösten 1997 förhandlar medlemsstaterna om nya bidragsskalor för perioden 19982001. Sveriges nuvarande bidragsandel om 1,23 %
kan komma att öka något. Regeringen bedömer preliminärt att 133,6 miljoner kronor bör avsättas för
att betala Sveriges bidrag till FN:s reguljära budget
under budgetåret 1998.
Sveriges andel av de uttaxerade bidragen till budgetarna för FN:s fredsbevarande operationer uppgår
f.n. till 1,23 % för år 1998. Det svenska bidraget för
budgetåret 1998 beräknas preliminärt till 253,7 miljoner kronor. Även för fredsbevarande operationer
kommer en ny bidragsskala att fastställas, som troligen medför en ökning av Sveriges andel. Det finns
också ett stort mått av osäkerhet om antalet operationer. FN:s säkerhetsråd kan komma att fatta beslut
om nya insatser eller avsluta pågående operationer.
Genom det svenska medlemskapet i säkerhetsrådet
under 1998 ökar förväntningarna på ett svenskt engagemang i dessa operationer.
För övriga bidrag har preliminärt beräknats 14,5
miljoner kronor för budgetåret 1998.

Europarådet
Europarådets huvuduppgift är att främja respekten
för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens
principer. Europarådet har bl.a. en viktig roll i demokratiseringsprocessen i de central- och östeuropeiska länderna. Dessa huvudlinjer har sedan anknytning till i princip samtliga områden i Europarådets
övriga breda verksamhetsfält, som sammanfattningsvis berör sociala frågor och livskvalitet respektive
kulturfrågor och kulturell mångfald.
Från anslaget betalas Sveriges bidrag till Europarådets reguljära budget samt obligatoriska debiteringar till pensionsbudgeten, en extraordinär budget
som avser en nyligen uppförd byggnad för MRinstitutionerna, flera s.k. partsavtal (avtal på socialoch hälsoområdet, Europafarmakopén, fonden för
social utveckling, Pompidougruppen för narkotikafrågor och kommissionen för demokrati genom lag)
samt Europarådets ungdomsfond.
På grund av en positiv kronkursutveckling kom
utfallet för budgetåret 1995/96 att underskrida anvisade medel med knappt fyra miljoner kronor. För
innevarande budgetår förväntas en större överensstämmelse mellan budget och utfall.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Regeringen stöder i princip den återhållsamma linje
som sedan flera år präglar Europarådets budgetprocess. Sverige fortsätter att verka, i enlighet med de
målsättningar som uppställts, för att rådet koncentrerar sin verksamhet till utveckling av demokrati,
mänskliga rättigheter och rättsstatens principer samt
den viktiga uppgiften att integrera de nya medlemsländerna i Central- och Östeuropa, varav 16 hittills
har upptagits som fullvärdiga medlemmar i organisationen. Ytterligare ansökningar föreligger. I såväl nyblivna medlemsländer som s.k. kandidatländer anordnas stödprogram, med huvudsaklig inriktning på
uppbyggnad av rättssamhället och förankring av de
mänskliga rättigheterna i det legala och politiska systemet.
Att få nya arbetsuppgifter att gå ihop med real
nolltillväxt på resurssidan ställer stora krav på effektivisering, rationalisering och omprioritering inom
organisationen. Ett led i detta arbete är en av generalsekreteraren inledd översyn av Europarådets verksamhet sektor för sektor. Enligt regeringens uppfattning bör även budgetprocessen bli föremål för en
motsvarande översyn.
Europarådets reguljära budget för 1997 har volymmässigt ökat kraftigt i förhållande till förra året,
huvudsakligen beroende på att Ryssland för första
gången deltar fullt ut som s.k. stor bidragsgivare
21
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(tillsammans med de andra fyra ”stora”, Frankrike,
Italien, Storbritannien och Tyskland). Sverige bidrar
under 1997 med 2,33 % till den reguljära budgeten.
Generellt har budgetbehandlingen de senaste åren
präglats av återhållsamhet och så har även varit fallet
i samband med den under våren inledda diskussionen
om 1998 års budget. Ett budgettak för nästa år har
fastställts till ca 990 miljoner franska franc, vilket
belopp motsvarar medlemsländernas bidrag till 1997
års budget samt en inflationsuppräkning på drygt 1,4
%.
Ovannämnda beslut om budgettak har dock fattats med reservation för följande två väsentliga faktorer:
1. De nuvarande institutionerna för mänskliga rättigheter (kommission och domstol) kommer under
1998 att slås samman till ett organ (en permanent
domstol), vilket innebär finansiella konsekvenser som
ännu inte går att överblicka.
2. I samband med Europarådets toppmöte i oktober
1997 kan beslut komma att fattas som medför ökade
kostnader.
En debatt om den framtida verksamheten i Europarådets ungdomsfond pågår - i termer av såväl finansiering som organisation - men den torde inte resultera i några kostnadsökningar i förhållande till
nuvarande situation.
Regeringen har preliminärt beräknat bidraget till
Europarådet till 34 miljoner kronor för budgetåret
1998.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Sverige deltar aktivt i OSSE:s arbete. Genom sin alleuropeiska och transatlantiska karaktär (från Vancouver till Vladivostok) och utgångspunkten i ett
brett säkerhetsbegrepp ger OSSE ett viktigt bidrag till
den framväxande nya säkerhetsordningen. Verksamheten omfattar insatser för demokrati och fredlig
konfliktlösning i länder och regioner, liksom arbete
för mänskliga rättigheter, minoriteter, valövervakning, riskanalys, förtroendeskapande åtgärder etc.
Ordförandeland under 1997 är Danmark.
Av OSSE:s representationer är BosnienHercegovina den ojämförligt största. Dess huvuduppgift under 1997 var att förbereda lokalvalen i
september, men den har även gjort väsentliga insatser
för demokratisk utveckling och skydd för mänskliga
rättigheter. Representationen i Kroatien har fått ett
utvidgat mandat som inte enbart är inriktat på MRövervakning. Representationen skall även aktivt bidra till att Kroatien genomför sina åtaganden rörande återflyttning av flyktingar och internflyktingar.
Den skall vidare överta vissa av FN:s uppgifter i östra
Slavonien. Den utsända personalen skall ökas till 250
(från nuvarande 14). Mandaten för övriga representationer har förlängts. I Tjetjenien arbetar stödgruppen för att befästa fredsprocessen efter valen i början
av 1997. OSSE deltar i insatserna för att stödja Albanien, i första hand inför parlamentsvalet 1997 och
som stöd för den av OSSE:s ordförande utsedde representantens medlande insatser.
Sverige ingår i Minskgruppen för en lösning av
konflikten kring Nagorno-Karabach. Minskgruppen
leds f.n. av en trojka bestående av tre stormaktsmedlemmar. Beredskap finns för en eventuell fredsbevarande insats i regionen.
Frågorna om mänskliga rättigheter och demokratiuppbyggnad leds från kontoret i Warszawa (Office
for Democratic Institutions and Human Rights ODIHR). Kontoret samordnar bl.a. insatser för valövervakning i medlemsländerna.
Minoritetskommissarien med säte i Haag utför ett
betydelsefullt konfliktförebyggande arbete.
I förhandlingsarbetet är den främsta uppgiften att
fortsätta förberedelserna på en säkerhetsmodell och
en säkerhetsstadga enligt de beslut som fattades vid
toppmötet i Lissabon. Vidare kommer Wiendokumentet 1994 om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder att bli föremål för en översyn. Inom
den ekonomiska dimensionen hölls ett forum i Prag i
juni 1997 och ett antal specialseminarier.
OSSE har genom kontinuerlig bevakning av säkerhetsutvecklingen i Europa en väsentlig roll att
fylla som regional säkerhetsorganisation. OSSE behöver ytterligare utveckla sin organisation men med
bevarad flexibilitet. Budgetprocessen behöver ses
över och resurser garanteras för de uppgifter organi-

Organisationen för säkerhet och samarbete i
Europa (OSSE)
Från anslaget B 1 betalas obligatoriska kostnader för
Sveriges andel av OSSE:s integrerade budget
(sammanlagt ett tjugotal delbudgetar), gemensamt
beslutade särskilda budgetar, OSSE:s kommunikationssystem, skiljedomstolen enligt konventionen om
förlikning och skiljedom inom OSSE (den s.k. Stockholms-konventionen) samt vissa andra av organisationen debiterade gemensamma kostnader. Sveriges
andel av den gemensamma budgeten uppgår f.n. till
3,55 %. Bidragen uttaxeras normalt i österrikiska
schilling.
Bidraget till OSSE budgetåret 1995/96 överskred
budgeterat belopp med ca 7 miljoner kronor i första
hand beroende på en utvidgad insats i BosnienHercegovina och en nyupprättad mission i Kroatien.
Detta överskridande kunde finansieras genom att
andra anslag inom verksamhetsområdet underskreds.
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sationen tilldelats och påtagit sig. Insatsberedskapen
behöver förstärkas ytterligare. OSSE befinner sig i en
konsolideringsfas samtidigt som det normgivande
arbetet fortsätter.
För OSSE beräknas preliminärt 16,5 miljoner
kronor för budgetåret 1998.

Övriga internationella organisationer
Övriga internationella organisationer innefattar de
obligatoriska bidragen till Permanenta skiljedomstolen i Haag, den s.k. Fact Finding Commission under
första tilläggsprotokollet till Genève-konventionerna,
havsrättsdomstolen i Hamburg, havsbottenmyndigheten i Kingston, Jamaica, del av regeringens bidrag
till Arktiska rådet, det föreslagna sekretariatet för
Östersjörådet, deltagande i Wassenaar-arrangemanget och andra internationella exportkontrollarrangemang samt kostnader för skattejustering av
pensioner för svensk personal som arbetat i de s.k.
koordinerade organisationerna. Hit har också förts
Sveriges bidrag till Haagakademien för internationell
rätt och till internationella institutet för humanitär
rätt i San Remo.
Preliminärt beräknas bidragen till 3,5 miljoner
kronor för budgetåret 1998.

Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU (GUSP)
Sverige blev genom medlemskapet i EU del i det
mellanstatliga samarbetet inom den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) vilket utgör
EU:s andra pelare.
Sveriges deltagande i GUSP-arbetet innebär att
verka inom nya strukturer och nya åtaganden när EU
beslutar att agera gemensamt. Genomförandet sker
genom beslut om gemensamma åtgärder och ståndpunkter, liksom genom deklarationer och demarcher.
Besluten kan innebära finansiella åtaganden för
medlemsländerna. Fördelningsnyckel fastställs för
varje enskilt fall.

B2
1995/96

Utgift

326 260

Utgift

158 500

1997

Anslag

303 700

1998

Förslag

274 300

1999

Beräknat

280 334

2000

Beräknat

284 689

Därav

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
GUSP-samarbetet spelar en central roll i den fortsatta
europeiska integrationen. Regeringen har verkat för
att samarbetet utvecklas och effektiviseras, och att
GUSP-insatser främst bör finansieras genom den gemensamma EG-budgeten.
EU:s regeringskonferens har nyligen avslutats. I
Amsterdamfördraget beslutades att de finansiella
medel som behövs för att genomföra GUSP som huvudregel ska tas från den gemensamma EUbudgeten. Undantagna är åtgärder för krishantering,
som enligt huvudregeln ska uttaxeras i särskild ordning. Rådet kan med enhällighet också besluta om
nationell finansiering av gemensamma insatser.
Behov kvarstår därför av medlemsstaternas engagemang i finansieringen av gemensamma insatser.
Exempel på för Sverige prioriterade insatser som involverar nationell finansiering är stödet till gemenskapens övervakningsmission i det f.d. Jugoslavien
(ECMM), vars mandat breddats till att omfatta Albanien, samt den gemensamma åtgärden avseende
valobservation i Bosnien.
Bidraget till GUSP-samarbetet beräknas preliminärt till 8,4 miljoner kronor för budgetåret 1998.

Nordiska ministerrådet

1996

1

Utgiftsprognos

267 933

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges andel till
Nordiska ministerrådets budget.
Faktorer som styr utgifterna under detta anslag är
utvecklingen av organisationens budget, Sveriges andel av budgeten samt valutakursförändringar. Beloppen betalas till större delen i danska kronor.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att utgifterna blev ca 70 % av
det budgeterade beloppet. Detta beror på att betalningstidpunkten för andra hälften av bidraget flyttades från december 1996 till januari 1997 på grund av
övergången till kalenderbudgetår.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Sverige arbetar inom ramen för Nordiska ministerrådet för ett ändamålsenligt nordiskt samarbete. Arbetet inom ministerrådet är en integrerad del av de
nordiska relationer och kontakter som bidrar till att
forma vår politik för närområdet, för det vidare Eu23
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ropasamarbetet liksom för globalt samarbete. Det är
Sveriges strävan att samarbetet inom ministerrådet
koncentreras till områden där samnordiska lösningar
ger komparativa fördelar framför nationella eller
bredare internationella arrangemang, att nordiska
samarbetsstrukturer kan utnyttjas för informationsutbyte och/eller samstämt agerande i aktuella EU/EES-frågor och att verka för att nordiskt närområdessamarbete blir ett strategiskt komplement till bilaterala insatser och annat regionalt samarbete.
På svenskt initiativ har besparingarna på Nordiska
ministerrådets budget fortsatt. Syftet har varit att
åstadkomma en prioritering och koncentration till
områden där det nordiska samarbetet erbjuder komparativa fördelar.
Nordiska ministerrådet fastställde i november
1996 ministerrådets budget för år 1997. Budgeten
uppgår till totalt 703 miljoner danska kronor. Sveriges andel av Nordiska ministerrådets budget för
verksamhetsåret 1997 är 35,6% enligt den fördelningsnyckel som tillämpas.
I det budgetförslag som ministerrådet utarbetat
för år 1998 uppgår budgeten till 696 miljoner danska kronor. Områden som prioriteras är miljöfrågor,
mobilitetsåtgärder, insatser för barn och unga, ITfrågor och folkligt kultursamarbete. Satsningarna på
närområdet och arktiskt samarbete fortsätter. Nordiska ministerrådets budget för 1998 kommer, efter
behandling i Nordiska rådet, att fastställas i november 1997. Då kommer också prisomräkning att ske.
Som närmare redogjordes för i budgetpropositionen för år 1997 kan ett belopp för studentutbyte
komma att föras bort från anslaget som en besparing
i enlighet med en överenskommelse år 1996 om tillträde till högre utbildning för studerande i de nordiska länderna.
Anslaget har beräknats till 274,3 miljoner kronor
för budgetåret 1998.

B3

1995/96

37 252

Utgift

24 300

1997

Anslag

24 207

1998

Förslag

24 400

1999

Beräknat

24 936

2000

Beräknat

25 510

1996

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
OECD befinner sig i en förändringsprocess till följd
av budgetnedskärningar samtidigt som medlemskretsen utvidgats och nya uppgifter tillkommit. Regeringens målsättning i denna förändringsprocess är att
slå vakt om OECD:s kärnverksamhet och dess beprövade arbetsmetoder, men samtidigt verka för att
effektivisera och rationalisera arbetet.
OECD:s budget löper under kalenderåret och
fastställs i december. Faktorer som styr utgifterna
under detta anslag är dels utvecklingen av organisationens budget, dels valutakursförändringar. Beloppet betalas i franska franc. Med ledning av tillgängligt underlag har anslaget beräknats till 24,4 miljoner
kronor för budgetåret 1998.

Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling
(OECD)
Utgift

Därav

medlemsländerna och för expansion av världshandeln på multilateral och icke diskriminerande basis.
OECD:s verksamhet är inriktad på ekonomi och
handel. Under senare år har verksamheten utsträckts
till att täcka nästan samtliga samhällsområden. Däribland kan nämnas OECD:s studie rörande sysselsättning och arbetslöshet och organisationens arbete
med handel och relaterade politikområden såsom
handel och miljö, handel och konkurrens, handel och
investeringar, handel och arbetsvillkor och jordbrukspolitik. Denna utvidgning av verksamheten liksom utvidgningen av organisationen med fem nya
medlemmar sedan 1994 har fått konsekvenser för
organisationens budget och övriga arbete.
Huvuddelen av OECD:s budget avser kostnader
för sekretariatet och de traditionella OECDaktiviteterna.
Samtliga medlemsländer bidrar till finansieringen
efter en skala framräknad på basis av BNP. Den
svenska andelen är 1,10%, vilket är en sänkning från
1,19% 1996.
Utöver den egna budgeten administrerar OECD
bidragen till vissa närstående internationella organ
och aktiviteter. I anslaget inkluderas därför även Sveriges bidrag exempelvis till det internationella energiorganet (International Energy Agency; IEA), europeiska
transportministerkonferensen
(European
Conference of Ministers of Transport; ECMT), centret för utbildningsforskning (Centre for Educational
Research and Innovation; CERI) samt olika specialprogram.

1

Utgiftsprognos

21 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Sverige arbetar genom medlemskapet i OECD för
långsiktig ekonomisk tillväxt och finansiell stabilitet i
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B4
1995/96
Därav

1996

Fredsfrämjande verksamhet
Utgift

1 462 683

Utgift

1 047 900

1997

Anslag

150 206

1998

Förslag

143 409

1999

Beräknat

147 400

2000

Beräknat

151 512

1

Reservation
Utgiftsprognos

den, exempelvis i Guatemala, Angola, f.d. Jugoslavien, Indien-Pakistan, Georgien och Irak-Kuwait.
För närvarande deltar Sverige med knappt 700 personer i olika fredsfrämjande missioner beslutade av
FN eller OSSE. Tillsammans med Danmark, Kanada,
Norge och Österrike har Sverige påbörjat etableringen av en snabb-insatsbrigad, SHIRBRIG (Multinational United Nations Stand-by Forces High Readiness Brigade) med högkvarter i Köpenhamn, att
ställas till FN:s förfogande för fredsfrämjande insatser. Anslaget har vidare använts för stöd till utbildningsinsatser inom området, såväl i form av finansiering av utländskt deltagande i svenska kurser som
genom direkt stöd till internationella seminarier och
konferenser. Inom ramen för PFF-samarbetet anordnar Sverige dessutom ett stort antal kurser och seminarier om fredsfrämjande, humanitär och räddningstjänstverksamhet. Utländskt deltagande även i
dessa kurser har finansierats över detta anslag.
Cirka hälften av anslaget B 4 bedöms komma att
avsättas för att täcka kostnader för fortsatt deltagande i de pågående missionerna. Av dessa medel bedöms i sin tur hälften komma att gå till insatser i f.d.
Jugoslavien och Makedonien. Det är emellertid angeläget att Sverige fortsatt under medlemskapet i säkerhetsrådet i någon form kan stödja/delta i de insatser vi är med och beslutar om. Härvid är det
väsentligt att det globala ansvar för fred och säkerhet
som säkerhetsrådet utövar, också fortsatt återspeglas
i vår nationella politik genom att Sveriges engagemang ges bred geografisk spridning.
Det är vidare Sveriges målsättning att särskilt utnyttja medlemskapet i FN:s säkerhetsråd till att ge
frågor om förebyggande av konflikter ökad uppmärksamhet. Under 1997 har en studie om konfliktförebyggande verksamhet slutförts inom Utrikesdepartementet. För närvarande övervägs inom
departementet hur olika förslag som framförts i denna ska kunna omsättas till konkreta åtgärder.
En särskild utredning har under året presenterat
förslag om civilpoliser i internationell fredsfrämjande
verksamhet. Dessa förslag kommer nu att följas upp
såväl nationellt som internationellt. Under ordförandeskapet i säkerhetsrådet sommaren 1997 tog Sverige initiativ till ett uttalande av rådet avseende en utökad roll för civilpoliser i framtida fredsfrämjande
insatser.
De reformförslag avseende FN som presenterats
under 1997 lyfter fram fred och säkerhet som en av
FN:s fyra kärnverksamheter och föreslår förändringar för att olika delar av FN-systemet ska kunna samverka mera effektivt. Sverige kommer bl.a. att fortsätta verka för att synen på fredsfrämjande
verksamhet inkluderar alla relevanta komponenter.
Samtidigt finns utrymme att ytterligare utveckla delar
av den etablerade fredsfrämjande verksamheten såväl
inom FN-sekretariatet som i fält. Sverige avser t.ex.
fortsatt stödja uppbyggnaden av FN:s kapacitet inom

0

196 206

1. Beloppen anges i tusental kr

Det tidigare anslaget Fredsbevarande verksamhet
delades fr.o.m. år 1997 så att kostnader som avser
fredsfrämjande insatser med väpnad trupp flyttades
till utgiftsområde 6 Totalförsvar medan övrig fredsfrämjande verksamhet belastar detta anslag.
Den utgående reservationen, 126 miljoner kronor,
som finns på ett särskilt äldreanslag, har uppkommit
som en följd av att vissa fredsfrämjande insatser, för
vilka medel avsatts, senarelades eller helt uteblev. Ett
ytterligare skäl är att anslaget genom riksdagsbeslut i
december 1996 tillfördes 100 miljoner kronor från
Försvarsdepartementets huvudtitel för att täcka uppkomna merkostnader till följd av ändrad tillämpning
av skattelagstiftningen avseende traktamenten för
personalen i Försvarsmaktens utlandsstyrka. Dessa
merkostnader har sedermera reglerats. Prognosen för
innevarande budgetår visar att tilldelade medel på
anslaget B 4 kommer att utnyttjas fullt ut inom ramen för pågående eller planerade/tillkommande insatser och att en del av äldreanslaget kommer att tas i
anspråk.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Sverige deltog under förra budgetåret med väpnad
trupp i Bosnien och Makedonien. Den ursprungliga
FN-ledda insatsen i Bosnien övergick i december
1995 till den av Nordatlantiska försvarsorganisationen NATO ledda multinationella fredsstyrkan Implementation Force, IFOR. I samband därmed reducerades antalet svensk militär personal från ca 1 000
personer till 840. Då IFOR i december 1996 omvandlades till fredsstyrkan Stabilization Force, SFOR,
reducerades antalet svensk personal till 510 personer.
Det svenska högkvarterskompaniet som utgjorde en
del av FN-insatsen avvecklades under våren 1996.
Under budgetåret ställdes även en svensk pluton om
ca 40 personer till FN:s förfogande i dess fredsfrämjande mission, United Nations Preventive Deployment Force, UNPREDEP, i Makedonien.
Vidare har Sverige deltagit med ett stort antal militära och civila observatörer, civilpoliser, sanktionsövervakare m.fl. i ett 10-tal missioner runt om i värl25
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områdena ”early warning”, ”lessons learned” och
”early action”.
För att fullfölja besparingsåtgärderna som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen har anslaget minskats med 4,8 miljoner kronor fr.o.m. år
1998. Vid beräkningen av anslaget för 1998 har hänsyn också tagits till att 6 miljoner kronor för Sveriges
deltagande i Partnerskap för fred (PFF) föreslås föras
över till utgiftsområde 6 Totalförsvar. För år 1999
har anslaget beräknats till 147,4 miljoner kronor och
för år 2000 till 151,5 miljoner kronor.
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5. Information om Sverige i utlandet

Omfattning/ändamål

skett 1995/96 jämfört med föregående år. Däremot
har uppdragen till Svenska institutet (jfr under anslaget C 1 Svenska institutet) ökat markant, främst inom
ramen för det s.k. Visbyprogrammet.
Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet har
vunnit ett brett erkännande som samarbetsforum för
sverigefrämjande.

Verksamhetsområdet Information om Sverige i utlandet omfattar anslaget till Svenska institutet för informations-, kultur- och erfarenhetsutbyte med utlandet samt anslaget till de svenska utlandsmyndigheterna för informations- och kulturutbytesverksamhet och allmänna främjandeinsatser.
Ändamålet med verksamheten är att skapa goodwill och förtroende för Sverige som internationell
samarbetspartner och därmed främja svenska intressen och bidra till tillväxt och sysselsättning. De
svenska utlandsmyndigheterna utgör regeringens
främsta instrument för att genomföra detta mål i enskilda länder.

Prioriteringar för 1998
Inom anslaget C 1. Svenska institutet skall insatser i
Västeuropa prioriteras då behovet av information
accentuerats genom medlemskapet i EU. Under anslaget C 2. Övrig information om Sverige i utlandet
skall insatser i Västeuropa, Nordamerika och Ostasien prioriteras.
Informationen om Sverige i utlandet måste fortsätta att utvecklas för att möta nya behov och krav på
grund av omvärldsförändringar. Även Svenska institutet bör därför prioritera uppbyggnad av kapacitet
för projektsamordning, bl.a. till följd av rekommendationer från Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet och förslag från svenska och utländska samarbetspartners.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

106

63

71

1998

1999

2000

61

62

63

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Målsättningarna för verksamheten bedöms ha uppfyllts väl. Kraven och förväntningarna har ökat markant under senare år. Genomförandet av informations- och kulturinsatser samt allmänt sverigefrämjande insatser i utlandet är starkt beroende av
nationella och lokala samarbetspartners.

Resultatbedömning och slutsatser
De medel som anslagits för information om Sverige i utlandet har väl främjat målet för detta anslag. Verksamhetsredovisningen för budgetåret
1995/96 samt första halvåret 1997 visar att en
bred informations- och kulturutbytesverksamhet
genomförts.

Större förändringar
Verksamhetens övergripande målsättningar och inriktning har legat fast. Några större förändringar i
verksamheten finansierad via detta anslag har inte
27
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C1

1995/96

Svenska institutet

Utgift

90 642

Utgift

51 100

1997

Anslag

55 237

1998

Förslag

50 748

1999

Beräknat

52 036

2000

Beräknat

53 362

Därav

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

anledning att ens överväga delegering av en förvaltningsuppgift till ett privaträttsligt organ. Styr- och
ledningsformerna vid myndigheter är avpassade för
förvaltningsuppgifter. Grundläggande är också att
endast myndigheter kan vara bundna av bestämmelserna i ett regleringsbrev.
Riksrevisionsverket (RRV) har i sin årliga rapport
1997 uppmärksammat regeringen på den komplikation som den nya stiftelselagen (1994:1200) innebär
för Stiftelsen Svenska institutet. Kraven enligt stiftelselagen respektive regleringsbrevet för 1997 överensstämmer sålunda inte längre med varandra. Detta
gäller bl.a. utformningen av de finansiella dokumenten i årsredovisningen.
Svenska institutets ledning har efter styrelsebeslut
den 23 april 1997 tillskrivit regeringen med begäran
om att regeringen skall pröva institutets organisationsform med sikte på att Svenska institutet ombildas från anslagsstiftelse till myndighet så snart som
möjligt.

0

56 879

1. Beloppen anges i tusental kr

Svenska institutet är en statligt finansierad stiftelse
med uppgift att vara ett centralt informations- och
serviceorgan för information om Sverige i utlandet.
Anslaget, som är Svenska institutets huvudanslag,
finansierar informations-, kultur- och erfarenhetsutbyte med utlandet. Genomförandet sker i samverkan
med bl.a. utrikesförvaltningen. Verksamheten är huvudsakligen efterfrågestyrd.
Därutöver har Svenska institutet anslag och uppdragsmedel för biståndsrelaterade insatser i Centraloch Östeuropa och i tredje världen (utgiftsområde 7),
för uppdrag på utbildnings- och forskningsområdet
(utgiftsområde 16 resp. utgiftsområde 14) och för
insatser som rör internationellt kulturutbyte
(utgiftsområde 17). Till detta kommer ett antal särskilda uppdrag.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att reservationen, 1,6 miljoner kronor,
som finns på ett särskilt äldreanslag, utgörs av medel
som beslutats för informationssatsningar under
1995/96, men som utbetalats först under 1997. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande
budgetår visar att anslagna medel samt reservationen
på äldreanslaget kommer att utnyttjas fullt ut.

Resultatinformation
Svenska institutets verksamhetsredovisning för budgetåret 1995/96 ger vid handen att antalet inkommande och behandlade ärenden med önskemål om
service och stöd från institutet ökat. Svenska institutet har dock inte kunnat ställa upp med resurser som
motsvarar denna ökning; antalet utbytesprojekt och
produktioner finansierade över SI:s huvudanslag har
minskat något. Inkomsterna från försäljningen i Sverigebokhandeln, som institutet driver, visar en ökning om ca 15 procent. Departementets önskemål
om kapacitet för projektsamordning har inte kunnat
tillgodoses.
För att fullfölja besparingsåtgärderna som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen har anslaget minskats med 3 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.
För år 1999 har anslaget beräknats till 52 miljoner
kronor och för år 2000 till 53 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)
Regeringen konstaterar att Regeringskansliets revisionskontor inte haft några invändningar mot Svenska institutets årsredovisning.

Regeringen föreslår att en ny myndighet Svenska institutet med uppgift att bedriva motsvarande verksamhet som Stiftelsen Svenska institutet bildas vid
tidpunkt under budgetåret som regeringen bestämmer. Avsikten är att den nya myndigheten skall vara
bildad senast den 1 april 1998. Verksamheten vid
myndigheten bör ta fasta på institutets nuvarande
inriktning och ta till vara institutets specifika internationella kompetens. Härvid bör även de av riksdagen
fastställda kulturpolitiska målen beaktas. Eventuella
organisatoriska förändringar skall vara genomförda
per den 1 juli 1998.
Regeringen har slagit fast att statlig verksamhet
som huvudregel skall bedrivas i myndighetsform
(bl.a. i prop, 1995/96:61, bet. 1995/96:LU7, rskr.
1995/96:79). Myndighetsformen har sådana egenskaper att staten i de allra flesta fall knappast har
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C2

1995/96

Övrig information om Sverige i
utlandet
Utgift

15 314

Utgift

11 900

1997

Anslag

10 266

1998

Förslag

9 835

1999

Beräknat

9 835

2000

Beräknat

9 835

Därav

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

0

14 597

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget finansierar i första hand särskilda, av regeringen prioriterade, informations- och främjandeinsatser genom de svenska utlandsmyndigheterna. Det
används även till person- och journalistinbjudningar
samt seminarier och visst kulturutbyte. De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på området är
dels efterfrågan från utländska målgrupper, dels behov av riktade evenemang och särskilda informationsinsatser i utlandet.
En jämförelse mellan budget och utfall 1995/96
visar att en reservation på 4,3 miljoner kronor uppkommit. Reservationen, som finns på ett särskilt äldreanslag, är medel som beslutats för informationssatsningar under 1995/96, men där viss del av
betalningarna sker under 1997. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar
att tilldelade medel samt reservationen på äldreanslaget kommer att utnyttjas fullt ut för pågående och
planerade insatser.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Regeringen har under 1995/96 och första halvåret
1997 genom de svenska utlandsmyndigheterna prioriterat informations-, kultur- och allmänna främjandeinsatser i Västeuropa, Nordamerika och Ostasien i
enlighet med de mål som fastställdes i regleringsbrevet.
I ett internationellt perspektiv kan konstateras att
främjandefrågorna får en allt större vikt inom många
utrikesförvaltningar som ett led i att främja respektive lands intressen. På grund av det statsfinansiella
läget är resurserna för informations- och kulturverksamhet genom de svenska utlandsmyndigheterna
dock begränsade. Där så är möjligt skall samarbetsmöjligheter med nationella och lokala arrangörer tas
tillvara.
Under anslaget har särskilda medel om 1 miljon
kronor beräknats för Nämnden för Sverigefrämjande
i utlandet för att initiera eller medverka i samarbetsprojekt inom sverigefrämjandet
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6. Nedrustnings- och säkerhetspolitiska frågor m.m.

Omfattning/ändamål

Större förändringar

Målsättningarna för verksamhetsområdet är att
främja information och forskning om nedrustningsoch säkerhetspolitiska frågor samt att tillförsäkra Utrikesdepartementet teknisk och vetenskaplig sakkunskap vid förhandlingar om nedrustning och rustningskontroll samt vid internationellt samarbete för
att motverka spridning av massförstörelsevapen. Inom ramen härför lämnas stöd till:
• Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
• Utrikespolitiska Institutet (UI)
• Försvarets forskningsanstalt (FOA)
• organisationer och stiftelser för information
och studier om global och europeisk säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling
• utredningar, seminarier, utgivande av böcker
m.m.

Verksamhetens övergripande målsättningar och inriktning ligger fast. Några större förändringar har
därför inte skett i verksamheten jämfört med närmast föregående budgetår.

Prioriteringar för 1998
Det är angeläget att Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och Utrikespolitiska Institutet i ökande utsträckning externfinansierar sin
verksamhet. Det är vidare angeläget att Försvarets
forskningsanstalt anpassar sin verksamhet till den
utveckling som skett på nedrustningsområdet genom
kemvapenkonventionens ikraftträdande och slutförandet av förhandlingarna om fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Verksamheten
bör även anpassas till möjligheten av kommande internationella förhandlingar om ett avtal om förbud
mot produktion av klyvbart material för vapenändamål.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

92

58

58

1998

1999

2000

57

58

59

D 1.

1995/96

Utredningar och andra insatser
på det utrikespolitiska området
Utgift

2 365

Utgift

1 900

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

Därav

1997

Anslag

2 322

Målsättningarna för verksamhetsområdet bedöms ha
uppfyllts väl. För anslaget D 1 Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området förutses
dock ett anslagssparande för budgetåret 1997.

1998

Förslag

2 259

1999

Beräknat

2 259

2000

Beräknat

2 259

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

0

1 700

1. Beloppen anges i tusental kr

Ändamålet med anslaget är att ge stöd till verksamhet som främjar svensk utrikespolitik, framför allt
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vad gäller nedrustnings- och säkerhetspolitik. Den
utgående reservationen från 1995/96, 2 miljoner
kronor, finns på ett särskilt äldreanslag och kommer
att användas för insatser under de närmaste två åren.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Stöd enligt förordningen har under budgetåret 1997
utgått till tretton organisationer och till drygt 100
projekt. Sammantaget bedöms uppställda mål ha
uppfyllts väl inom den givna budgetramen och stödet
bedöms ha haft god spridningseffekt.
Regeringen finner det väsentligt att kunskap, intresse och engagemang för frågor som rör global och
europeisk säkerhet stimuleras. Stödet till organisationer och stiftelser för detta ändamål fyller därför en
viktig funktion. En förutsättning för att stöd skall
lämnas är att det främjar verksamhet som är av allmänt intresse och har stor spridningseffekt.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Stöd åt utredningar, seminarier, utgivande av böcker
m.m. ger en flexibel möjlighet att genom anlitande av
insatser utanför Utrikesdepartementet främja den
svenska utrikespolitiken. Seminarier m.m. som har
finansierats inom anslaget har fallit under prioriterade områden för den svenska utrikespolitiken. Som
exempel på bidrag från detta anslag under innevarande budgetår kan nämnas stöd för ett internationellt seminarium om totalförbud mot antipersonella
minor.

D2

1995/96
Därav

1996

D3

1995/96

Information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling
Utgift

18 471

Utgift

7 500

1997

Anslag

9 250

1998

Förslag

9 000

1999

Beräknat

9 000

2000

Beräknat

9 000

1

Reservation
Utgiftsprognos

Utgift

32 360

Utgift

21 600

1997

Anslag

20 571

1998

Förslag

20 324

1999

Beräknat

20 730

2000

Beräknat

21 145

Därav

0

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
(SIPRI)

1996

1

Utgiftsprognos

20 571

1. Beloppen anges i tusental kr

9 336

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut
har till ändamål att i enlighet med de grunder som
riksdagen fastställt bedriva forskning i konflikt- och
samarbetsfrågor. Syftet med forskningen är att ge bidrag till förståelsen av betingelserna för fredliga lösningar av konflikter och för en stabil fred.

1. Beloppen anges i tusental kr

Regeringen beslutar, efter yttrande av en beredningsgrupp, om fördelning av medel från anslaget i
enlighet med förordningen (1993:983) om statligt
stöd för information och studier om säkerhetspolitik
och fredsfrämjande utveckling samt de ändringar
som införts i denna genom förordning (1996:824).
Bidrag lämnas som organisationsstöd eller projektbidrag. Stödet omfattar ämnesområdena nedrustning
och rustningskontroll, konflikthantering samt andra
säkerhetspolitiska ämnen inom ramen för ett vidgat
säkerhetspolitiskt synsätt.
Den utgående reservationen från 1995/96, 86 000
kronor, finns på ett särskilt äldreanslag och beräknas
tas i anspråk under 1997.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
SIPRI:s forskning åtnjuter ett högt internationellt anseende. Genom framför allt en omfattande publikationsverksamhet, men även genom anordnande av
seminarier m.m. har forskningsresultaten en god
spridningseffekt. SIPRI har lyckats väl i att anpassa
forskningen efter den internationella utvecklingen.
Trots ett minskat anslag har SIPRI väl uppfyllt
uppställda mål. Det är emellertid angeläget att SIPRI
fortsatt verkar för att en ökande andel av institutets
verksamhet kan finansieras från andra källor än statliga medel.
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D5

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)
Regeringen konstaterar att det vid granskningen av
SIPRI:s bokslut och redovisning för budgetåret
1995/96 inte framkommit några anmärkningar.

D4

1995/96

18 286

Utgift

12 600

1997

Anslag

12 235

1998

Förslag

10 262

1999

Beräknat

10 512

2000

Beräknat

10 769

1996

15 579

Utgift

10 400

1997

Anslag

10 112

1998

Förslag

10 004

1999

Beräknat

10 204

2000

Beräknat

10 408

1996

1

Utgiftsprognos

10 112

1. Beloppen anges i tusental kr

Ändamålet med anslaget till Utrikespolitiska Institutet är att främja intresse för internationella frågor
samt att öka kunskapen om detta ämne genom
forskning och information till allmänheten.

1

Utgiftsprognos

Utgift

Därav

Forskning till stöd för nedrustning och internationell säkerhet
Utgift

Därav

1995/96

Utrikespolitiska Institutet

12 235

Regeringens överväganden

1. Beloppen anges i tusental kr

Ändamålet med anslaget är att tillföra Utrikesdepartementet teknisk och vetenskaplig sakkunskap från
Försvarets forskningsanstalt (FOA) vid förhandlingar
om nedrustning, rustningsbegränsning, internationell
säkerhet samt vid internationellt samarbete för att
motverka spridning av massförstörelsevapen.

Resultatbedömning och slutsatser
Utrikespolitiska Institutets information genom publikationer, seminarier m.m. riktad till en bred svensk
allmänhet fyller en viktig funktion genom att främja
intresset och kunskapen för utrikespolitiska frågor.
Institutets forskning har tilldragit sig stort intresse
och den utgör basen för den breda informationsverksamheten.
Institutet har trots ett minskat anslag väl uppfyllt
målsättningarna för verksamheten. Det är dock av
fortsatt stor vikt att institutet säkerställer en högre
grad av extern finansiering för att minska beroendet
av statliga medel.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Verksamhetens mål har uppfyllts väl. Tillgång på
teknisk och vetenskaplig expertis är en nödvändighet
för att Sverige aktivt skall kunna delta i det internationella arbetet för nedrustning, rustningskontroll
och främjande av internationell säkerhet.
Det är angeläget att Försvarets forskningsanstalt
fortlöpande anpassar sin verksamhet till utvecklingen
på berörda områden. Under 1997 har konventionen
om förbud mot kemiska vapen trätt i kraft. Vidare
har förberedande kommissionen för upprättande av
en internationell kontrollorganisation enligt fördraget om fullständigt förbud mot kärnsprängningar
inlett sitt arbete. Detta kräver att det stöd som Försvarets forskningsanstalt lämnar Utrikesdepartementet på områdena ifråga ges delvis ny inriktning. Verksamheten bör också inriktas på möjligheten av
kommande internationella förhandlingar om ett avtal
om förbud mot produktion av klyvbart material för
vapenändamål.
Medlen för programmet Europeisk säkerhet föreslås flyttas till anslaget D 6 Forskningsverksamhet av
särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse för
att öka flexibiliteten vid användningen av medlen.

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)
Regeringen konstaterar att det i revisionsberättelsen för år 1996 inte framkommit några anmärkningar.

D6

1995/96

Forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk betydelse
Utgift

5 209

Utgift

3 800

1997

Anslag

3 597

1998

Förslag

5 524

1999

Beräknat

5 634

2000

Beräknat

5 747

Därav

1996

1. Beloppen anges i tusental kr
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0

3 840
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Ändamålet med anslaget är att stödja forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säkerhetspolitisk
betydelse. Huvuddelen av medlen under anslaget finansierar ett särskilt säkerhetspolitiskt forskningsprogram vid Utrikespolitiska Institutet. Därutöver
fördelar regeringen direkt stöd åt framför allt yngre
forskare inom utrikes- och säkerhetspolitik från detta
anslag.
Den utgående reservationen från 1995/96, 243 000
kronor, som fanns på ett särskilt äldreanslag, har
tagits i anspråk under första halvåret 1997.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Bedömningen är att de medel som anslagits har
främjat målet för detta anslag. Bedömningen grundas
på redovisningar av utförd forskning från mottagarna av stöd samt på en utvärdering som gjordes våren
1996 av en fristående, särskilt anlitad sakkunnig.
Anslaget föreslås tillföras 1 850 000 kronor för
forskning om europeisk säkerhet (tidigare upptagna
under anslaget D 4). Samarbetet med Försvarets
forskningsanstalt kommer att fortsätta med såväl regelbundna konsultationer som tjänsteutbyte och särskilda studier. Genom överföringen av medlen ges
även möjlighet att lägga ut forskningsuppdrag på
andra uppdragstagare.
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7. Övriga utrikespolitiska frågor

Omfattning/ändamål

Större förändringar

I detta verksamhetsområde ingår anslagen för Inspektionen för strategiska produkter (ISP) samt Europainformation m.m. Medel för internationella exportkontrollarrangemang finns budgetåret 1998
under anslaget B 1 Bidrag till vissa internationella
organisationer.

ISP
ISP har anförtrotts uppgiften att vara nationell myndighet för den nya kemvapenkonventionen, CWC,
som trädde i kraft den 29 april 1997. Dessa arbetsuppgifter ställer ökade krav på myndigheten.
Europainformation
Sveriges medlemskap i EU har inneburit förändringar
för inriktningen av EU-informationen. Den allmänna
EU-informationen har placerats på riksdagen medan
regeringen bedriver en bred och saklig informationsverksamhet om aktuella EU-händelser och regeringens EU-politik.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

24

17

31

1998

1999

2000

24

21

21

Prioriteringar för 1998
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

ISP
För 1998 bör ett nytt datasystem för ISP prioriteras
liksom tillräckliga resurser för att kunna fullgöra de
arbetsuppgifter som medlemskapet i CWC medför.

ISP
Verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter (ISP) har för 1996 redovisat ett underskott
uppgående till 434 000 kronor. Orsaken till denna
utveckling kan i första hand härledas till en viss underbudgetering för den nya myndigheten, som inrättades den 1 februari 1996.

Europainformation
Under 1998 kommer regeringen att prioritera information om EU:s utvidgning. Information om EU:s
regeringskonferens kommer också att vara fortsatt
viktig. Riksdagen skall under våren 1998 ta ställning
till det nya Amsterdamfördraget. Även efter ett godkännande och fram till dess att ändringarna börjar
gälla kommer det att krävas information om detta.
Materialproduktion om regeringens EU-politik på
olika sakområden skall ges högre prioritet. För att nå
ut till allmänheten krävs marknadsföringsåtgärder
samt en omfattande distribution av det material som
produceras.

Europainformation
Informationsverksamheten har under andra halvåret
1996 samt första halvåret 1997 huvudsakligen inriktats på den regeringskonferens som pågått mellan
EU:s medlemsländer. Det ekonomiska utfallet för
budgetåret 1995/96 blev lägre än beräknat, dels på
grund av organisatoriska förändringar för EUinformationen, dels på grund av att den parlamentariska EU 96-kommmittén bedrev en omfattande informationsverksamhet om EU:s regeringskonferens.
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E1

Inspektionen för strategiska
produkter
1

1995/96

Utgift

10 984

Utgift

10 984

1997

Anslag

13 557

1998

Förslag

15 801

1999

Beräknat

13 152

2000

Beräknat

13 513

Därav

1.
2.

1996

2

Anslagskredit
Utgiftsprognos

byggnadsskede på ett effektivt sätt kunnat upprätthålla sina löpande åligganden av vilka tillståndsgivningarna utgör myndighetens kärnverksamhet. I
samband med övergången till en självständig myndighet har vissa problem avseende underskott på personalsidan och brister i datasystemet kunnat konstateras. Ett omfattande arbete förestår med införande
av ett datoriserat ärendehanteringssystem.
Under uppbyggnadstiden av den nya myndigheten
har det inte kunnat undvikas att ärendebalansen inom några områden blivit större än normalt. Detta
har dock åtgärdats och balanserna har kunnat reduceras till ett minimum.
Under första verksamhetsåret hade myndigheten
inte kapacitet att genomföra lika många möten med
representanter för exporterande företag som tidigare
varit brukligt. Viss eftersläpning uppstod också i
rapporteringen från dessa möten. Under första halvåret 1997 har mötesfrekvensen återgått till normal
nivå. Eftersläpningen i rapporteringen är obetydlig.
Trots de påfrestningar som uppstod i samband
med bildandet av den nya myndigheten har möten
med Exportkontrollrådet (tidigare rådgivande
nämnden) genomförts med normal frekvens.
Ökningen av anslaget för 1998 beror i första hand
på nya arbetsuppgifter för ISP, såsom ansvarig
svensk myndighet för kemvapenkonventionen,
CWC. Detta innebär bl.a. att ISP övertar ansvaret för
vissa insamlingsuppgifter som nu åvilar Kemikalieinspektionen, KemI. Resurser behövs också för att
myndigheten skall kunna informera om sin verksamhet. Ett enigt konstitutionsutskott har ställt sig bakom önskemålet att ISP ”förses med särskilda resurser
för insatser avseende möjligheten att förse allmänheten med basinformation om krigsmaterielexporten”.

434

13 823

Beloppen anges i tusental kr
Avser perioden 1996-02-01 – 1996-12-31

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) inrättades den 1 februari 1996 genom att Krigsmaterielinspektionen inom Utrikesdepartementets handelsavdelning
ombildades
till
myndighet
(prop.
1995/96:31, bet. 1995/96:UU3, rskr. 1995/96:93).
ISP skall sköta tillsyn och annan kontroll enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel och lagen
(1991:341) om strategiska produkter. Inspektionen
skall också vara nationell myndighet enligt Sveriges
åtaganden inom ramen för icke-spridning av kemiska
vapen. Inspektionen prövar förvaltningsärenden om
kontroll över krigsmateriel och andra strategiskt
känsliga produkter eller varor med dubbla användningsområden.
Inspektionen har till sitt förfogande dels exportkontrollrådet, dels det teknisk-vetenskapliga rådet.
Kostnaderna för verksamheten täcks av avgifter,
som redovisas mot särskild inkomsttitel på statsbudgeten. Avgiften tas ut av de företag vars produkter
omfattas av kontrollen över krigsmateriel och andra
strategiska produkter (varor med dubbla användningsområden).
Inspektionen har varit tvungen att utnyttja
434 000 kronor av anslagskrediten under 1995/96,
då upprättandet av den nya myndigheten blev dyrare
än beräknat.

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)
RRV har den 26 mars 1997 avlämnat revisionsberättelse för ISP avseende räkenskapsåret 1996-02-01 -1996-12-31. RRV har inte haft några invändningar
mot ISP:s årsredovisning.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Antalet beviljade utförseltillstånd på krigsmaterielsidan och värdet av dessa fortsatte att minska under
1996. Under första halvåret 1997 har dock antalet
beviljade tillstånd ökat väsentligt igen. Samtidigt har
flera ansökningar om tillstånd blivit mer komplicerade och kräver längre handläggningstid. Härtill kommer ett stort antal tillståndsärenden gällande export
av strategiska produkter, tillstånd att tillverka och
tillhandahålla krigsmateriel m.m.
Då ISP inrättades först under budgetåret 1995/96
går det inte att göra några jämförelser med tidigare
år. Myndigheten har dock under ett intensivt upp-

E2

Europainformation m.m.

1995/96

Utgift

8 129

Utgift

3 100

1997

Anslag

8 800

1998

Förslag

7 800

1999

Beräknat

7 800

2000

Beräknat

7 800

Därav

1996
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36

1

Reservation
Utgiftsprognos

0

17 500

Prop. 1997/98:1 Utgiftsområde 5

Utrikesdepartementet har under flera år bedrivit en
omfattande informationsverksamhet om det europeiska samarbetet. Under åren 1993-1995 bedrevs informationsarbetet till stor del av Sekretariatet för Europainformation i UD. Sekretariatet förmedlade
huvudsakligen baskunskaper om EU. I enlighet med
de bedömningar som gjordes av Utredningen om
framtida central Europainformation förlades denna
verksamhet per den 1 januari 1996 till riksdagen.
Utrikesdepartementet ansvarar sedan dess för en
saklig och bred informationsverksamhet om aktuella
EU-frågor och om regeringens EU-politik till den
svenska allmänheten. En sådan verksamhet är angelägen ur ett demokratiskt perspektiv.
De organisatoriska förändringarna liksom det faktum att EU 96-kommittén hade i uppgift att informera om EU:s regeringskonferens innebar att verksamheten i Utrikesdepartementet inte bedrevs i full skala
under 1996. En reservation från 1995/96 på 12,8
miljoner kronor finns därför på ett särskilt äldreanslag. Reservationen är intecknad för fortsatt information om EU:s regeringskonferens. Denna verksamhet
kommer att fortgå under 1997 och under 1998, då
riksdagen skall ta ställning till Amsterdamfördraget.
Viss information kommer också att krävas efter ett
godkännande och fram till dess att ändringarna träder i kraft. Det beräknas ske tidigast 1998.

samhet till den svenska allmänheten om aktuella EUfrågor och sin EU-politik samt även om Sverige som
EU-land i andra EU-länder. Detta omfattar bl.a. seminarier och hearings, materialproduktion i olika
former, en omfattande distribution samt marknadsföring för att göra informationen lättillgänglig för
allmänheten. Även för budgetåren 1999 och 2000
har anslaget beräknats till 7,8 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Resultatbedömning och slutsatser
Regeringen har under 1996 och första halvåret 1997
prioriterat en omfattande informationsverksamhet
om EU:s regeringskonferens. Ett nyhetsbrev har givits
ut var fjortonde dag och distribuerats i en upplaga på
45 000 exemplar. Av dessa har knappt hälften givits
en vidare spridning genom landets folkbibliotek.
Över 10 000 privatpersoner prenumererar på nyhetsbrevet.
För att stimulera debatten och informera om sakfrågorna i regeringskonferensen har sex stora seminarier arrangerats. UD har också medverkat i ett flertal seminarier arrangerade av andra ute i landet.
Kontinuerliga mätningar av allmänhetens kännedom
om regeringskonferensen har gjorts. Såväl nyhetsbrev
som seminarier har marknadsförts.
Under första halvåret av 1997 har en populärversion av regeringens årsberättelse om verksamheten i
EU tryckts i 80 000 exemplar och givits en mycket
bred spridning. Annonser om skriften har införts i
rikstäckande dagspress.
För att fullfölja besparingsåtgärderna som aviserades i den ekonomiska vårpropositionen har anslaget minskats med 1 miljon kronor fr.o.m. år 1998.
Anslaget för 1998 är beräknat så att regeringen skall
kunna bedriva en bred och saklig informationsverk37
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BILAGA 5.1

Sveriges samlade bidrag till FN
O= obligatoriskt bidrag
F = frivilligt bidrag
Myndighet

FN-organisation

Utfall 94/95

Utfall 95/96
(18 mån.)
Milj. kr

O/F

1,3

1,3

O

100,2
247,6
10,0
1,2
0,2
806,7
20,4
1,0
3,7
264,0
5,0
0,02
7,5
10,0
40,0
0,9
46,5
573,0
2,0
140,0
219,6
350,0
5,0
96,0
648,7
270,0
4,0
18,4
39,4
100,8
0,9
7,0
4,2
19,1
4,1

89,0
245,0
11,0
2,7
0,9
1 463,0
24,0
5,0
117,6
7,5
65,3
8,0
20,0
64,0
56,0
920,0
3,0
232,0
497,0
566,0
8,0
275,0
1 372,0
434,0
6,0
27,0
26,1
39,0
4,7
4,5
6,6
20,0
-

O
O
O
O
O
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Milj. kr
1.
2.

JUSTITIEDEPARTEMENTET
WIPO
UTRIKESDEPARTEMENTET
FN:s reguljära budget
FN:s fredsbevarande operationer
UNIDO
Kemvapenkonventionen
Övriga obligatoriska bidrag
Fredsbevarande insatser
Fred och återuppbyggnad
Kvinnokonferensen i Peking
DHA
GEF
HABITAT
IFAD
ITC
UNAIDS
UNCDF
UNCTAD
UNDCP
UNDP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIFEM
UNRWA
Världsbanken/IDA
WFP inkl. IEFR/PRO
WHO/PSA
WMU
Övrigt
Sida
FAO
”
HABITAT
”
IAEA
”
ICTP
”
ILO
”
IMO
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Myndighet

FN-organisation

Utfall 94/95
Milj. kr

Sida
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

3.

4.

5.
6.
7.

ITC
IUCN
Mekong k
UNDCP
UNDESD
UNDHA
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNIFEM
UNOCHA
UNRISD
UNRWA
UNSO
UNV
Världsbanken/IDA
WFP
WHO/PSA
WIPO
WMU
Övrigt

SOCIALDEPARTEMENTET
WHO
” för rapportering om läkemedelsbiverkning

KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTT
IMO
OTIF
IRCA
Luftfartsverket
ICAO
Post- & Telestyrelsen
ITU
”
UPU
SMHI

UTBILDNINGSDEPARTEMENTET
UNESCO
JORDBRUKSDEPARTEMENTET
FAO
ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET
ILO
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Utfall 95/96
(18 mån.)
Milj. kr

6,2
16,4
8,9
1,7
1,1
31,2
119,2
5,0
5,8
3,0
238,8
538,9
0,1
1,0
9,0
5,0
24,9
5,7
6,0
107,5
65,8
83,9
1,5
19,6
131,5
_______
5 504,8

7,7
48,3
1,7
42,6
297,0
10,4
9,8
0,5
347,0
469,0
2,0
18,5
8,2
19,8
0,6
3,0
593,0
85,0
97,0
0,7
23,7
90,0
_______
8 795,4

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

32,6
2,6
_______
35,2

67,1
3,9
_____
71,0

O
O

1,2
2,3
0,02

1,5
0,6
0,02

O
O
O

3,2

3,3

O

18,6
3,1
4,3
_______
32,8

24,6
4,8
4,6
______
39,4

O
O
O

33,9

33,3

O

29,2

28,1

O

21,1

23,1

O
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Myndighet

8.

9.

FN-organisation

NÄRINGSDEPARTEMENTET
WIPO
Internat. Studiegruppen för bly och zink
Internat. Studiegruppen för nickel

MILJÖDEPARTEMENTET
Miljöfonden
Övrigt

TOTALT SUMMA
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Utfall 94/95
Milj. kr

Utfall 95/96
Milj. kr

O/F

3,6
0,2
0,2
_______
4,0

______
-

O
O
O

22,0
_____
22,0

20,0
4,2
_____
24,2

F
F

5 683

9 015,8
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BILAGA 5.2

Förteckning över Sveriges utlandsmyndigheter samt
ackrediteringar för de Stockholmsbaserade ambassadörerna
I. Beskickningar
(sidoackrediteringar inom parentes)
Abidjan
(Lomé, Ouagadougou, Porto Novo)
Addis Abeba
(Djibouti, Asmara)
Alger
Amman
Ankara
(Baku)
Athén
Bagdad**)
Bangkok
(Rangoon, Vientiane, Phnom-Penh)
Beirut*)
Belgrad
Bern
(Vaduz)
Bissau*)
Bonn
Brasilia
Bryssel
Budapest
(Chisinau)
Buenos Aires
(Asunción, Montevideo)
Bukarest
Canberra
(Wellington)
Caracas
(Port of Spain, Georgetown, Paramaribo)
Colombo*)
Damaskus
(Beirut)
Dar es Salaam
Dhaka
Dublin
Gaborone
(Maseru)
Guatemala
(San Salvador, Tegucigalpa, Belmopan)
Haag
Hanoi
Harare
Havanna
Heliga Stolen
(San Marino)
Helsingfors
Islamabad
Jakarta
Kairo

(Khartoum)
Kiev
Kuala Lumpur
Kuwait
(Abu Dhabi, Doha, Manama)
Köpenhamn
Lagos
(Accra)
Lima
(La Paz)
Lissabon
London
Luanda
(Sao Tomé)
Lusaka
(Lilongwe)
Luxemburg
Madrid
(Andorra la Vella)
Managua
(San José, Panamá)
Manila
(Koror)
Maputo
(Mbabane)
Mexico
Moskva
(Alma-Ata, Asjchabad, Bisjkek, Jerevan,
Minsk, Tasjkent, Tbilisi, Dusjanbe)
Nairobi
(Bujumbura, Kampala, Kigali)
New Delhi
(Colombo, Kathmandu, Thimphu, Malé)
Oslo
Ottawa
(Nassau)
Paris
Peking
(Pyongyang***), Ulan Bator)
Prag
(Bratislava)
Pretoria
Rabat
Reykjavik
Riga
Riyadh
(Muscat, Sana)
Rom
(Tirana)
Santafé de Bogotá
(Quito)
43
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Santiago de Chile
Sarajevo
Seoul
Singapore
(Bandar Seri Bagawan)
Sofia
Tallinn
Teheran
Tel Aviv
(Nicosia)
Tokyo
(Majuro, Pohnpei)
Tunis
Vientiane*)
Vilnius
Warszawa
Washington
Wien
(Ljubljana)
Windhoek
Zagreb

2.
3.

4.

5.

6.

II. Ambassadkansli
Berlin

(Gabon), Malabo (Ekvatorialguinea), Yaoundé
(Kameroun), Bissau (Guinea-Bissau), Praia (Kap
Verde), N’Djamena (Tschad).
Banjul (Gambia), Freetown (Sierra Leone), Monrovia (Liberia).
Bamako (Mali), Conakry (Republiken Guinea),
Dakar (Senegal), Niamey (Niger), Nouakchott
(Mauretanien), Tripoli (Libyen).
Antananarivo
(Madagaskar),
Mogadishu
(Somalia), Moroni (Comorerna), Port Louis
(Mauritius),
Valletta
(Malta),
Victoria
(Seychellerna).
Basseterre (St Christopher och Nevis), Bridgetown (Barbados), Castries (St Lucia) Kingston
(Jamaica), Kingstown (St Vincent och Grenadinerna),
Port-au-Prince
(Haiti),
Roseau
(Dominica), Santo Domingo (Dominikanska Republiken), St George’s (Grenada), St John’s
(Antigua och Barbuda).
Apia (Västra Samoa), Nuku’alofa (Tonga), Suva
(Fiji), Honiara (Salomonöarna), Port Moresby
(Papua Nya Guinea), Port Vila (Vanuatu).
*) Beskickningen förestås av en chargé d’affaires
**) Beskickningen är tills vidare obemannad
***) Har utsänd personal

III. Delegationer
Sveriges ständiga representation vid Europeiska
Unionen (EU) i Bryssel
Sveriges ständiga representation vid Förenta nationerna i New York
Sveriges ständiga representation vid de internationella organisationerna i Genève
Sveriges delegation vid Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) i Paris
Sveriges delegation vid Europarådet i Strasbourg
Sveriges ständiga delegation vid Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) i Wien
IV. Karriärkonsulat
a) Generalkonsulat
Gdansk
Hamburg
Hongkong (Macau)
Istanbul
Jerusalem
Los Angeles
New York
S:t Petersburg
Shanghai
b) Konsulat
Mariehamn
V. Stockholmsbaserade ambassadörer
De sex sändebuden har följande ackrediteringar:
1. Bangui (Centralafrikanska Republiken), Brazzaville, (Folkrepubliken Kongo), Kinshasa***)
(Demokratiska Republiken Kongo), Libreville
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd,

9. godkänner förslaget att en organisationsenhet för
utbildning i markstrid inrättas och lokaliseras till
Skövde, Motala (Kvarn) och Boden (avsnitt 4.5),

2. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1997:568) om ändring i lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd,

10. godkänner förslaget att en organisationsenhet för
försvarsmaktsgemensam utbildning avseende de
operativa ledningssystemen inrättas i Enköping
(avsnitt 4.5),

3. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m.,

11. godkänner förslaget att omorganisera Flygvapnets Halmstadsskolor till Försvarsmaktens Halmstadsskolor (avsnitt 4.5),

4. bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit i
Riksgäldskontoret om 40 000 000 000 kronor
för år 1998 om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger (avsnitt 3.3),

12. godkänner förslaget att försvarsområdesstaben i
Skövde läggs ned (avsnitt 4.7),

5. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Försvarsmakten för perioden 19982000 (avsnitt 4.3),

13. godkänner förslaget till nytt försvarsområde för
Västra Götalands län (avsnitt 4.7),

6. bemyndigar regeringen att ifråga om ramanslaget
A 1 Försvarsmakten beställa materiel m.m. och
utvecklingsarbete så att behovet av anslagsmedel
efter budgetåret 1998 för denna materiel m.m.
och tidigare beställningar tillsammans uppgår till
högst 83 505 400 000 kronor (avsnitt 4.3),

14. godkänner förslaget att under organisationsenheten Försvarsmaktens helikopterflottilj organisera
verksamheten i fyra divisioner (avsnitt 4.8),
15. godkänner förslaget att Försvarsmaktens underhållscentrum (tidigare benämnt Försvarsmaktens
försörjningscentrum) lokaliseras till Karlstad
(avsnitt 4.9),

7. bemyndigar regeringen att ifråga om ramanslaget
A1 Försvarsmakten beställa anslagsfinansierade
anläggningar så att behovet av anslagsmedel efter
budgetåret 1998 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 457 500 000
kronor (avsnitt 4.3),

16. godkänner att regeringen beslutar om tidpunkter
för genomförandet av de föreslagna organisationsförändringarna och organisationsenheternas
benämningar (avsnitt 4.10),

8. godkänner förslaget att försvarsmaktsgemensamma organisationsenheter inom ramen för officershögskole- och krigshögskoleprogrammen inrättas och lokaliseras till Halmstad, Solna och
Östersund samt att Krigskolan i Solna läggs ned
(avsnitt 4.5),

17. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 1. Operativa lednings- och underhållsförband (avsnitt 4.12),
18. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 2. Fördelningsförband (avsnitt
4.12),
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19. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 3. Försvarsområdesförband
(avsnitt 4.12),

stillgångar sker inom det civila försvaret (avsnitt
5.3),
34. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Överstyrelsen för civil beredskap,
såvitt avser funktionen Civil ledning för perioden
1998-2000 (avsnitt 5.4),

20. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 4. Armébrigadförband (avsnitt
4.12),
21. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 5. Marina lednings- och underhållsförband (avsnitt 4.12),

35. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 1 funktionen Civil ledning beställa ledningsoch signalskyddssystem samt kommunaltekniska
anläggningar så att behovet av anslagsmedel efter
budgetåret 1998 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 166 000 000
kronor (avsnitt 5.4),

22. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 6. Försvarsmaktens helikopterförband (avsnitt 4.12),
23. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 7. Stridsfartygsförband (avsnitt
4.12),

36. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 2 funktionen Försörjning med industrivaror
godkänna avtal om nya beredskapsåtgärder så att
behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1998
för dessa och tidigare beställningar tillsammans
uppgår till högst 130 000 000 kronor (avsnitt
5.5),

24. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 8. Kustförsvarsförband (avsnitt
4.12),
25. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 9. Flygvapnets lednings- och underhållsförband (avsnitt 4.12),

37. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 3 funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst medge att ersättning lämnas för beställningar av skyddsrum och ledningsplatser
m.m. så att behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1998 för dessa och tidigare beställningar
tillsammans uppgår till högst 1 285 000 000 kronor (avsnitt 5.6),

26. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 10. JAS 39-förband (avsnitt
4.12),
27. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 11. Övriga stridsflygförband
(avsnitt 4.12),

38. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 6 funktionen Hälso- och sjukvård m.m. medge
beställningar och godkänna avtal, såvitt avser beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel
efter budgetåret 1998 för dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 30 000
000 kronor (avsnitt 5.9),

28. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 12. Transportflygförband
(avsnitt 4.12),
29. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 13. För krigsorganisationen gemensamma resurser (avsnitt 4.12),

39. fastställer ett beräknat avgiftsuttag för teleberedskapsavgiften, såvitt avser funktionen Telekommunikationer till sammanlagt 100 000 000 kronor under budgetåret 1998 (avsnitt 5.10),

30. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 14. För grundorganisationen
gemensamma resurser (avsnitt 4.12),

40. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Post- och telestyrelsen, såvitt avser
funktionen Telekommunikationer m.m. för perioden 1998-2000 (avsnitt 5.10),

31. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för program 15. Internationell verksamhet
(avsnitt 4.12),

41. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 7 funktionen Telekommunikationer m.m. godkänna avtal och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustning och anläggningar för beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter
budgetåret 1998 för dessa och tidigare beställningar
tillsammans
uppgår
till
högst
375 000 000 kronor (avsnitt 5.10),

32. godkänner förslaget till inriktning av verksamheten för anslaget A 2 Fredsfrämjande truppinsatser
(avsnitt 4.13),
33. godkänner förslag till att en successiv övergång
till lånefinansiering av investeringar i beredskap-
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42. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 8 funktionen Postbefordran godkänna avtal
och beställningar, såvitt avser tjänster, utrustning
och anläggningar för beredskapsåtgärder så att
behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1998
för dessa och tidigare beställningar tillsammans
uppgår till högst 27 000 000 kronor (avsnitt
5.11),

48. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Fortifikationsverket för perioden
1998-2000 (avsnitt 7.3),
49. bemyndigar regeringen att tillgodose Försvarets
materielverks behov av rörelsekapital intill ett
sammanlagt belopp om högst 34 000 000 000
kronor för budgetåret 1998 genom en kredit i
Riksgäldskontoret (avsnitt 7.4),

43. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 9 funktionen Transporter godkänna beställningar såvitt avser reservbromaterial så att behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1998 för
dessa och tidigare beställningar tillsammans uppgår till högst 20 000 000 kronor (avsnitt 5.12),

50. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Försvarets materielverk för perioden
1998-2000 (avsnitt 7.4),
51. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Totalförsvarets pliktverk för perioden 1998-2000 (avsnitt 7.5),

44. fastställer ett beräknat avgiftsuttag för elberedskapsavgiften såvitt avser funktionen Energiförsörjning till ett belopp om sammanlagt
200 000 000 kronor under budgetåret 1998
(avsnitt 5.13),

52. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Försvarshögskolan för perioden
1998-2000 (avsnitt 7.6),

45. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget
B 10 funktionen Energiförsörjning godkänna avtal och beställningar såvitt avser beredskapsåtgärder så att behovet av anslagsmedel efter budgetåret 1998 för dessa och tidigare beställningar
tillsammans uppgår till högst 189 000 000 kronor (avsnitt 5.13),

53. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Försvarets forskningsanstalt för perioden 1998-2000 (avsnitt 7.8),

46. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Kustbevakningen för perioden
1998-2001 (avsnitt 6.2),

55. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 6 Totalförsvar enligt följande uppställning:

54. godkänner förslaget till inriktning av investeringsplan för Flygtekniska försöksanstalten för
perioden 1998-2000 (avsnitt 7.9),

47. bemyndigar regeringen att för budgetåret 1998
låta Fortifikationsverket ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i mark, vissa anläggningar och lokaler intill ett sammanlagt belopp
om 4 000 000 000 kronor (avsnitt 7.3),
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ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1.

Försvarsmakten

ramanslag

36 707 400

A 2.

Fredsfrämjande truppinsatser

ramanslag

384 419

A 3.

Ersättning för kroppsskador

ramanslag

61 700

B 1.

Funktionen Civil ledning

ramanslag

473 145

B 2.

Funktionen Försörjning med industrivaror

ramanslag

140 974

B 3.

Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst

ramanslag

1 232 554

B 4.

Funktionen Psykologiskt försvar

ramanslag

18 002

B 5.

Funktionen Ordning och säkerhet

ramanslag

31 889

B 6.

Funktionen Hälso- och sjukvård m.m.

ramanslag

99 563

B 7.

Funktionen Telekommunikationer m.m.

ramanslag

199 500

B 8.

Funktionen Postbefordran

ramanslag

21 700

B 9.

Funktionen Transporter

ramanslag

190 500

B 10.

Funktionen Energiförsörjning

ramanslag

230 687

C 1.

Kustbevakningen

ramanslag

426 827

C 2.

Nämnder m.m.

ramanslag

11 898

C 3.

Statens räddningsverk: Förebyggande åtgärder mot jordskred och
andra naturolyckor m.m.

ramanslag

25 000

C 4.

Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst

ramanslag

20 000

D 1.

Totalförsvarets pliktverk

ramanslag

231 750

D 2.

Försvarshögskolan

ramanslag

36 603

D 3.

Försvarets radioanstalt

ramanslag

428 667

D 4.

Försvarets forskningsanstalt

ramanslag

137 343

D 5.

Flygtekniska försöksanstalten

ramanslag

31 773

D 6.

Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret

obetecknat

101 971

Summa

41 243 865
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.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1977:265)
om statligt personskadeskydd

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd
dels att 12 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 13 a §, av följande
lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

1

Senaste lydelse 1994:2073.

12§
För den som avses i 1 § första
För den som avses i 1 § första
stycket 1 och som har skadats un- stycket 1 och som har skadats under grundutbildning som är längre der grundutbildning som är längre
än 60 dagar skall sjukpenningun- än 60 dagar skall sjukpenningunderlag och livränteunderlag ej be- derlag och livränteunderlag inte
räknas till lägre belopp än som beräknas till lägre belopp än vad
anges i 4 kap. 10 § andra stycket som motsvarar fyra gånger baslagen (1976:380) om arbetsskade- beloppet för tid före 21 års ålder,
försäkring. Detta gäller även den fyra och en halv gånger basbelopsom avses i 1 § första stycket 3 pet för tid mellan 21 och 25 års
och som när skadan inträffade ålder och fem gånger basbeloppet
hade varit intagen längre tid än för tid från och med 25 års ålder.
sex månader samt, om regeringen
föreskriver det, den som avses i 1
§ andra stycket.
För den som avses i 1 § första
stycket 3 och som när skadan intäffade hade varit intagen längre
tid än sex månader skall sjukpenningunderlag och livränteunderlag
inte beräknas till lägre belopp än
som anges i 4 kap. 10 § andra
stycket lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Detta gäller
även för den som avses i 1 § andra
stycket om regeringen föres-kriver
det.
9
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NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

13 a §
Den som avses i 1 § första
stycket 1 och som har skadats under grundutbildning som är längre
än 60 dagar, har efter skyddstidens utgång rätt till ersättning för
nödvändiga kostnader för läkarvård, sjukvårdande behandling,
sjukhusvård samt läkemedel under högst tre års tid. I kostnader
för vård inräknas nödvändiga
kostnader för resor.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Äldre bestämmelser i fråga om sjukpenningunderlag tillämpas fortfarande vid beräkning av sjukpenning som avser tid före ikraftträdandet.
3. De nya bestämmelserna om livränteunderlag skall tillämpas på livräntor som fastställts från och med den 1 januari 1998.

2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1997:568)
om ändring i lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd

Härigenom föreskrivs att 13 § lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd i paragrafens lydelse enligt lagen (1997:568) om ändring
i nämnda lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

1

Senaste lydelse 1995:1481.

13 §
Den som avses i 1 § första stycket 1 har rätt till särskild sjukpenning,
om han under grundutbildning som är längre än 60 dagar har ådragit sig
sjukdom som efter skyddstidens slut sätter ned hans förmåga att skaffa
sig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel. Detta gäller även vid
sjukdom som har ådragits under utryckningsmånaden eller månaden efter denna.
Särskild sjukpenning beräknas
Särskild sjukpenning beräknas
på ersättningsunderlag som sägs i på ersättningsunderlag som upp4 kap. 10 § andra stycket lagen går till belopp som motsvarar fyra
(1976:380) om arbetsskadeför- gånger basbeloppet för tid före 21
säkring.
års ålder, fyra och en halv gånger
basbeloppet för tid mellan 21 och
25 års ålder och fem gånger basbeloppet för tid från och med 25
års ålder.
Hel särskild sjukpenning utgör för dag 80 procent av ersättningsunderlaget, delat med 365.
Om den som har rätt till särskild sjukpenning samtidigt har rätt till annan ersättning enligt denna lag, sjukpenning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller sjukpenning enligt 3 kap. lagen (1962:381) om allmän
försäkring, utges den särskilda sjukpenningen endast i den mån den är
högre. För den period sjukpenning har beräknats med tillämpning av 3
kap. 10-10 b §§ lagen om allmän försäkring utges den särskilda sjukpenningen endast i den mån den är högre för sådan period.
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2.3 Förslag till lag om
ändring i lagen (1994:1547)
om tullfrihet m.m.

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m.
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

7§
Regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet för
1. förnödenheter och proviant som medförs eller tas ombord på
transportmedel som går i utrikes trafik, om varorna är avsedda för
transportmedlet eller för besättning eller passagerare, och
2. varor som införs av en person som återvänder hit efter att på grund av
sitt arbete ha vistats i tredje land under en längre tid, och
3. varor som förtullas för
3. varor som förtullas för
Försvarsmakten eller för För- Försvarsmakten,
Försvarets
svarets materielverk och som skall materielverk eller för Försvarets
användas för militärt ändamål el- radioanstalt och som skall använler varor som skall användas i das för militärt ändamål eller valandet för tillverkning eller under- ror som skall användas i landet
håll av produkter för sådant än- för tillverkning eller underhåll av
damål.
produkter för sådant ändamål.
1

Senaste lydelse 1995:1642.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3 Utgiftsområde 6 Totalförsvar

I samband med att regeringen överlämnar budgetpropositionen till riksdagen lämnar regeringen i år
även skrivelsen 1997/98:4 Totalförsvar i förnyelse,
härefter benämnd 1997 års skrivelse. I denna informerar regeringen om sådant inom utgiftsområdet
som riksdagen begärt att få reda på av regeringen eller som regeringen i övrigt finner angeläget att redovisa.

3.1

chefsnämnd, Totalförsvarets pliktverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt, Försvarets forskningsanstalt, Flygtekniska försöksanstalten, Försvarets materielverk och Fortifikationsverket samt vissa
mindre nämnder. Vidare finansieras inom utgiftsområdet viss civil försvarsverksamhet hos myndigeter som i övrigt finansieras inom andra utgiftsområden.
Regeringen beräknar ramen för utgiftsområde 6
Totalförsvar för år 1998 till 41 244 miljoner kronor,
för år 1999 till 43 911 miljoner kronor och för år
2000 till 45 750 miljoner kronor.

Utgiftsområdets omfattning
UTGIFTSUTVECKLINGEN

Utgiftsområdets omfattning för perioden 1997-2001
fastställdes av riksdagen i december 1996 i enlighet
med regeringens proposition 1996/97:4 Totalförsvar
i förnyelse – etapp 2, härefter benämnd totalförsvarspropositionen år 1996.
Totalförsvar är verksamhet som behövs för att
förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap
är totalförsvar all samhällsverksamhet som då skall
bedrivas. Totalförsvar består av militär verksamhet
(militärt försvar) och civil verksamhet (civilt försvar).
Totalförsvarsresurserna skall utformas så att de
även kan användas vid internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och stärka samhällets
förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället.
Utgiftsområdet omfattar det militära försvaret och
delar av det civila försvaret, nämnder samt stödverksamhet till militärt och civilt försvar. I utgiftsområdet
ingår även den verksamhet som bedrivs av Kustbevakningen och av Statens räddningsverk inom fredsräddningstjänsten samt den internationella fredsfrämjande verksamhet som genomförs med svensk
militär trupp utomlands.
Inom utgiftsområdet verkar myndigheterna Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap, Civilbefälhavarna, Styrelsen för psykologiskt försvar,
Statens räddningsverk, Kustbevakningen, Överklagandenämnden för totalförsvaret, Totalförsvarets

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

45 280

26 683

42 163

1998

1999

2000

41 244

43 911

45 750

Budgetåret 1995/96 utgjordes av 18 månader. Differensen mellan år 1997 och år 1998 beror på att det i
prognosticerade utgifter för budgetåret 1997 även
ingår utnyttjande av föregående års anslagssparande
och reservationer. Uppgiften för budgetåret 1998 avser enbart föreslagen anslagstilldelning. Uppgifterna
för åren 1999 och 2000 är endast en preliminär beräkning utifrån nu kända förutsättningar vad avser
antaganden om den ekonomiska utvecklingen, volymutveckling och principbeslut om besparingar.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Bedömningar av verksamhetsutfall för utgiftsområdet som helhet och för de verksamhetsområden som
ingår däri görs utifrån försvarsbeslutet som riksdagen
fattade hösten 1996. Sammantaget är det regeringens
bedömning att totalförsvaret har förmåga att i rådande säkerhetspolitiska läge lösa ålagda uppgifter.
Inom utgiftsområdet finns ett planerat anslagssparande som huvudsakligen utgörs av anslagssparande
för anslaget A 1 Försvarsmakten. Anslagssparandet
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inom Försvarsmakten uppgår till ca 5 procent av anslagets storlek, eller ca 2,1 miljarder kronor.

kunskaper om och bred uppslutning kring inriktningen i försvarsbeslutet betydelsefulla komponenter
i detta arbete. Inom det militära försvaret skall dessutom åtgärder vidtas för att höja befälskårens kompetens samt för att anpassa verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna.

Större förändringar
I totalförsvarsbeslutet år 1996 tog riksdagen, förutom ett förnyat säkerhetspolitiskt ställningstagande,
bl.a. ställning till den kvantitativa och kvalitativa inriktningen av det militära försvarets krigsorganisation, organisationen av militärt försvar i fred samt
inriktningen av verksamheter inom civilt försvar i
krig och fred.

3.2
Mål för utgiftsområdet
Militärt försvar
− i fred förbereda för att i krig försvara riket mot
väpnade angrepp som hotar dess frihet och oberoende. Angrepp skall kunna mötas var det än
kommer ifrån och hela landet skall kunna försvaras,
− kontinuerligt i fred och under kriser kunna övervaka och hävda rikets territoriella integritet, i luften, till sjöss och på marken,
− kunna ställa kvalificerade förband och andra resurser till förfogande för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser,
− kontinuerligt kunna stödja samhället vid svåra påfrestningar i fred,
− ha en beredskap som medger att Försvarsmaktens
huvuddel inom ett år efter beslut har uppnått full
krigsduglighet. Beredskap, organisation och planläggning skall vidare medge att Försvarsmaktens
förmåga långsiktigt kan anpassas för att motsvara
framtida krav och behov.

Resultatbedömning m.m.

Genom totalförsvarsbeslutet år 1996 lade riksdagen
fast vilka mål och resurser som totalförsvaret skulle
ha under perioden 1997 - 2001.
Beslutet innebar att förändringar skulle ske i Försvarsmaktens krigs- och grundorganisation. Ett viktigt inslag i beslutet är att Försvarsmaktens beredskap skall medge att organisationens huvuddel inom
ett år efter beslut därom skall ha uppnått full krigsduglighet. Dessutom skall Försvarsmaktens förmåga
långsiktigt kunna anpassas till att motsvara framtida
krav och behov.
Regeringen vill redan här peka på två allvarliga
problem som har uppmärksammats och som, om de
inte åtgärdas, kan äventyra totalförsvarsbeslutet.
Försvarsmakten har anmält att kompetensen inom
befälskåren kan komma att gå ned så kraftigt att
möjligheterna att nå full krigsduglighet inte med säkerhet kan uppnås inom ett år. Bristerna får även
menliga följder för förmågan till långsiktig anpassning. I Försvarsmaktens planläggning finns vidare
verksamhetskostnader om ca 300 - 500 miljoner
kronor per år utöver den ekonomiska ram som riksdagen har bestämt. Enligt Försvarsmakten kan endast ambitionssänkningar för närvarande åstadkomma balans. Försvarsmakten har vidare anmält
att det inte kan uteslutas att förslag om strukturella
åtgärder avseende såväl krigs- som grundorganisationen måste föreläggas regeringen för ställningstagande för att åstadkomma balans mellan uppgifter
och resurser.
Regeringen finner att nu nämnda förhållanden är
anmärkningsvärda och allvarliga. Enligt regeringens
uppfattning skall det inom den ekonomiska ram som
anges i totalförsvarsbeslutet vara möjligt att genomföra krigs- och grundorganisationsförändringen och
att upprätthålla den kompetens och kvalitet i verksamheten som förutsattes i beslutet. Regeringen föreslår därför varken någon förändring av de mål för
verksamheten eller av den ekonomiska ram som
riksdagen har bestämt.
Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att
redovisa en plan för åtgärder som senast under år
1999 har höjt befälens kompetens till en nivå som
gör att myndigheten kan uppfylla totalförsvarsbeslutets mål vad gäller krigsduglighet och förmåga till
anpassning. Vidare gavs Försvarsmakten redan i april

Civilt försvar
− värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig
försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna samt bidra till Försvarsmaktens förmåga
vid ett väpnat angrepp och vid krig i vår omvärld,
− kunna genomföra internationella fredsfrämjande
och humanitära insatser,
− stärka samhällets samlade förmåga att möta svåra
påfrestningar i fred.
Övrigt
− verka för att förebygga olyckor i samhället och
begränsa skador vid sådana olyckor genom bl.a.
information, utbildning, övning, uppföljning och
tillsyn,
− bedriva sjöövervakning (kontroll- och tillsynsverksamhet) och miljöräddningstjänst i syfte att begränsa brottsligheten och öka säkerheten till sjöss
samt ha en hög beredskap för sjöräddningstjänst.
Prioriteringar för år 1998
Viktigast är att fortsätta genomförandet av den långsiktiga inriktning som lagts fast för verksamheten inom utgiftsområdet i och med 1996 års försvarsbeslut. På samtliga nivåer inom totalförsvaret är goda
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1997 i uppdrag att hålla regeringen informerad om
hur man avser att lösa den av myndigheten aviserade
obalansen mellan verksamhetskostnader och ekonomiska resurser. Efter redovisningen från Försvarsmakten i augusti 1997 har regeringen beslutat att ge
myndigheten i uppdrag att förklara hur obalansen
har uppkommit och att lämna en redovisning av alternativa åtgärder för att komma till rätta med den. I
redovisningen skall ingå åtgärder som Försvarsmakten själv kan vidta. Regeringen återkommer till riksdagen i denna fråga under år 1998.
Regeringen övergår härefter till att redovisa sin resultatbedömning.
Utifrån det nu rådande säkerhetspolitiska läget är
det regeringens bedömning att totalförsvaret kan bevara rikets frihet och oberoende, befolkningens säkerhet samt upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna i händelse av krig.
Regeringen bedömer att det militära försvarets resurser kan vidmakthålla rikets territoriella integritet
såväl i fred som under kriser.
Totalförsvarsbeslutet år 1996 innebar även för det
civila försvaret ökade krav på anpassning på såväl
kort som lång sikt. Beslutet har även inneburit en
ändrad inriktning jämfört med 1992 års försvarsbeslut. De redovisningar som de funktionsansvariga
myndigheterna har lämnat avser resultat i förhållande till 1992 års försvarsbeslut.
Med utgångspunkt i inriktningen enligt 1992 års
försvarsbeslut bedömer regeringen att förmågan hos
vissa funktioner inom det civila försvaret inte är fullt
godtagbar, bl.a. till följd av materiella brister. I stort
kan det civila försvarets samlade förmåga emellertid
bedömas som godtagbar. Bedömningen kvarstår
även utifrån planeringsförutsättningarna i 1996 års
totalförsvarsbeslut.
Regeringen bedömer att de åtgärder som de funktionsansvariga myndigheterna planerar genomföra
under budgetåret 1998 samt de förändrade anspråken på totalförsvaret som redovisas i 1996 års totalförsvarsbeslut kommer att innebära att det civila försvarets samlade förmåga bättre kan motsvara kraven.
Erfarenheter från genomförda internationella
fredsfrämjande och humanitära insatser visar att deltagande myndigheter inom totalförsvaret kan bedriva
sådan verksamhet med hög kvalitet.
Regeringen anser att totalförsvarets stöd till samhällets förmåga att möta svåra påfrestningar på samhället i fred bör vidareutvecklas.
Det är regeringens bedömning att den verksamhet
som Kustbevakningen bedrivit under föregående
budgetår har begränsat brottsligheten och ökat säkerheten till sjöss.
Regeringen bedömer att fredsräddningstjänsten
har fört med sig att antalet olyckor i samhället har

minskat och att omfattningen på de skador som uppstått vid sådana olyckor har begränsats.
Riksdagen beslutade i den ekonomiska vårpropositionen år 1996 om besparingar inom utgiftsområdet fr.o.m. år 1997 på 250 miljoner kronor och
fr.o.m. år 1998 på ytterligare 200 miljoner kronor. I
den ekonomiska vårpropositionen år 1997 beslöt
riksdagen vidare om ytterligare besparingar fr.o.m. år
1998 på 150 miljoner kronor och fr.o.m. år 1999 på
ytterligare 50 miljoner kronor.
Av besparingarna avser 145 miljoner kronor
fr.o.m. år 1997 omläggningen till avgiftsfinansiering
inom funktionerna Energiförsörjning och Telekommunikationer m.m. En neddragning av den fredsfrämjande verksamheten om 100 miljoner kronor
har genomförts fr.o.m. år 1998.
Övriga besparingar avser rationaliseringar och effektiviseringar av Försvarsdepartementets myndigheter. Krav har i regleringsbrevet för innevarande år
ställts på Försvarets materielverk och Försvarets
forskningsanstalt. I regleringsbrevet för år 1998
kommer sådana krav att ställas på dessa och andra
myndigheter under verksamhetsområde D Stödverksamhet. Då denna verksamhet, i de delar som omfattas av rationaliserings- och effektiviseringskrav, är
avgiftsfinansierad har den medelsmässiga besparingen skett genom neddragningar av anslaget A 1 Försvarsmakten.
Resultaten av rationaliseringarna och effektiviseringarna kommer att redovisas för regeringen i myndigheternas årsredovisningar. Regeringen kommer
att få en första redovisning i årsredovisningarna för
år 1997. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med information om hur rationaliseringarna och
effektiviseringarna har genomförts.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
I de fall Riksrevisionsverket har gjort invändningar
mot myndigheternas årsredovisning eller lämnat allvarligare anmärkningar redovisas dessa under respektive myndighets verksamhetsområde tillsammans med regeringens bedömning.

Övrigt
Lagen (1996:1059) om statsbudgeten innehåller bestämmelser som innebär att investeringar av större
omfattning skall underställas riksdagen. Se vidare
budgetpropositionen för år 1998, volym 1, avsnitt 6
Ekonomisk styrning av statlig verksamhet.
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UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 6 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA

A Militärt försvar
B Civilt försvar
C Kustbevakningen och nämnder
D Stödmyndigheter
Totalt för utgiftsområde 6

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

40 472

23 479

38 886

38 054

37 154

39 676

41 443

2 989

1 958

2 285*

2 702

2 638

2 751

2 790

539

368

453

451

484

505

517

1 281

877

918

957

968

979

1 000

45 281

26 683

42 523

42 163

41 244

43 911

45 750

* Varav 150 miljoner kronor på tilläggsbudget.

En jämförelse mellan Anvisat 1997 och Utgiftsprognos 1997 visar att det även i fortsättningen finns ett
anslagssparande inom utgiftsområdet.

3.3

Beredskapskredit för
totalförsvaret

För det militära försvarets del skall beredskapskrediten säkerställa att en nödvändig beredskapshöjning inte förhindras eller fördröjs därför att regeringen inte disponerar erforderliga betalningsmedel. Krediten är beräknad att täcka de kostnader som
motsvarar en månads beredskapshöjande verksamhet.
När det gäller det civila försvaret har beredskapskrediten beräknats för bl.a. förmånsmedel för inkallad pliktpersonal inom totalförsvaret, investeringar i
reservdelar och utrustning inom kommunikationssektorn samt färdigställande av skyddade utrymmen för befolkningen.
Beredskapskrediten är beräknad att utnyttjas i ungefär lika delar mellan det militära och det civila försvaret.
Om beredskapskrediten utnyttjas, avser regeringen att återkomma till riksdagen med redovisning av
behovet av medel för den fortsatta verksamheten.

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen för år 1998 bemyndigar regeringen att utnyttja en kredit om 40
miljarder kronor i Riksgäldskontoret. Krediten skall
kunna utnyttjas om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger.

Riksdagen bemyndigade (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:FöU1, rskr.1996/97:109) regeringen att utnyttja en kredit i Riksgäldskontoret om 40 000 miljoner kronor för budgetåret 1997 om krig, krigsfara
eller andra utomordentliga förhållanden föreligger.
Regeringen anser att ett motsvarande bemyndigande,
avseende samma belopp, bör lämnas för budgetåret
1998.
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4 Militärt försvar m.m.

4.1

Verksamhetsområdets
omfattning

Det låga anslagsutfallet budgetåret 1995/96 och år
1996 förklaras huvudsakligen av att principen för
finansiering av förskott till försvarsindustrin avseende materielanskaffning har ändrats (lånefinansiering).
Detta har budgettekniskt inneburit en minskad utgift
på statsbudgeten med 14,6 miljarder kronor under
budgetåret.
Vidare har anslaget minskats med 3,3 miljarder
kronor budgetåret 1995/96 på grund av förändrat
medelsbehov. Medlen har i stället budgeterats för
budgetåret 1997 (prop. 1995/96:150, s. 147).

I verksamhetsområdet ingår anslagen A 1 Försvarsmakten, A 2 Fredsfrämjande truppinsatser och A 3
Ersättning för kroppsskador.
Följande övergripande mål skall enligt 1996 års
totalförsvarsbeslut gälla för det militära försvaret och
därmed för Försvarsmakten.
Försvarsmaktens fundamentala uppgift är att i
fred förbereda för att i krig försvara riket mot väpnade angrepp som hotar dess frihet och oberoende.
Angrepp skall kunna mötas var det än kommer ifrån
och hela landet skall kunna försvaras.
Försvarsmakten skall kontinuerligt i fred och under kriser kunna övervaka och hävda rikets territoriella integritet, i luften, till sjöss och på marken.
Försvarsmakten skall kunna ställa kvalificerade
förband och andra resurser till förfogande för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
Försvarsmakten skall kontinuerligt kunna stödja
samhället vid svåra påfrestningar i fred.
I nuvarande omvärldsläge är de militära hoten
starkt begränsade. Försvarsmakten skall emellertid
ha förmåga att anpassa sig till förändrade krav och
förutsättningar i detta avseende. På motsvarande sätt
skall förmågan att lösa övriga uppgifter kunna anpassas.
Försvarsmaktens beredskap skall därför medge att
organisationens huvuddel inom ett år efter beslut
därom har uppnått full krigsduglighet. Beredskap,
organisation och planläggning skall vidare medge att
Försvarsmaktens förmåga långsiktigt kan anpassas,
dvs. utökas eller förändras för att motsvara framtida
krav och behov.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Regeringen bedömer att Försvarsmakten har en förmåga som i stort motsvarar kraven i 1996 års totalförsvarsbeslut.
Större förändringar
Den 1 juni 1996 ändrades principen för finansiering
av förskottsbetalningar till försvarsindustrin avseende
materielanskaffning. Ändringen innebar att förskotten inte längre finansieras via Försvarsmaktens anslag
utan genom att Försvarets materielverk har fått tillgång till en kredit i Riksgäldskontoret. Omläggningen innebär en förskjutning av utbetalningar från
statsverket. Anslaget A 1 Försvarsmakten har därför
engångsvis reducerats med 14,6 miljarder kronor.
Från och med år 1997 fakturerar Försvarets materielverk Försvarsmakten först vid leverans eller annan, i förväg beslutad, prestation, s.k. milstolpsfakturering.
Försvarsmaktens resurser för drift och löpande
underhåll av fastigheter har under första halvåret
1997 förts över till Fortifikationsverket.
Under budgetåret 1995/96 reducerades Försvarsmaktens utlandsstyrka med ca 400 personer i samband med övergången från den FN-ledda styrkan
UNPROFOR (United Nation Protection Force) till
den av NATO ledda styrkan IFOR (Implementation
Force). Vid budgetårets slut uppgick utlandsstyrkan

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

40 472

23 479

38 054

1998

1999

2000

37 154

39 676

41 443

17

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

till 925 personer varav 176 ställts till FN:s förfogande.

uppdrag att göra en översyn av tillämpningen av
pliktsystemet. Utredningen får bl.a. till uppgift att se
över problematiken med avgångar bland de totalförsvarspliktiga.
Försvarsmakten har under budgetåret 1995/96
deltagit i 16 fredsfrämjande operationer. Den internationella verksamheten har finansierats via tredje
huvudtiteln, Utrikesdepartementet, och de fredsfrämjande truppinsatserna från anslaget B 9 Fredsbevarande verksamhet. Denna verksamhet finansieras
f.r.o.m. budgetåret via utgiftsområde 6 Totalförsvar,
anslaget A 2 Fredsfrämjande truppinsatser, Verksamhetsområde A - Militärt försvar.
Anslagssparandet för budgetåret 1995/96 uppgick
till 2,1 miljarder kronor, vilket motsvarar fem procent av tilldelade anslagsmedel. Anslagssparandet har
bl.a. uppstått genom reduceringar i förbandsverksamheten och senarelagd eller försenad materielanskaffning. Anslagssparandet var enligt Försvarsmakten nödvändigt för att möta de svårigheter som
kunde förutses åren 1997 och 1998 bl.a. med anledning av övergången till full tillämpning av anslagsförordningen.

Prioriteringar för år 1998
Försvarsmakten skall under år 1998 prioritera åtgärder för att höja befälskårens kompetens och anpassa
verksamheten till de ekonomiska förutsättningarna.
Åtgärder
Regeringen har uppdragit åt Försvarsmakten att redovisa en plan för åtgärder som senast under år 1999
har höjt befälskårens kompetens till en nivå som gör
att myndigheten kan uppfylla totalförsvarsbeslutets
mål vad gäller krigsduglighet och förmåga till anpassning.
Regeringen har vidare gett Försvarsmakten i uppdrag att förklara hur den redovisade ekonomiska
obalansen har uppkommit och att lämna en redovisning av alternativa åtgärder för att komma till rätta
med den.

4.2

Resultatbedömning och
slutsatser

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Bedömningen av det militära försvarets resultat görs
utifrån den gällande försvarspolitiska inriktningen
enligt 1996 års totalförsvarsbeslut.
Det militära försvarets förmåga att upprätthålla
Sveriges territoriella integritet och oberoende är i rådande säkerhetspolitiska läge god. Det militära försvaret har även en god förmåga att delta i internationella operationer.
Det militära försvarets organisation och struktur
är i stort sett i balans med de uppgifter som ålagts
den. De väsentligaste delarna av krigsorganisationen
kan uppnå full krigsduglighet inom tolv månader och
den operativa förmågan kan anpassas till en långsiktig förändring av hotbilden. Som redan framgått kan
bristerna i utbildningen av personalen äventyra förmågan i dessa avseenden. Så har t.ex. repetitionsutbildningen inte bedrivits i tillräcklig omfattning. En
sådan låg utbildningsnivå riskerar att i längden föra
med sig att kompetensnivån inom befälskåren nedgår. Därmed äventyras bl.a. det militära försvarets
möjligheter att kortsiktigt höja krigsdugligheten. Regeringen återkommer till detta i slutsatserna under
avsnitt 4.3.
Avgångarna bland totalförsvarspliktiga som fullgör värnplikt är för höga. Regeringen har därför gett
Totalförsvarets pliktverk i samverkan med utbildningssamordnarna ett uppdrag som innebär att åtgärder skall vidtas för att minska avgångar bland de
totalförsvarspliktiga. Uppdraget skall redovisas i
kommande årsredovisning. Regeringen avser dessutom att besluta om tillsättande av en utredning med

Riksrevisionsverket anför i sin sammanfattande bedömning av Försvarsmaktens årsredovisning att ett
ambitiöst arbete har genomförts inom Försvarsmakten för att förbättra återrapporteringen. Detta har
gett positiva effekter i årsredovisningen. Det finns
dock ett behov av fortsatta insatser för att ytterligare
förbättra redovisningens kvalitet.
Riksrevisionsverket har i sin årliga rapport till regeringen föreslagit att regeringen bör ställa tydliga
krav på Försvarsmakten att utarbeta egna system och
rutiner för uppföljning, analys och prognoser för anslaget A 1 Försvarsmakten.
Regeringen delar Riksrevisionsverkets uppfattning
att årsredovisningen har förbättrats men att det fortfarande finns brister. Enligt regeringens uppfattning
beror en del, men inte alla, brister på osäkerheter i
samband med tekniska omläggningar av finansieringsformerna för materielanskaffning. Regeringen
har gett Försvarsmakten i uppdrag att redovisa vilka
åtgärder som den avser vidta för att förbättra system
och rutiner för uppföljning, analys och prognoser avseende anslaget A 1 Försvarsmakten.
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4.3

Anslag A 1

nyttjar verkstädernas tjänster utan beställning från
Försvarsmakten, skall intäkterna även fortsättningsvis medräknas i den avgiftsbelagda verksamheten.

A 1. FÖRSVARSMAKTEN

1995/96

Utgift

40 379 621

Utgift

23 418 530

1997

Anslag

38 333 826

1998

Förslag

36 707 400

1999

Beräknat

39 217 890

2000

Beräknat

40 972 244

Därav

1996

1

Anslagssparande

2 073 242

Utgiftsprognos

37 546 000

Investeringsplan avseende anskaffning av
materiel, anläggningar och anläggningstillgångar som används i verksamheten

Regeringens förslag

1 Beloppen anges i tusental kronor

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av Försvarsmaktens investeringsplan för perioden 1998-2000 enligt följande.
INVESTERINGSPLAN

Regeringens överväganden

(MILJONER
KRONOR)

Resultatinformation

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD
VERKSAMHET

Utfall 1995/96

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

1 758 641

1 721 217

37 124

102

Prognos 1997

298 200

298 200

0

100

Budget 1998

298 200

298 200

0

100

Beräknat 1999

298 200

Beräknat 2000

298 200

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKN.
1999

BERÄKN.
2000

regeringsobjekt

178 162

14 276

13 175

12 299

14 213

anmälnings
objekt

11 819

355

428

797

1 189

övriga
objekt

80 560

11 034

10 440

10 110

8 806

-3 533

-1 752

-1 179

-1 181

270 541

22 132

22 291

22 027

23 027

2 826

275

332

317

254

525

477

385

365

22 932 23 100

22 729

23 646

385

365

Materielanskaffning:

Den
försvarsmaktsövergripande
resultatinformationen redovisas under avsnittet 4.2. Ytterligare redovisning lämnas nedan programvis.

AVGIFTSBELAGD
VERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

TOTAL
KOSTNAD

förskjutning
Summa
materielanskaffning
Anläggningar
Anläggningstillgångar i
verksamheten

Under budgetåret 1995/96 har Försvarsmakten arbetat med att förbättra redovisningen av den avgiftsfinansierade verksamheten. Ett första steg har varit att
dels identifiera de verksamheter som har finansierats
eller bör finansieras med avgifter, dels definiera de
intäkter som skall redovisas mot anslag. Vidare har
regeringen i 1997 års regleringsbrev ställt högre krav
på Försvarsmaktens redovisning av avgiftsinkomster.
De prognoser som redovisas i tabellen ovan bygger på fyra månaders utfall för budgetåret 1997 och
blir osäkra bl.a. på grund av att historiska värden
saknas.
De stora avgiftsinkomsterna under budgetåret
1995/96 förklaras dels av att de motsvarar ett budgetår om 18 månader, dels av att avgiftsinkomsterna
även omfattar intäkter från Försvarets materielverk
för tjänster som Försvarsmaktens verkstäder utfört.
Dessa betalningsmedel har ursprungligen tillförts materielverket från Försvarsmakten och bör därför inte
betraktas som avgiftsinkomster i detta sammanhang.
Dessa intäkter finns inte med i prognoserna från och
med budgetåret 1997. I de fall materielverket ut-

Summa
investeringar

273 367

Finansiering:
lån
anslag
Summa
finansiering

273 367
273 367

525

477

22 407

22 623

22 344

23 281

22 932 23 100

22 729

23 646

En mera detaljerad redovisning av investeringsplanen
skulle innehålla uppgifter som omfattas av sekretess.
En närmare redovisning av investeringsplanen kommer att lämnas i särskild ordning inför försvarsutskottet.
Följande materielanskaffningsfrågor skall enligt
regleringsbrevet för år 1997 underställas regeringens
prövning:
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− anskaffning av kortvågskommunikationssystem,
− serieförberedelser för den måldetekterande artillerigranaten BONUS,
− anskaffning av mörkerriktmedel till pansarvärnsrobotsystem 56 (BILL),
− renovering av luftvärnsrobotsystem,
− anskaffning av snabbpejl för televapenförband,
− anskaffning av systemmateriel till stridsvagnar,
− halvtidsmodernisering av ubåtar typ Västergötland,
− anskaffning av taktiskt radiosystem för flygvapnet (TARAS),
− utveckling och anskaffning av spaningskapsel till
JAS 39 Gripen delserie 3,
− utveckling och anskaffning av JAS 39 Gripen.

mening kommer denna information att svara mot de
krav, som försvarsutskottet har ställt i bet.
1996/97:FöU4, på regeringens redovisning av frågor
som rör utveckling och anskaffning av försvarsmateriel.
I totalförsvarspropositionen år 1996 behandlades
de delbetänkanden som Utredningen om utvärdering
av försvarets ledning och struktur (SOU 1996:123)
lämnat. Regeringen delade där utredningens uppfattning att den gällande ansvars- och kompetensfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk inte till alla delar är entydig och anmälde att
regeringen samtidigt med beredningen av högkvarterets organisation inför 1998 års kontrollstation avsåg
att behandla denna fråga.
Frågan om försvarets materielförsörjning bör dock
enligt regeringens mening ses i ett vidare perspektiv
än enbart ansvars- och rollfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Riksrevisionsverket framhåller i sin årliga rapport till regeringen att betydande rationaliseringsvinster borde
vara möjliga med en effektivare materiel- och reservmaterielförsörjning. Regeringen anser mot denna
bakgrund att en utvärdering av effektiviteten i materielförsörjningsprocessen och möjligheterna att rationalisera och effektivisera denna bör göras. Formerna
för en sådan utvärdering kommer att övervägas inom
Regeringskansliet.

Av dessa objekt har renovering av luftvärnsrobotsystem, anskaffning av systemmateriel till stridsvagnar,
radiosystem TARAS och utveckling och anskaffning
av JAS 39 Gripen delserie 3 beslutats av regeringen.
Regeringen avser att i regleringsbrevet för år 1998
besluta om en uppdatering av förteckningen över vilka objekt som skall underställas regeringens prövning.
Enligt regleringsbrevet för år 1997 skall Försvarsmakten göra en skriftlig anmälan till Regeringskansliet om sin avsikt att anskaffa eller låta utveckla materiel där den totala utgiften för ett enskilt objekt
uppgår till 100 miljoner kronor eller mer. En sådan
anmälan kan leda till att det blir regeringen som fattar beslut i frågan.
Av de regerings- och anmälningsobjekt som Försvarsmakten planerar för beslut under år 1998 kan
nämnas:
− anskaffning av BONUS,
− anskaffning av broterrängbilar m.m.,
− modifiering för integration av radarjaktrobot
99 (AMRAAM) på JA 37,
− utveckling av krigsbro 6,
− fortsatt anskaffning av ytstridsfartyg.

Beställningsbemyndiganden

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att medge beställningar av materiel och utvecklingsarbete för att tillgodose nedan angivna behov.
Vidare föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att medge beställningar av anslagsfinansierade anläggningar för att tillgodose nedan
angivna behov.

Inom Försvarsdepartementet pågår ett utvecklingsarbete avseende styrningen och uppföljningen av anskaffning av materiel till Försvarsmakten. Regeringens avsikt är att identifiera de viktigaste
materielobjekten och tillhörande kringutrustning i
form av simulatorer, ammunition, reservdelar m.m.
När dessa objekt med tillhörande utrustning har
identifierats avser regeringen att styra anskaffningen
med investeringsramar. Ramarna skall prisomräknas
och får inte utan regeringens beslut överskridas. Anskaffning av materiel som inte omfattas av investeringsramar bör Försvarsmakten besluta om.
När systemet är fullt utvecklat medger det att regeringen på ett bättre sätt än hittills kan följa upp
kostnadsutvecklingen och andra aspekter avseende
materielanskaffningen. Därmed skapas också bättre
förutsättningar för att regeringen skall kunna informera riksdagen på ett adekvat sätt. Enligt regeringens

BEMYNDIGANDERAM FÖR MATERIELANSKAFFNING EFTER BUDGETÅRET 1998
(MILJONER KRONOR)

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997
Bemyndiganden för nya beställningar år 1998
Total bemyndiganderam
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Redan i april 1997 gav regeringen Försvarsmakten
i uppdrag att hålla regeringen informerad om hur
man avser att komma till rätta med den av myndigheten aviserade ekonomiska obalansen. Efter redovisningen från Försvarsmakten i augusti 1997 har
regeringen beslutat att ge myndigheten i uppdrag att
förklara hur obalansen har uppkommit och att lämna en redovisning av alternativa åtgärder för att
komma till rätta med den. I redovisningen skall ingå
åtgärder som Försvarsmakten själv kan vidta. Regeringen återkommer till riksdagen i denna fråga under
år 1998.

BEMYNDIGANDERAM FÖR ANSKAFFNING AV
ANSLAGSFINANSIERADE ANLÄGGNINGAR EFTER
BUDGETÅRET 1998
(MILJONER KRONOR)

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997

131,7

Bemyndiganden för nya beställningar år 1998

325,8

Total bemyndiganderam

457,5

Slutsatser
Totalförsvarsbeslutet år 1996 anger mål och resurser
för samt utformningen av totalförsvaret under den
kommande femårsperioden. De omfattande omvärldsförändringar som föregick totalförsvarsbeslutet
ledde till en förnyad syn på säkerhetspolitiska frågor.
Detta har inneburit förändringar för Försvarsmakten.
Regeringen bedömer mot denna bakgrund att
Försvarsmaktens förmåga för närvarande är god i
förhållande till nu ställda krav.
Försvarsmakten anmälde dock i årsredovisningen
för budgetåret 1995/96 ett antal brister som föranlett
regeringen att noga följa hur totalförsvarsbeslutet
genomförs.
Försvarsmakten har i årsredovisningen anmält att
kompetensen inom befälskåren kan komma att gå
ned så kraftigt att möjligheterna att nå full krigsduglighet inte med säkerhet kan uppnås inom ett år.
Bristerna får även menliga följder för förmågan till
långsiktig anpassning. I delårsrapporten anmäler
Försvarsmakten att hittills genomförd verksamhet
under år 1997 indikerar att riskerna kvarstår.
I Försvarsmaktens budgetunderlag från den 28
februari 1997 anmäldes att verksamhetskostnaderna
i nu gällande planering var ca 300 - 500 miljoner
kronor per år över anvisad ram. Enligt Försvarsmakten kan för närvarande balans i planerna endast
åstadkommas genom ambitionssänkningar. Inför utarbetandet av budgetunderlaget för år 1999 kan det
enligt Försvarsmakten inte uteslutas att förslag om
strukturella åtgärder avseende såväl krigs- som
grundorganisationen måste föreläggas regeringen för
ställningstagande för att åstadkomma balans mellan
uppgifter och resurser.
Regeringen bedömer att bristerna avseende kompetensen hos befälskåren och den ekonomiska obalansen är allvarliga.
Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att
redovisa en plan för åtgärder som senast under år
1999 har höjt befälskårens kompetens till en nivå
som medför att Försvarsmakten kan uppfylla försvarsbeslutets mål vad gäller krigsduglighet och förmåga till anpassning.
Regeringen anser att det inom den ekonomiska
ram som anges i totalförsvarsbeslutet skall vara möjligt att genomföra krigs- och grundorganisationsförändringen och att upprätthålla den kompetens och
kvalitet i verksamheten som förutsattes i beslutet.

4.4

Krigs- och grundorganisationens utveckling

Försvarsmakten har i sin delårsrapport redovisat
planeringen för krigs- och grundorganisationens utveckling. Enligt 1996 års totalförsvarsbeslut skall huvuddelen av de enheter som skall läggas ned vara
nedlagda före den 1 januari 1999.
Arbetet med omstruktureringen har påskyndats
och enligt Försvarsmaktens plan skall huvuddelen av
åtgärderna vara avslutade före den 30 juni 1998.
Personalavgångarna är dock mindre än förväntat på
grund av att yrkesofficerarna i större utsträckning än
vad Försvarsmakten hade räknat med har flyttat till
andra förband och därmed stannat kvar i Försvarsmakten.
Grundutbildningen vid de flesta berörda nedläggningsförband upphörde redan under våren 1997.
Verksamheten vid de tre fördelningsstaber som enligt
försvarsbeslutet skall läggas ned senast den 1 januari
1999 upphörde i praktiken den 30 juni 1997. Även i
andra avseenden framgår det av Försvarsmaktens
plan att omstruktureringen kan genomföras snabbare
än de tidpunkter som förutsågs i 1996 års totalförsvarsbeslut.
Regeringen bedömer mot bakgrund av denna redovisning att den krigs- och grundorganisationsutveckling som beslutades i 1996 års totalförsvarsbeslut kan vara genomförd tidigt under perioden.
Därmed skapas möjligheter för att de beräknade
kostnadsminskningarna med anledning av omstruktureringen inte skall äventyras. Detta förutsätter att
antalet anställda utvecklas i enlighet med vad som
förutsattes i totalförsvarsbeslutet år 1996. Regeringen berör frågan om minskning av personal i 1997 års
skrivelse.
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4.5

Försvarsmaktens
skolverksamhet

Krigsskolan i Solna läggs ned.

Skolutredningens förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med regeringens förslag.
Hearing: Försvarsmakten tillstyrker utredningens
förslag att en försvarsmaktsgemensam utbildning genomförs inom ramen för den grundläggande utbildningen. Försvarsmakten anser vidare att eftersom det
nya skolsystemet ännu inte har utformats i alla delar
måste delbetänkandet ses som ett dimensioneringsoch lokaliseringsförslag grundat på osäkra antaganden. Ett omfattande arbete återstår med att utforma
den framtida officersutbildningen.
Mot denna bakgrund anser Försvarsmakten att
varken antal eller lokalisering av de framtida gemensamma militärhögskolorna bör beslutas av riksdagen
redan i höst. Motsvarande uppfattning redovisas av
ett antal personalorganisationer.
Skälen för regeringens förslag: Enligt regeringens
bedömning kommer en försvarsmaktsgemensam inledande grundläggande yrkesofficersutbildning att
underlätta en förstärkt identifiering med en integrerad försvarsmakt. Regeringen bedömer också att en
sådan utbildning borde kunna genomföras mera rationellt än med dagens organisation genom stordriftsfördelar. Skolutredningen har för sin del beräknat att
förändringen medför en besparing på ca 500 miljoner kronor under den kommande tioårsperioden.
Dessutom medför förslaget betydande möjligheter att
dra nytta av den kompetens som finns inom det civila högskoleväsendet på de tre föreslagna orterna.
Mot denna bakgrund anser regeringen att förändringen bör beslutas redan nu. Detta innebär att nuvarande verksamhet vid Flygvapnets officershögskola i
Halmstad, Flygvapnets krigshögskola i Uppsala, Marinens officershögskola i Karlskrona, Marinens
krigshögskola i Berga samt Krigsskolan i Solna inordnas i organisationsenheterna. Om riksdagen godkänner regeringens förslag, kommer regeringen att
besluta om nedläggning av dessa skolor och om benämningar på de nya organisationsenheterna.
Regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen under år 1998 med en redovisning av hur den
resterande delen av utbildningen utformas.
En viktig och grundläggande frågeställning i detta
sammanhang blir att mer exakt fastställa vilka utbildningsdelar vid nuvarande officers- och krigshögskolor som framdeles bör genomföras inom ramen
för den nya skolorganisationen samt vilka delar som
i fortsättningen bör bedrivas vid fack-, funktionsoch truppslagsskolor.
Härvid återstår många viktiga principiella frågor
om det mer konkreta innehållet i utbildningen på
olika nivåer och för olika kategorier anställda. Det är
då väsentligt att utbildningen sammantaget har ett
innehåll som så bra som möjligt kombinerar teoretisk undervisning och praktisk tillämpning. Detta är
nödvändigt för en bibehållen god kvalitet. Unga offi-

I enlighet med vad regeringen anmälde i totalförsvarspropositionen 1996 beslutade regeringen den 5
december 1996 om direktiv för en översyn av det
militära försvarets skolverksamhet. Chefen för Försvarsdepartementet förordnade, med stöd av regeringens bemyndigande, landshövdingen Gunnar
Björk till särskild utredare. Arbetet har bedrivits under benämningen Utredningen om Försvarsmaktens
skolverksamhet (skolutredningen).
I enlighet med direktiven redovisade skolutredningen den 16 januari 1997 förslag till inriktning för
det fortsatta utredningsarbetet. Förslaget byggde på
en första inventering och analys av utredningsdirektiven och avsåg i första hand utbildningsverksamhet
som vänder sig till annan personal än värnpliktiga.
Då förslaget till fortsatt inriktning överenstämde med
givna direktiv lade regeringen redovisningen till
handlingarna.
Skolutredningen överlämnade den 11 augusti
1997 delbetänkandet En samordnad militär skolorganisation (SOU 1997:112) till regeringen. Utredningens förslag berör anställd personal i Försvarsmakten. De direkt berörda myndigheterna,
Försvarsmakten och Försvarshögskolan, samt berörda centrala arbetstagarorganisationer har den 28 augusti 1997 vid en av Försvarsdepartementet anordnad hearing framfört viktiga synpunkter.
I anslutning till denna hearing ingav de inbjudna
myndigheterna och organisationerna skriftliga synpunkter. Dessa finns tillgängliga i en promemoria i
Försvarsdepartementet (dnr Fo97/1832/MIL). Övriga intressenter har därutöver vid en uppvaktningshelg hos försvarsministern getts möjlighet att redovisa sina synpunkter.
Några av utredningens förslag är av det slaget att
riksdagen bör ta ställning till dem. De flesta gäller
emellertid sådant som regeringen själv kan avgöra.
Regeringen anser att det är värdefullt att ge riksdagen
en helhetsbild av de förändringar på skolområdet
som regeringen vill genomföra. Utöver de förslag
som regeringen förelägger riksdagen presenterar regeringen därför också lösningar på vissa organisatoriska frågor där riksdagens medverkan inte är påkallad. Lösningarna överensstämmer med de förslag
som skolutredningen har lagt fram.

Försvarsmaktsgemensam officersutbildning

Regeringens förslag
Försvarsmaktsgemensamma
organisationsenheter
inom ramen för officershögskole- och krigshögskoleprogrammen inrättas och lokaliseras till Halmstad,
Solna och Östersund.
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cerare måste tidigt ha såväl en god teoretisk plattform som en mer specialiserad färdighet inom den
disciplin hon eller han skall verka i.
Regeringen vill betona vikten av att den försvarsmaktsgemensamma delen av utbildningen kompletteras med praktisk tillämpning i för den enskilde rätt
miljö. Exempelvis torde det vara nödvändigt att den
officer som skall bli stridspilot direkt efter den gemensamma delen fortsätter med grundflygutbildning. På samma sätt torde en blivande sjöofficer direkt efter den gemensamma delen behöva fortsätta på krigsrustade fartyg som är baserade i t.ex.
Karlskrona.
Regeringen bedömer att förslaget till yrkesofficersutbildning skapar förutsättningar även för en utveckling av reservofficersutbildningen. Skolutredningen skall i slutrapporten lämna förslag även i
detta avseende.

den. Bodens garnisons resurser och allsidighet ger
många fördelar för utbildningsverksamheten, genom
samverkan mellan olika typer av markstridsförband.
Sammantaget har skolutredningen för sin del bedömt att förändringarna innebär en besparing på ca
230 miljoner kronor under den kommande tioårsperioden.
Om riksdagen godkänner regeringens förslag,
kommer regeringen att besluta i frågan om hur den
nya organisationsenheten skall benämnas samt om
inordning resp. avveckling av hittillsvarande verksamheter vid Arméns stridsskolor. Regeringen kommer vidare att bemyndiga Försvarsmakten att besluta
om lokaliseringen av den nya organisationsenhetens
ledning.

Försvarsmaktsgemensam utbildning
avseende de operativa ledningssystemen

Skola för utbildning i markstrid
Regeringens förslag
En organisationsenhet för försvarsmaktsgemensam
utbildning avseende de operativa ledningssystemen
inrättas i Enköping.

Regeringens förslag
En organisationsenhet för utbildning i markstrid inrättas och lokaliseras till Skövde, Motala (Kvarn) och
Boden.

Skolutredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag.
Hearing: Försvarsmakten anser att utredarens förslag är genomförbart och att det på lång sikt är viktigt att utbildningen inom detta område helt kan
koncentreras till Enköping.
Skälen för regeringens förslag: Utbildningen av
personal för drift och underhåll av de operativa ledningssystemen bedrivs på ett flertal platser och på
uppdrag av olika produktionsledare. Teknikutvecklingen inom området innebär att en ökad samordning är både möjlig och önskvärd. Regeringen anser
därför att utbildningen inom de operativa ledningssystemen, både vad gäller drift och underhåll, bör
samordnas. Besparingsskäl talar också för en sådan
samordning. Vid nuvarande Arméns tekniska skola i
Östersund samlas den teknikinriktade utbildningen
avseende de rörliga systemen. Vid nuvarande ITskolan i Halmstad kvarstår tills vidare utbildning på
de befintliga fasta systemen och flygvapnets taktiska
system. I ett längre perspektiv bör även den taktiska
ledningssystemutbildningen integreras i den nya organisationsenheten.
Om riksdagen godkänner regeringens förslag,
kommer regeringen att besluta om benämning på
den nya enheten och om vilken utbildning som skall
kvarstå i, resp. överföras från, Enköping, Östersund
och Halmstad.

Skolutredningens förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med regeringens förslag.
Hearing: Försvarsmakten anser att utredarens förslag är genomförbart. Försvarsmakten betonar att
förmågan till vinterkrigföring även i framtiden måste
säkerställas inom ramen för den nya skolan.
Skälen för regeringens förslag: Regeringen anser
att det är lämpligt att inrätta en ny organisationsenhet för utbildning i markstrid. Denna bör vara lokaliserad med avdelningar på flera platser. Enligt regeringens mening bör en sådan avdelning i första hand
vara lokaliserad vid eller nära en brigadproducerande
enhet. För detta talar såväl utbildningsmässiga skäl
som rationalitetsskäl. En avdelning bör vara lokaliserad till Skövde. Varken Arméns stridsskola Nord i
Umeå eller Arméns stridsskola Mitt i Kvarn är lokaliserad till eller i närheten av en brigadproducerande
enhet.
När det gäller Kvarn konstaterar regeringen att
produktionsförutsättningarna där är mycket goda,
bl.a. avseende tillgången på skjut- och övningsfält.
Dessutom finns det i dag ett väl fungerande samarbete mellan Arméns stridsskola Syd och Arméns
stridsskola Mitt. Dessa skäl talar för att en av avdelningarna lokaliseras till Kvarn.
Av bl.a. ekonomiska skäl anser regeringen att Arméns stridsskola Nord i Umeå skall läggas ned. Det
finns dock ett behov av stridsutbildning under vinterförhållanden. En avdelning bör därför inrättas i Bo23

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

la, men även på grund av den utbildningsmiljö i övrigt som kan erhållas i Östersund. I samband med att
underhållsdelen ur hittillsvarande Arméns underhålls- och motorskola inordnas i den nya organisationsenheten i Halmstad bör därför resterande delar
av skolan omlokaliseras till Östersund och inordnas i
nuvarande Arméns tekniska skola.

Försvarsmaktens Halmstadsskolor

Regeringens förslag
Flygvapnets Halmstadsskolor omorganiseras till Försvarsmaktens Halmstadsskolor.

Skolutredningens förslag: Överensstämmer i allt väsentligt med regeringens förslag.
Hearing: Försvarsmakten anser att förslaget i
princip är genomförbart. Underindelningen av organisationen bör däremot enligt Försvarsmaktens uppfattning övervägas ytterligare.
Skälen för regeringens förslag: Verksamheten vid
Flygvapnets Halmstadsskolor bör av såväl principiella som ekonomiska skäl kompletteras med utbildning som idag bedrivs på andra skolor, även utanför
Flygvapnet. Regeringen anser att en sådan inriktning
för utbildningsverksamheten vid Halmstadsskolorna
bör föranleda en ny benämning på etablissemanget
som helhet. Regeringen föreslår därför att Flygvapnets Halmstadsskolor omorganiseras till Försvarsmaktens Halmstadsskolor.

Flygvapnets flygledarskola
Regeringen anser att Flygvapnets flygledarskola skall
flyttas från Ljungbyhed till Halmstad och inordnas i
Försvarsmaktens Halmstadsskolor.
Regeringen anser att synergieffekter kan erhållas
med luftvärnskåren och den tidigare nämnda försvarsmaktsgemensamma enheten för utbildning i underhålls- och bastjänst. Samarbetet med Luftfartsverkets flygledarskola bör dock fördjupas så att
befintliga resurser kan utnyttjas så bra som möjligt.

Skeppsteknisk utbildning
Regeringen anser att den skeppstekniska skolan på
Berga skall flyttas till Karlskrona.
Enligt regeringens mening talar rationalitetsskäl
för att den skeppstekniska utbildningen samlas till en
plats. I Karlskrona finns den större delen av den
skeppstekniska utbildningsverksamheten. En lokalisering dit bör därför bidra till att befintliga resurser
kan utnyttjas på ett sätt som kommer att gagna den
samlade tekniska utbildningen inom marinen.

Försvarsmaktsgemensam utbildning i
underhålls- och bastjänst
Regeringen anser att en försvarsmaktsgemensam enhet för utbildning i underhålls- och bastjänst skall
organiseras inom Försvarsmaktens Halmstadsskolor.
Verksamheten vid Flygvapnets basbefälskola i Halmstad, underhållsdelen av Arméns underhålls- och motorskola i Skövde, Marinens intendenturskola i
Karlskrona, Marinens bassäkerhetsskola i Berga
samt Flygvapnets väderskola i Ljungbyhed skall enligt regeringens mening flyttas till Halmstad och inordnas i den nya enheten för utbildning i underhållsoch bastjänst.
Regeringen anser att en försvarsmaktsgemensam
underhålls- och basskola kommer att medföra flera
fördelar för de berörda skolorna. Härigenom ges goda möjligheter att långsiktigt utveckla kompetensen
inom området. Regeringen bedömer också att besparingar kan göras genom förändringen.

Marinens dykskolor
Regeringen anser att antalet marina dykskolor skall
reduceras från tre till två som lokaliseras till Berga
och Karlskrona.
Enligt regeringens mening förbättras förutsättningarna för totalförsvarssamordning av dykutbildningen genom en koncentration till två dykskolor. Regeringen avser vidare att ge Försvarsmakten i
uppdrag att dels inventera all dykutbildning som idag
genomförs inom Försvarsmakten, dels mot bakgrund
av denna inventering överväga om ytterligare koncentration till dessa två skolor är lämplig och möjlig
samt lämna de förslag som övervägandena leder till.

Motorutbildning
Regeringen anser att motorutbildningen vid Arméns
underhålls- och motorskola skall flyttas till Östersund och inordnas i nuvarande Arméns tekniska
skola.
Enligt regeringens uppfattning bör motorutbildningen gynnas på olika sätt av denna omlokalisering,
bl.a. mot bakgrund av det samarbete och de synergieffekter som kan uppnås med Arméns tekniska sko-

Kustartilleriets stridsskola
Skolutredningen har föreslagit att Kustartilleriets
stridsskola flyttas från Täby till Andra kustartilleribrigaden i Vaxholm.
Regeringen anser att saken kräver ytterligare överväganden och kommer därför senare att ta ställning
till förslaget.
24
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omfattar en matrisorganisation med å ena sidan operationsledning, förbandsledning, materielledning och
personalledning och å andra sidan fyra generalinspektörer med ansvar för krigsförbandens kvalitet
och förmåga. Beredningen av Försvarsmaktens avvägningsbeslut och inriktning skall ske i en planeringsledning. Arbetet i högkvarteret skall enligt förslaget sammanhållas av en stabschef. Vidare föreslås
en samordning av den flygmedicinska verksamheten.
Den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
omfattas inte av förslaget. Den är i stället föremål för
utredning av 1996 års underrättelsetjänstkommitté
(dir. 1996:111).
Regeringen finner att förslaget om högkvarterets
organisation kan ligga till grund för regeringens fortsatta beredning. Det ankommer på regeringen att besluta om omorganisation av Försvarsmaktens högkvarter. Regeringen återkommer till riksdagen med
information i denna fråga.

Totalförsvarets skyddsskola
Regeringen vill ta tillfället i akt att informera riksdagen om att den anser att Totalförsvarets skyddskola
har fått en ökad betydelse för totalförsvaret. Inte
minst inom området kemisk krigföring och uppföljning av kemiska vapen, utgör Skyddsskolan i dess
samverkan med Försvarets forskningsanstalt och
Umeå universitet en viktig kompetens.

4.6

Omorganisation av
Försvarsmaktens högkvarter

Redan inför 1992 års försvarsbeslut föreslog Utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen
för försvaret (LEMO) i delbetänkandet Försvarsmaktens ledning (SOU 1991:112) att högkvarteret i
fred borde indelas i huvudavdelningar för operativ
ledning, programledning och förbandsproduktionsledning. Regeringen tillkännagav att förslaget i huvudsak överensstämde med regeringens uppfattning
(prop.1991/92:102, s. 43).
I Utredningens för utvärdering av försvarets ledning och struktur (UTFÖR) betänkande Iakttagelser
och förslag efter omstruktureringen av försvarets
ledning och stöd (SOU 1996:123) konstaterades att
de efter 1992 års försvarsbeslut beräknade besparingarna i ledningsorganisationen endast förverkligats till ca 50%.
Vidare konstaterades att regeringens intentioner
inte slagit igenom i högkvarterets organisation och
ansvarsfördelning. Den avsedda starka avvägningsfunktionen hade inte byggts upp.
Regeringen anförde i totalförsvarspropositionen år
1996 att den delade utredningens uppfattning att
högkvarterets organisation och ansvarsfördelning inte är den mest ändamålsenliga och att tidigare beslutade besparingar inte hade uppnåtts. Mot bakgrund
av detta informerade regeringen riksdagen om sin
avsikt att ge Försvarsmakten i uppdrag att genomföra en översyn av högkvarterets organisation och
lämna förslag till erforderliga förändringar som kan
genomföras senast i anslutning till 1998 års kontrollstation.
I regleringsbrevet för år 1997 gavs Försvarsmakten i uppdrag att lämna förslag till en organisation
som kunde tydliggöra ansvaret för avvägning, operativ verksamhet resp. produktion samt säkerställa en
sammanhållen avvägningsfunktion och en ändamålsenlig beställarkompetens. Regeringen uppdrog vidare
åt Försvarsmakten att vidta åtgärder så att kostnaderna för ledningsorganisationen, främst högkvarteret, kan minskas med 100 miljoner kronor årligen
fr.o.m. budgetåret 1998.
Försvarsmakten redovisade den 15 augusti 1997
sina förslag för regeringen. Organisationsförslaget

4.7

Sammanslagning av
försvarsområden

Regeringens förslag
Försvarsområdesstaben i Skövde läggs ned varvid det
blivande Västra Götalands län bildar ett nytt försvarsområde (Fo 32).

I 1996 års totalförsvarsbeslut reducerades antalet
försvarsområden till 16. En ytterligare reduktion bedömdes enligt regeringen kunna ske när länsindelningen i Västsverige beslutats. Av beslutet framgick
också den långsiktiga inriktningen mot 14 försvarsområden.
Försvarsmakten har den 27 juli 1997 lämnat förslag om ledning och benämning för försvarsområdena. Förslaget omfattar även de enheter som skall organiseras för att bl.a. stödja den frivilliga
försvarsverksamheten och samverka med kommunerna.
Beträffande försvarsområdesstaberna föreslår regeringen avveckling i Skövde, varvid det blivande
västra Götalands län bildar ett försvarsområde med
försvarsområdesstab i Göteborg vid Västkustens marinkommando. I övrigt föreslår regeringen inga förändringar i försvarsområdesorganisationen.
Regeringens förslag innebär en årlig besparing om
13 miljoner kronor från och med år 2001.
Regeringen avser att inrätta enheter för stöd åt
den frivilliga försvarsverksamheten och samverkan
med kommuner enligt följande:
− Södra skånska gruppen i Revingehed,
− Kronobergsgruppen i Växjö,
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−
−
−
−
−
−
−
−

Kalmargruppen i Kalmar,
Bohus/Dalsgruppen i Skredsvik,
Älvsborgsgruppen i Borås,
Skaraborgsgruppen i Skövde,
Livgrenadjärgruppen i Linköping,
Västmanlandsgruppen i Västerås,
Gävleborgsgruppen i Gävle,
Jämtlandsgruppen i Östersund.

4.8

Sjömålsstrid
− ubåtsjakt
− ytmålsspaning
Transporter
− sjuktransporter
− transporter av trupp och materiel
− personaltransporter
Räddningstjänst
I fred skall förbanden i första hand utbilda officerare
och värnpliktiga för de olika krigsuppgifterna och
beredskapstjänst samt svara för löpande underhållsuppgifter och bl.a. avtalad räddningsberedskap.
Regeringen anser att omorganiseringen till en gemensam helikopterverksamhet för hela Försvarsmakten kommer att leda till effektivare verksamhet och
till samordningsvinster. Försvarsmakten kommer nu
att kunna utnyttja helikopterresurserna på ett mer
flexibelt sätt än tidigare. Vidare kommer utbildningen att kunna bedrivas på ett mer rationellt sätt. Underhållstjänsten kommer att kunna hållas samman
bättre och därmed minskas kostnaderna. För att begränsa kostnaderna är vidare en strävan i omstruktureringen att så långt möjligt undvika investeringar i
nya lokaler m.m. Större omflyttningar av verksamhet, som skulle kunna föranleda krav på t.ex. nya
helikopterhangarer har därför undvikits

Försvarsmaktens
helikopterorganisation

Regeringens förslag
Under organisationsenheten Försvarsmaktens helikopterflottilj organiseras verksamheten i fyra divisioner.

Regeringen redovisar i avsnitt 4.12, Program 6.
Försvarsmaktens helikopterförband frågor om
Försvarsmaktens helikopterförband. I detta avsnitt lämnar regeringen en samlad redovisning av
frågor som rör Försvarsmaktens framtida helikopterverksamhet.
Genom 1996 års totalförsvarsbeslut lades grunden
fast för en omorganisering av Försvarsmaktens helikopterverksamhet. Där beslutades att Försvarsmaktens helikopterorganisation den 1 januari 1998 skall
samlas i ett nytt program, att verksamheten skall ledas genom Försvarsmaktens helikopterflottilj och att
denna flottiljs ledning skall lokaliseras till Linköping
(Malmen).
Försvarsmakten har den 13 augusti 1997 lämnat
sitt slutliga förslag till regeringen i fråga om helikopterverksamheten. Vidare har skrivelser kommit in
från olika myndigheter och intressenter. Härutöver
har Försvarsdepartementet tagit emot uppvaktningar
i frågan.

Organisationen i krig
Inom programmet Försvarsmaktens helikopterförband kommer att ingå förband för bl.a. pansarvärn,
ubåtsjakt och spaning mot ytmål, flygräddning och
transporter. Verksamheten skall, när den inledda
omstruktureringen m.m. är genomförd, vara organiserad i huvudsak enligt följande:
− en rörlig helikopterledning,
− en arméflygbataljon,
− två pansarvärnshelikopterkompanier,
− sju fördelningshelikopterplutoner,
− två marina helikopterdivisioner,
− sex flygräddningsgrupper,
− ett ubåtsjaktflygplan.
Fram till budgetåret 2002 är inriktningen följande:
− den rörliga helikopterledningen vidmakthålls,
− helikopterförbanden integreras i de taktiska ledningssystemen,
− omsättningen av medeltung helikopter i arméflygbataljonen fullföljs. Bataljonen omorganiseras
därvid till en transporthelikopterbataljon,
− två pansarvärnshelikopterkompanier vidmakthålls,
− två fördelningshelikopterkompanier organiseras
och vidmakthålls,
− fyra fördelningshelikopterplutoner vidmakthålls
och tre avvecklas,
− två marina helikopterdivisioner vidmakthålls,

Verksamheten i stort
Inom det nya programmet 6. Försvarsmaktens helikopterförband samlas samtliga Försvarsmaktens helikopterförband och det befintliga ubåtsjaktflygplanet. De uppgifter som härigenom kan lösas inom
programmet i krig och i fred kommer att delvis vara
gemensamma för alla förband och delvis vara unika
för skilda system. Sammantaget har helikopterförbanden - liksom hittills - följande uppgifter i krig:
Markmålsstrid
− understödja bl.a. brigader
− utföra pansarbekämpning
− leda indirekt eld
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− ubåtsjaktflygplanet vidmakthålls,
− sex flygräddningsgrupper vidmakthålls.

kopterdivisionerna omorganiseras till en helikopterdivision, benämnd 13. Helikopterdivisionen, som ingår i Division Syd. På Säve kommer det att
stationeras fem tunga helikoptrar. Dessa skall kunna
utnyttjas såväl för produktion av krigsförband som
för räddningsverksamhet m.m. Regeringen anser att
denna lösning bäst tillgodoser det i skilda sammanhang framförda önskemålet om tillgång till helikopter på västkusten.
Regeringen förutsätter härvidlag att möjligheterna
till samverkan med de civila myndigheterna och
medverkan i bl.a. räddningstjänst och sjuktransporter med helikopter även fortsättningsvis utvecklas.
Det gäller att behålla och upparbeta en god personkännedom så att det mycket väl fungerande samarbetet mellan berörd personal inom militära och civila
myndigheter kan fortsätta även då verksamheten på
Säve leds från Division Syd i Kallinge. I detta sammanhang vill regeringen påminna om att i en flygeller sjöräddningssituation leds verksamheten, liksom
i dag, av den gemensamma flyg- och sjöräddningscentralen, ARCC, i Göteborg. Regeringen vill även
framhålla att om det skulle visa sig att verksamheten
inte utvecklas i den angivna riktningen är regeringen
beredd att återkomma till riksdagen.
Avslutningsvis vill regeringen understryka betydelsen av att det finns resurser för räddning i hela landet. Riksdagen har vid flera tillfällen diskuterat frågan om helikopter för räddning och försvarsutskottet
anförde i bet. 1996/97:FöU1 bl.a. att det är angeläget
med en bättre beredskap i norra Sverige. Enligt regeringens mening har förutsättningarna för att hålla
helikopter från Försvarsmakten i beredskap för
räddningstjänst i norra Sverige förbättrats väsentligt
genom den omstrukturering av helikopterverksamheten som regeringen har redovisat här. I sammanhanget kan nämnas såväl det uppdrag till Rikspolisstyrelsen
och
Försvarsmakten
att
utreda
förutsättningarna för polisen att nyttja Försvarsmaktens helikoptrar som redovisades till regeringen den 7
maj 1997 som den utredning om behov av helikoptertjänst för flyg- och sjöräddning som utarbetats inom Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Genom dessa
utredningar föreligger enligt regeringens mening nu
en god grund för ett fortsatt aktivt arbete. Regeringen, som således utgår från att de berörda myndigheterna snarast enas om hur räddningstjänstberedskapen i Norrland och särskilt utmed norrlandskusten
skall organiseras, bedömer att ytterligare åtgärder
från regeringens sida inte erfordras i nuläget.

Organisationen i fred
På central nivå skall Försvarsmaktens helikopterverksamhet ledas av högkvarteret.
På regional nivå inrättas Försvarsmaktens helikopterflottilj. Flottiljstaben är en fredsorganisationsenhet
som med en mindre del skall kunna övergå till att
vara en personell förstärkningsresurs för ledning på
högre och lägre regional nivå i kris och krig. Denna
del kallas då Rörlig helikopterledning.
På lokal nivå föreslår regeringen att verksamheten
organiseras i fyra divisioner. Division Norr kommer
att ha sin ledning i Boden och omfattar nuvarande
Norrbottens arméflygbataljon i Boden och nuvarande flygräddningsgrupperna vid F 21 i Luleå och F 4 i
Östersund. Divisionen skall kunna svara för sjöräddning i Bottenviken och Bottenhavet. Division Ost
kommer att ha sin ledning i Berga och omfattar nuvarande 11. helikopterdivisionen i Berga och nuvarande flygräddningsgruppen vid F 16 i Uppsala. Divisionen skall kunna svara för räddningsberedskap
från Visby och på ostkusten. Division Malmen
kommer att ha sin ledning på Malmen och omfattar
nuvarande Östgöta arméflygbataljon på Malmen och
gemensamma skolor. Division Syd, slutligen, kommer att ha sin ledning i Kallinge och omfattar de nuvarande enheterna 12. helikopterdivisionen i Säve,
13. helikopterdivisionen i Kallinge och flygräddningsgrupperna vid F 7 i Såtenäs, F 10 i Ängelholm
och F 17 i Kallinge. Divisionen skall kunna svara för
sjöräddning på syd- och västkusten.
Inom Division Syd kommer helikoptrar för räddning att utgångsbaseras i Kallinge och Säve. Inom
Division Ost och Division Norr kommer flygräddningsresurser vidare att utgångsbaseras vid Berga respektive flygflottiljerna F 4 och F 21. Flygräddningsresurser för F 16, F 7 och F 10 kommer att baseras
vid respektive flottilj under flygövningstid och hämtas då inom Division Ost från Berga och inom Division Syd från Kallinge. Flygräddning för F 7 kommer
dock att hämtas från Säve.
Tunga helikoptrar kommer att finnas vid Division
Norr, Division Ost och Division Syd. Detta har betydelse från räddningstjänstsynpunkt. Divisionerna har
i detta avseende ett ansvarsområde som geografiskt
överensstämmer med respektive militärområde.
Regeringen anser att den nu redovisade organisationen i fred innebär en tydligt försvarsmaktsgemensam organisation. Organisationen tillgodoser också
Försvarsmaktens krav på bl.a. en effektiv förbandsproduktion och yttäckande flygräddningsberedskap. Den marina helikopterverksamheten skall i
krig organiseras i två divisioner.
Regeringen vill härutöver kommentera frågorna
om räddningsberedskap m.m. De 12. och 13. heli27
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4.9

Försvarsmaktens
underhållscentrum

4.10 Vissa tidsförhållanden m.m.
Regeringens förslag

Regeringens förslag
Regeringen skall besluta om tidpunkter för genomförandet av de föreslagna organisationsförändringarna
och om organisationsenheternas benämningar.

Försvarsmaktens underhållscentrum (tidigare benämnt Försvarsmaktens försörjningscentrum) lokaliseras till Karlstad.

Beträffande genomförande av organisationsförändringarna anser regeringen att avvecklingen
skall påbörjas direkt efter riksdagens beslut och slutföras så snabbt som möjligt.
Regeringen bedömer att de enheter som skall läggas ned kan utgå ur grund- och i förekommande fall
krigsorganisationen före den 1 januari 1999. Avvecklingsåtgärderna skall vara avslutade före den 1
januari 2000. Motsvarande tidsförhållanden bör
gälla som bortre gräns för övriga organisationsförändringar.
Det bör, i likhet med vad riksdagen beslutade om i
totalförsvarsbeslutet år 1996, ankomma på regeringen att bestämma organisationsenheternas benämningar.

I totalförsvarsbeslutet år 1996 godkände riksdagen
regeringens förslag att inrätta Försvarsmaktens försörjningscentrum. I sitt förslag hade regeringen inte
tagit ställning till centrumets lokalisering men ansåg
preliminärt att denna skulle vara Skövde.
Försvarsmaktens och Försvarets materielverk har
till regeringen lämnat ett förslag till hur vissa områden inom underhållstjänsten inom Försvarsmakten
bör förändras.
Anledningen till förslaget är att Försvarsmaktens
krigsorganisation och grundorganisation kommer att
minska. Det föreligger därför ett behov av att anpassa såväl Försvarsmaktens som Försvarets materielverks uppgifter och resurser inom underhållsområdet. Vidare har underhållstjänsten förskjutits från
den lokala nivån till de tre underhållsregementena.
Förslaget innebär att Försvarsmakten ges ansvar
för dirigering av förnödenheter (inklusive transportstöd), förnödenhetsredovisning, förrådsdrift, biluttagning och militärt fordonsregister, förplägnad utom för krigsmaterielanskaffning samt dokumentation (handböcker) inom underhållsområdet.
Ansvar för tillgångar och skulder samt redovisningen av reservmateriel och drivmedelslager skall
fr.o.m. 1 januari 1998 övergå till Försvarsmakten.
Försvarsmakten kommer hädanefter att ge Försvarets
materielverk i uppdrag att anskaffa reservmateriel
och drivmedel.
Förslaget bedöms enligt Försvarsmakten innebära
en rationalisering om ca tio procent och därmed en
besparing på ca 15 miljoner kronor årligen.
Regeringen anser att myndigheternas förslag kan
ligga till grund för ett fortsatt beredningsarbete. Det
ankommer på regeringen att besluta i dessa frågor.
Försvarsmaktens och Försvarets materielverks förslag påverkar i sin tur organisation m.m. av Försvarsmaktens förnödenhetscentrum. Regeringens inriktning är att de delar av Försvarets materielverks verksamhet i Karlstad som överförs till Försvarsmakten
skall integreras i en organisation tillsammans med
Försvarsmaktens verkstadsadministrativa centrum i
Karlstad och Försvarsmaktens försörjningscentrum.
Namnet på detta nya centrum, lokaliserat till Karlstad senast den 1 januari 1999, blir Försvars-maktens
underhållscentrum.

4.11 Grundorganisationens
omfattning och lokalisering
Med de ändringar som regeringens förslag innebär
kommer Försvarsmaktens grundorganisation att bestå av följande organisationsenheter.

CENTRAL LEDNING
KADERORGANISERADE KRIGSFÖRBAND
Högkvarteret i Stockholm

SÖDRA MILITÄROMRÅDET (MILO S)
KADERORGANISERADE KRIGSFÖRBAND
Södra militärområdesstaben (Milostab S) i Kristianstad
Södra arméfördelningen (13. förd) i Kristianstad
Norra skånska dragonregementet (P 2/Fo 14) i Hässleholm
Norra Smålands regemente (I 12/Fo 17) i Eksjö
Hallands regemente (I 16/Fo 31) i Halmstad
Smålandsbrigaden (IB 12) i Eksjö
Hallandsbrigaden (IB 16) i Halmstad
Skånska dragonbrigaden (MekB 8) i Hässleholm
Skaraborgsbrigaden (MekB 9) i Skövde
Södra skånska brigaden (MekB 7) i Lund (Revingehed)
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Wendes artilleriregemente (A 3) i Hässleholm

Kustflottan (Kfl) i Haninge

Sydkustens marinkommando (MKS/Fo 15) i Karlskrona

Försvarsmaktens helikopterflottilj i Linköping (Malmen)

Västkustens marinkommando (MKV/Fo 32) i Göteborg

Upplands flygflottilj (F 16) i Uppsala

Tredje ytattackflottiljen (3. yaflj) i Karlskrona
Fjärde kustartilleribrigaden (KAB 4) i Karlskrona

NORRA MILITÄROMRÅDET (MILO N)

Göteborgs marinbrigad (GMB) i Göteborg
Södra flygkommandot (FKS) i Ängelholm

KADERORGANISERADE KRIGSFÖRBAND

Södra underhållsregementet (Uhreg S) i Kristianstad

Norra militärområdesstaben (Milostab N) i Boden

UTBILDNINGSFÖRBAND

Övre Norra arméfördelningen (6. förd) i Boden

Livregementets husarer (K3) (Fallskärmjägarkåren ingår) i Karlsborg

Västernorrlands regemente (I 21/Fo 23) i Sollefteå

Göta luftvärnskår (Lv 6) i Halmstad

Västerbottens regemente (I 20/Fo 61) i Umeå

Göta ingenjörkår (Ing 2) i Eksjö

Bodens försvarsområde (Fo 63) i Boden

Göta trängkår (T 2) i Skövde

Fältjägarbrigaden (NB 5) i Östersund

Skaraborgs flygflottilj (F 7) i Lidköping (Såtenäs)

Ångermanlandsbrigaden (NB 21) i Sollefteå

Skånska flygflottiljen (F 10) i Ängelholm

Norrbottensbrigaden (MekB 19) i Boden

Blekinge flygflottilj (F 17) i Ronneby

Bodens artilleriregemente (A 8) i Boden
Lapplands jägarregemente (I 22) i Kiruna
Norrbottens gränsjägare i Kalix

MELLERSTA MILITÄROMRÅDET (MILO M)

Norrlandskustens marinkommando (MKN) i Härnösand
Norra flygkommandot (FKN) i Luleå

KADERORGANISERADE KRIGSFÖRBAND

Norra underhållsregementet (Uhreg N) i Boden

Mellersta militärområdesstaben (Milostab M) i Strängnäs

UTBILDNINGSFÖRBAND

Östra arméfördelningen (4. förd) i Strängnäs

Norrlands dragonregemente (K 4) i Arvidsjaur

Gotlands militärkommando (MKG/Fo 42) i Visby

Norrlands luftvärnskår (Lv 7) i Boden

Södermanlands regemente (P10/Fo 43) i Strängnäs

Norrlands ingenjörkår (Ing 3) i Boden

Svea livgarde (I 1/Fo 44) i Upplands-Bro (Kungsängen)

Norrlands signalkår (S 3) i Boden

Upplands regemente (S 1/Fo 47) i Enköping

Norrlands trängkår (T 3) i Sollefteå

Livregementets grenadjärer (I 3/Fo 51) i Örebro

Jämtlands flygflottilj (F 4) i Östersund

Värmlands regemente (I 2/Fo 52) i Kristinehamn

Norrbottens flygflottilj (F 21) i Luleå

Dalregementet (I 13/Fo 53) i Falun
Livgardesbrigaden (IB 1) i Upplands-Bro (Kungsängen)

SKOLOR M.M.

Värmlandsbrigaden (IB 2) i Kristinehamn
Dalabrigaden (NB 13) i Falun
Södermanlandsbrigaden (MekB 10) i Strängnäs

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum i Eksjö

Gotlandsbrigaden (MekB 18) i Visby

Totalförsvarets skyddsskola (SkyddS) i Umeå

Bergslagens artilleriregemente (A 9) i Kristinehamn

Försvarets internationella kommando i Södertälje

Ostkustens marinkommando (MKO) i Haninge

Försvarets sjukvårdscentrum i Hammarö

Andra ytattackflottiljen (2. yaflj) i Haninge

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum i Uppsala

Första ubåtsavdelningen (1. ubavd) i Haninge

Försvarsmaktens underhållscentrum i Karlstad

Andra minkrigsavdelningen (2. minkriavd) i Haninge

Rikshemvärnscentrum (RiksHvC) i Stockholm (Salem)

Andra kustartilleribrigaden (KAB 2) i Vaxholm

Arméns taktiska centrum i Enköping

Fårösunds marinbrigad (FMB) i Fårösund

Försvarsmaktens Halmstadsskolor i Halmstad

Mellersta flygkommandot (FKM) i Upplands-Bro

Arméns tekniska skola i Östersund

Mellersta underhållsregementet (Uhreg M) i Strängnäs

Berga örlogsskolor (BÖS) i Haninge

Muskö örlogsvarv (ÖVM) i Haninge

Kustartillericentrum (KAC) i Täby

UTBILDNINGSFÖRBAND

Flygvapnets Uppsalaskolor (F 20) i Uppsala

Livgardets dragoner (K 1) i Stockholm

Organisationsenhet för grundläggande officersutbildning i Halmstad

Gotlands artilleriregemente (A 7) i Visby

Organisationsenhet för grundläggande officersutbildning i Solna

Gotlands luftvärnskår (Lv 2) i Visby

Organisationsenhet för grundläggande officersutbildning i Östersund

Roslagens luftvärnskår (Lv 3) i Norrtälje
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Åtgärder för att uppfylla de skärpta kraven avseende förvaring och transport av vapen och ammunition har vidtagits och planering för fortsatta åtgärder
har skett. En närmare redovisning av detta lämnas i
1997 års skrivelse, avsnitt 15.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Organisationsenhet för utbildning i markstrid i Skövde, Motala
(Kvarn) och Boden
Organisationsenhet för försvarsmaktsgemensam utbildning avseende de operativa ledningssystemen i Enköping

4.12 Programredovisning
Här redovisas de olika programmens innehåll, resultat och framtida verksamhetsinriktning. Generella
brister och vidtagna åtgärder med anledning av dem
har redovisats i de föregående avsnitten.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag
Verksamheten under programmet skall inriktas så att
pågående organisationsförändringar och införandet
av nya databaserade informations- och ledningssystem kan fortsätta i enlighet med intentionerna i totalförsvarsbeslutet. Integration, utbildning och övning
med befintliga och successivt utbyggda delar av ledningssystemet skall göras så att effekterna av genomförd ledningssystemförändring kan värderas. Utvecklingen skall ske i samverkan med Överstyrelsen för
civil beredskap. Erforderliga prioriteringar skall göras
så att de delar av de datoriserade informationssystemen, som tekniskt påverkas av sekelskiftet, åtgärdas i
tid.
Omorganisation av Försvarsmaktens högkvarter
skall genomföras under år 1998.
Den organisatoriska förändringen av milounderhållsorganisationen skall fortsätta, bl.a. innebärande
integrering med delar av övriga programs underhållsorganisation i underhållsregementena. Behov av
stöd till frivilligorganisationerna skall härvid beaktas.
Anskaffning av kortvågsradiosystemet (KV 90)
skall påbörjas.

Program 1. Operativa lednings- och
underhållsförband
Programmets innehåll
Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift att utöva eller möjliggöra operativ ledning
och operativ underhållstjänst.
I programmet ingår för närvarande bland annat
högkvarteret, miloförstärkningsstaben och tre militärområdesstaber med stabs- och sambandsförband
m.m., tre underhållsregementen, sex markteleunderhållsbataljoner och sex militärområdestransportbataljoner.
Programmet skall inriktas mot att miloförstärkningsstaben, tre markteleunderhållsbataljoner och en
militärområdestransportbataljon läggs ned senast år
2001. Under samma period tillkommer två signalspaningsbataljoner.
Programmet omfattar även den militära underrättelse- och säkerhetstjänstens verksamhet. Försvarsutskottet kommer att få särskild information om
denna.

Riksrevisionsverket har i sin revisionsrapport avseende hanteringen av mobiliseringsförråd i armén föreslagit en rad åtgärder för att minska kostnaderna och
förbättra förrådshållningen i Försvarsmakten. Regeringen avser i regleringsbrevet för år 1998 att ge Försvarsmakten i uppdrag att redovisa vilka åtgärder
som kan vidtas för att effektivisera förrådshanteringen.
Regeringen beräknar medlen för programmet under budgetåret 1998 till 1 656 miljoner kronor.

Resultatbedömning
Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
Övningsverksamhet samt utveckling av metoder
och materiel för ledning har i stort skett i planerad
omfattning och med goda resultat. Införandet av
ledningssystemet ORION riskerar att bli försenat
minst ett år på grund av tekniska problem. Förrådshållning och underhåll har organiserats så att militärbefälhavarnas operativa och fredsrationella krav
har tillgodosetts. Materielleveranser har skett i stort
enligt plan och till oförändrad investeringsvolym
jämfört med föregående budgetår.
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Program 2. Fördelningsförband

Program 3. Försvarsområdesförband

Programmets innehåll

Programmets innehåll

Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift att leda och understödja armébrigadernas
strid.
I programmet ingår för närvarande sex fördelningsstaber med betjäningsförband, sju artilleriregementsstaber med fördelningsartilleribataljoner samt
ca 100 fristående bataljoner innefattande bl.a. jägarförband, luftvärnsförband och fältsjukhus.
Programmet skall inriktas mot att antalet fördelnings- och artilleriregementsstaber skall reduceras till
vardera tre och att resterande förband får en omfattning och sammansättning som svarar mot brigadstrukturens behov senast år 2001.

Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift att leda territoriell verksamhet, skydda för
totalförsvaret viktiga resurser, försvara vissa infallsportar samt leda mobilisering och transporter.
I programmet ingår för närvarande bl.a. 24 försvarsområdesstaber, förband för stads- och gränsstrid, luftvärns- och ingenjörsförband m.m. Sammanlagt omfattar programmet ca 242 000 personer,
varav ca 86 000 i hemvärnet.
Programmet skall inriktas mot att antalet försvarsområdesstaber skall reduceras till 14. Enheter för
bl.a. stöd till frivillig försvarsverksamhet och kontakt
med kommuner skall inrättas i de utökade försvarsområdena. Personalstyrkan inom programmet skall
minska till ca 215 000 personer senast år 2001, varav hemvärnet skall omfatta 125 000 personer.

Resultatbedömning
Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
Inom materielområdet har seriebeställning av artillerilokaliseringsradarn ARTHUR gjorts med planerad leverans från och med år 1999. Utvecklingen av
luftvärnsrobotsystem 23 BAMSE har fortsatt.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Resultatbedömning
Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
Repetitionsutbildning har genomförts i begränsad
omfattning. Krigsförbandsövning samt ledningsövningar har med goda resultat genomförts vid vissa
försvarsområdesstaber. Regeringen noterar att bl.a.
korta funktionsövningar för reservofficerare har vidtagits för att vidmakthålla officerarnas personliga
färdighet.
Hemvärns- och frivilligutbildningen har genomförts på samma nivå som tidigare år. Hemvärnets
totala numerär har dock minskat något då personal
som inte aktivt deltar i verksamheten har avvecklats.
Regeringen har från Försvarsmakten begärt in en
plan för hur rekryteringsmålen skall uppnås. Denna
plan skall redovisas för regeringen den 3 november
1997.
Hemvärnet har under året tillförts ny materiel bl.a. fältuniform 90, kroppsskydd och skyddsmask
90. Efter Försvarsmaktens årsredovisning avser regeringen att redovisa för riksdagen vilken materiell status som uppnåtts under år 1997.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag
Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet så
att de operativa kraven på förmåga och krigsduglighet kan uppfyllas.
Den materiella förnyelsen inom programmet skall
bland annat syfta till att utveckla ett i Försvarsmakten sammanhållet ledningssystem.
Utveckling av krigsbro 6 skall beställas.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 2 592 miljoner kronor.
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Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag

Regeringens förslag

Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet så
att de operativa kraven på förmåga och krigsduglighet kan uppfyllas.
Anskaffningen av direktriktningssikten till försvarsområdesluftvärnskompanierna skall slutföras.
Rekryteringen till hemvärnet skall prioriteras. Försöksverksamhet med tre månaders utbildning för
placering i hemvärnet skall fortsätta.

Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet så
att de operativa kraven på förmåga och krigsduglighet kan uppfyllas.
Armébrigaderna skall utvecklas och moderniseras
främst genom ökad mekanisering. Därutöver skall
brigadernas lednings- och mörkerstridsförmåga förbättras. Serieförberedelser för den måldetekterande
artillerigranaten BONUS skall beställas.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 2 224 miljoner kronor.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 5 875 miljoner kronor.

Program 4. Armébrigadförband

Program 5. Marina lednings- och
underhållsförband

Programmets innehåll
Programmets innehåll
Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift att föra anfallsstrid. Armébrigaderna är allsidigt sammansatta, har hög rörlighet, gott skydd och
stor eldkraft.
I programmet ingår för närvarande sex infanteribrigader, fem norrlandsbrigader, två pansarbrigader
och tre mekaniserade brigader.
Programmet skall inriktas mot att omfatta 13 armébrigader senast år 2001.

Programmet innehåller förband med uppgift att leda
och understödja de marina krigsförbanden. I programmet ingår för närvarande bl.a. fyra marinkommandon, ett marindistrikt, en rörlig marin ledningsgrupp och åtta bas- och underhållsbataljoner.
Programmet skall utvecklas mot att innehålla fyra
marinkommandon, en rörlig marin ledningsgrupp
och fem marina underhållsbataljoner senast år 2001.

Resultatbedömning

Resultatbedömning

Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
Armébrigadernas mekanisering har fortsatt med
tillförsel av stridsvagn 121 (Leopard 2), stridsvagn
122 (nytillverkade Leopard 2 I), stridsfordon 90 och
pansarbandvagn 401 (MT-LB). Anskaffningen av
personligt splitterskydd och C-stridsdräkter har fortsatt. Programmets omfattande inslag av materielinvesteringar får dock ännu inte genomslag i form av
ökning av krigsduglighet i krigsförbanden. Förband
med stridsvagn 121 har p.g.a. brist på reservdelar
och övningsammunition inte nått uppsatta mål. Regeringen förutsätter att Försvarsmakten kommer till
rätta med brister av detta slag.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att fullgöra de uppgifter som lagts på dem. Detta gäller särskilt kaderorganiserade delar av förbanden.
En teknisk förnyelse av ledningssystemet, som
skall ge effekt framåt sekelskiftet, pågår. Materielanskaffningen är dock försenad.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.
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dens förmåga att lösa de uppgifter som lagts på dem
är i huvudsak god. Det finns emellertid vissa brister
vad gäller materiel och utbildning för rörlig bastjänst,
vilket gör att erforderlig krigsduglighet inte uppnås.
Erfarenheterna från Estoniakatastrofen har bidragit
till att öka förbandens förmåga inom räddningstjänsten. Modifieringen av flygräddningshelikoptrarna har
slutförts. Regeringen bedömer att flygräddningsförbanden har god förmåga att genomföra ålagda uppgifter
Regeringen förutsätter att Försvarsmakten under
budgetåret 1998 vidtar erforderliga åtgärder för att
avhjälpa bristen på flygförare i arméflygbataljonen.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms således, trots att vissa mål inte har
uppnåtts, ge godtagbara förutsättningar för den inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag
Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet.
Utvecklingen av lednings- och informationssystem
skall fortsätta.
Avvecklingen av utgående förband, bl.a. tre bataljoner ur bas- och underhållsorganisationen, skall
slutföras.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 1 263 miljoner kronor.

Program 6. Försvarsmaktens helikopterförband

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Programmets innehåll
Regeringens förslag
Programmet inrättas den 1 januari 1998. Programmet kommer att innehålla förband för bl.a. pansarvärn, ubåtsjakt och spaning mot ytmål, flygräddning
samt transporter.
I programmet kommer att ingå bl.a. en arméflygbataljon, tre marina helikopterdivisioner och sju
flygräddningsgrupper.
Programmet skall inriktas mot att flygräddningsorganisationen reduceras till sex grupper senast år
2001. Vidare skall den redan tidigare beslutade reduktionen av de marina helikopterdivisionerna till
två genomföras.

Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet.
Detta innebär bl.a. följande. Organiseringen av Försvarsmaktens helikopterflottilj på Malmen, Linköping, skall fullföljas. Den rörliga helikopterledningen
skall krigs- och kaderorganiseras inom ramen för helikopterflottiljen. Helikopterförbanden skall snarast
integreras i taktiska ledningssystem. Den rörliga basorganisationen skall vidareutvecklas och samordnas
i väsentliga funktioner mellan helikopterförbanden.
Utgående förband skall avvecklas senast budgetåret
1999. Omsättningen av de medeltunga helikoptrarna
för arméflygbataljonen skall fortsätta. I samband
med detta organiseras bataljonen om till en transporthelikopterbataljon.

Resultatbedömning
Under innevarande budgetår har förberedelserna för
att införa den gemensamma helikopterflottiljen fortsatt.
Regeringen kan konstatera att vissa brister förekommer inom de förband som kommer att ingå i
programmet när det inrättas den 1 januari 1998. Ett
av syftena med programmet är att uppnå samordningsvinster i fråga om bl.a. produktionsledning, utbildning och beredskap. Regeringen anser att detta
bör leda till effektivare verksamhet inom programmet jämfört med hittillsvarande ordning. Mot bakgrund härav och den verksamhet som genomförs under innevarande budgetår bedömer regeringen att de
nu föreliggande bristerna, trots att de till viss del är
allvarliga, kan godtas.
Trots genomförd förbandsutbildning uppfyller
arméflygbataljonen inte kraven på krigsduglighet,
vilket främst beror på omorganisation av krigsförbandet och bristen på flygförare. De marina förban-

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 623 miljoner kronor.

Program 7. Stridsfartygsförband
Programmets innehåll
Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift att hävda vår territoriella integritet och att
kunna möta ett väpnat angrepp mot vår kust.
I programmet ingår bl.a. två ytstridsflottiljer med
sex kustkorvetter, 12 robotbåtar och 12 patrullbåtar,
tre minkrigsavdelningar med bl.a. sju minjaktfartyg
typ Landsort och två minfartyg, samt en ubåtsavdelning med 12 ubåtar.
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Programmet skall utvecklas mot att innehålla bl.a.
två ytstridsflottiljer med sex kustkorvetter, sex robotbåtar och 12 patrullbåtar, tre minkrigsavdelningar med bl.a. sju minjaktsfartyg typ Landsort och två
minfartyg, samt en ubåtsavdelning med nio ubåtar,
varav två i materielberedskap, senast år 2001.

Programmet skall utvecklas mot att innehålla två
rörliga kustartilleribrigadledningar, sex kustförsvarsbataljoner, sex amfibiebataljoner, tre kustartilleribataljoner och ett tungt kustrobotbatteri senast år
2001.

Resultatbedömning
Resultatbedömning
Mot bakgrund av den rådande försvarspolitiska inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
Begränsningar i övningsverksamheten och eftersatt materielunderhåll innebär dock att förbanden
har reducerad krigsduglighet. Den begränsade repetitionsutbildningen har bl.a. medfört att överförd
värnpliktig personal inte kunnat omskolas.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
De förband som under senare år varit engagerade i
ubåtsskyddsverksamheten uppvisar däremot vissa
begränsningar vad gäller förmåga i andra huvuduppgifter. Samtliga stridsfartygsförband har dessutom
brister när det gäller att uppträda i större förband.
Den materiella förnyelsen av förbanden har i huvudsak genomförts enligt plan.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998.

Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet.
Anskaffningen av materiel för en andra rörlig brigadledning och av modern båtmateriel för den fjärde
amfibiebataljonen skall fortsätta.
Avvecklingen av fyra kustförsvarsbataljoner skall
fortsätta.

Regeringens förslag
Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet.
Halvtidsmodifiering av patrullbåtar typ Kaparen
skall slutföras. Anskaffning av minröjningsfartyg typ
Styrsö skall slutföras. Anskaffning av korvett typ
Visby skall fortsätta. Återstående ubåtar typ Gotland
skall införas i krigsorganisationen. En ubåt typ
Näcken och tre ubåtar typ Sjöormen skall avvecklas.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 1 441 miljoner kronor.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 2 174 miljoner kronor.

Program 9. Flygvapnets lednings- och underhållsförband
Programmets innehåll

Program 8. Kustförsvarsförband
Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift att leda och betjäna flygförbanden.
I programmet ingår för närvarande bl.a. tre flygkommandostaber, tre vädercentraler, nio strilbataljoner och 24 basbataljoner. I programmet ingår även
försvarets telenät .
Programmet skall inriktas mot att antalet strilbataljoner skall reduceras till sex och antalet basbataljoner till 16 senast år 2001.

Programmets innehåll
Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift att försvara infallsportar och skärgårdsområden.
I programmet ingår för närvarande bl.a. en rörlig
kustartilleribrigadledning, 12 kustförsvarsbataljoner,
fem amfibiebataljoner, tre kustartilleribataljoner och
ett tungt kustrobotbatteri.
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Resultatbedömning

Program 10. JAS 39-förband

Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
Regeringen kan konstatera att antalet krigsförband inom programmet som inte uppfyller kraven på
krigsduglighet är i stort oförändrat sedan tidigare.
Bristerna beror främst på ett otillräckligt antal övningstillfällen. Sammantaget har dock samtliga förband och försvarets telenät vidmakthållits.
Basbataljonerna har vissa brister, främst vad gäller
deras uppgift att försvara flygbaser. Detta beror huvudsakligen på den otillräckliga samövningen och
repetitionsutbildningen. Däremot har kommunikationsutbyggnaden vid ett antal flygbaser förbättrat
basbataljonernas ledningsförmåga.
Regeringen noterar problem med utbildningen av
radarjaktledare för flygstridskrafternas stridsledningsförband.
Samordningen inom flottiljverkstäderna har lett
till att underhållsproduktionen har kunnat öka utan
att kostnaderna har ökat i motsvarande grad. Försvarets telenät har moderniserats så att en fortsatt
anpassning av nätet till Försvarsmaktens ledningsoch informationssystem samt framtida behov är
möjlig.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms, trots att vissa mål således inte har
uppnåtts, ge godtagbara förutsättningar för den inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Programmets innehåll
Programmet innehåller ännu inte några organiserade
krigsförband. Den första JAS 39 Gripendivisionen
kommer att organiseras under innevarande år. Programmet skall inriktas mot att på sikt omfatta 12
JAS 39 Gripen-divisioner.
Regeringen beslutade i juni 1997 att anskaffa en
tredje delserie JAS 39 Gripen omfattande 64 flygplan. Regeringen har lämnat särskild information till
försvarsutskottet om detta.

Resultatbedömning
En utförligare redovisning av läget i JAS 39 Gripenprojektet lämnas i 1997 års skrivelse, avsnitt 7.
Under innevarande år fortsätter leveranserna av
delserie 2 av JAS 39 Gripen. Vidare pågår bl.a. omskolning av flygförare inför organiseringen av den
första Gripendivisionen hösten 1997.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge goda förutsättningar för den inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag
Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla den
första JAS 39 Gripendivisionen och att organisera
nya sådana divisioner. Förbanden skall utvecklas vidare bl.a. genom fortsatt anskaffning av JAS 39 Gripen och flygplanets tvåsitsiga version samt genom
fortsatt anskaffning av utbildningssystem.
Inom materielområdet skall anskaffningen och integreringen av radarjaktrobot 99 fortsätta, liksom
utvecklingen och anskaffningen av kommunikationssystem till JAS 39 Gripen.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag
Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet. De
inledda åtgärderna för att lösa problemen med utbildningen av radarjaktledare skall fullföljas.
Utredningen om den centrala taktiska ledningsorganisationen för flygstridskrafterna skall slutföras.
Omstruktureringen
inom
vädercentralorganisationen fullföljs genom att Vädercentral Syd
och Vädercentral Nord läggs ned. Förbanden skall
utvecklas bl.a. genom att det för flygstridskrafterna
gemensamma ledningssystemet fortsätter att införas
och genom att anskaffningen för stridsledning och
radarspaning fortsätter. Avvecklingen av utgående
förband skall fortsätta och vara slutförd senast budgetåret 1999.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 7 632 miljoner kronor.

Program 11. Övriga stridsflygförband
Programmets innehåll
Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift för luftförsvaret, attackförmågan och underrättelseinhämtningen.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 3 672 miljoner kronor.
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I programmet ingår för närvarande bl.a. två divisioner J 35, åtta divisioner JA 37 och sex divisioner
AJS 37.
Programmet skall inriktas mot att antalet divisioner skall reduceras till sju senast år 2001.

ningsgrupperna över till program 6. Försvarsmaktens helikopterförband.
Programmet skall inriktas mot att den regionala
transportflygorganisationen skall reduceras till fyra
divisioner senast år 2001.

Resultatbedömning

Resultatbedömning

Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem. Samtidigt kan regeringen
konstatera att det finns brister inom vissa prioriterade förband. På grund av ett otillräckligt antal övningstillfällen uppfyller således vissa förband inte
kraven på krigsduglighet.
Sammantaget har samtliga flygdivisioner vidmakthållits. Utveckling och anskaffning av ny materiel (bl.a. robot 99 och störkapsel för JA 37 och
bombkapsel för AJS-systemet) förbättrar förbandens
förmåga.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms således ge godtagbara förutsättningar
för den inriktning av programmet som regeringen
föreslår för budgetåret 1998.

Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att de förband som
ingår i programmet har förmåga att genomföra de
uppgifter som lagts på dem.
På grund av ett otillräckligt antal övningstillfällen
uppfyller vissa förband inte kraven på krigsduglighet.
Däremot har deltagandet i internationell verksamhet
(flygtransportuppgifter för Tp 84 för bl.a. FN i f.d.
Jugoslavien och Röda korset i Afrika) i viss mån
motverkat bortfallet av flygtid. Likaså förbättrar
teknik- och materielutvecklingen (utprovning av
flygplanen för signalspaning, installering av motmedel på Tp 84) förbandens förmåga.
Flygräddningsgrupperna redovisas under program
6. Försvarsmaktens helikopterförband.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning av programmet som regeringen föreslår för
budgetåret 1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998
Inriktning av verksamheten budgetåret 1998
Regeringens förslag
Verksamheten skall inriktas mot att vidmakthålla
och utveckla kvarvarande förband inom programmet. Utvecklingen innebär bl.a. att JA 37 skall fortsätta att systemmodifieras, SK 37 skall fortsätta att
modifieras och tillföras telestörsystem och att integrationen av robot 99 på JA 37 skall fortsätta. Avvecklingen av utgående förband skall vara slutförd
senast budgetåret 1998.

Regeringens förslag

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 1 650 miljoner kronor.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 268 miljoner kronor.

Program 12. Transportflygförband

Program 13. För krigsorganisationen
gemensamma resurser

Verksamheten skall inriktas på att vidmakthålla och
utveckla kvarvarande förband inom programmet.
Under budgetåret skall omsättningen av signalspaningsförbandet från Tp 85 till S 102 B fortsätta. Avvecklingen av utgående förband skall vara slutförd
senast budgetåret 1998.

Programmets innehåll
Programmets innehåll
Programmet innehåller förband med huvudsaklig
uppgift inom flygtransportverksamheten, signalspaningen och flygräddningen.
I programmet ingår bl.a. fyra centrala transportflygdivisioner (varav ett signalspaningsförband), åtta
regionala transportflygdivisioner och sju flygräddningsgrupper. Den 1 januari 1998 förs flygrädd-

Verksamheten inom programmet skall stödja de övriga programmens produktion av krigsförband så att
verksamhetsmålen kan nås.
I programmet ingår Försvarsmaktens olika centra
för stöd och utbildning, typförbands- och funktionsansvar. En stor del av verksamheten omfattar utbild36
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ning av officerare. Utbildningen leder normalt till en
placering i högre krigsbefattning och ofta i ett annat
förband än det eleven varit placerad i under sin utbildning. En annan stor del av verksamheten är de
försvarsmaktsgemensamma resursledningssystemen
som vidmakthålls och anpassas till den tekniska utvecklingen. De frivilliga försvarsorganisationernas
utbildning budgeteras inom programmet.
Programmet omfattar även forskning, kompetensuppbyggnad, utveckling samt utbildning inom ammunitions- och minröjningområdet både för Internationella kommandots behov och krigsorganisationens
behov. Huvuddelen av verksamheten bedrivs vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
som inrättades den 1 juli 1997.
Regeringen har strävat efter att så stor del som
möjligt av verksamhetens kostnader fördelas på de
krigsorganisatoriska programmen. Programmets innehåll har därför reducerats genom att vissa personal- och materielverksamheter samt ledning av viss
förbandsproduktion, såsom Kustflottans verksamhet
förts över till de krigsorganisatoriska programmen.

jats. Skolutredningen utreder för närvarande den
framtida officersutbildningen.
Däremot är specialutbildning för vissa delar av
den civila personalen inom bl.a. ekonomifunktionen
eftersatt. Kunskaperna om de förändringar som skett
inom det ekonomiadministrativa regelverket är dåliga. Regeringen ser allvarligt på detta förhållande och
förutsätter att Försvarsmakten ser till att personalen
har erforderlig kompetens.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning som regeringen föreslår för budgetåret
1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag
Utbildningen till och av yrkes- och reservofficerare
skall genomföras så att krigsorganisationens behov
och krav tillgodoses. Den civila personalens kompetens i fråga om ekonomifunktionen skall säkerställas.
Avvecklingen av målflygdivisionen och flygplanssystem 32 skall slutföras under år 1998.

Resultatbedömning
Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att stödet till krigsförbanden är godtagbar.
Totalförsvarets datakommunikationstjänst har
byggt ut stamnät och anslutit till 39 platser där förbanden m.fl. kan använda elektronisk post.
Försök med en ny metod för kvalitetsutveckling
och kvalitetsvärdering har genomförts.
Förvaringen av vapen har centraliserats.
Aktualiteten hos Försvarsmaktens kartmateriel
har väsentligt förbättrats.
Projekt SIRIUS startade år 1993 och omfattar en
ny generation programvaruprodukter som stöd för
förnödenhetsförsörjning, tekniska tjänster, ledning av
underhållsresurser samt värdering av krigsorganisationens materiel. Ett fyrtiotal äldre resursledningssystem planerades vara avlösta före sekelskiftet. Regeringen har gett Riksrevisionsverket i uppdrag att göra
en riskanalys av projektet. Riksrevisionsverkets rapport har redovisat vilka risker som bedöms föreligga
och vilken riskbedömning som bör göras. Projektutformningen med en omfattande målsättning men
med en stram tidsplan i kombination med en oprövad utvecklingsmetodik gör att rapporten betecknar
SIRIUS som ett riskprojekt. Regeringen kommer noga att följa projekt SIRIUS.
Försvarsmaktens skolor anmäler väl uppnådda
mål med en del undantag som har sin orsak i bristande övningstillfällen med trupp. Dessutom finns
vissa kvantitativa brister vilka beror på att rekryteringsunderlaget minskat samt att vakansläget vid
förbanden inneburit att alla elevplatser inte utnytt-

Frågor om den civila trafikflygförarutbildningen och
trafikflygarhögskolan behandlas i 1997 års skrivelse,
avsnitt 14.
För att av verksamhetsskäl få en rationell, organisatorisk och lokalmässig lösning, som med hänsyn
till ekonomi och personalförsörjning är hållbar på
lång sikt, skall den flygburna signal- och radarspaningen i fred samt flygtransportresurserna i Bromma
lokaliseras till Uppsala.
Regeringen beräknar medlen för programmet under budgetåret 1998 till 4 403 miljoner kronor
I anslaget beräknas även medel för frivilliga försvarsorganisationers utbildningsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med Försvarsmaktens förslag. För 1998 års verksamhet avdelas ett
belopp om 106 miljoner kronor. Resultatet av genomförd verksamhet skall redovisas vid delårsrapport och årsredovisning. (För stöd till de frivilliga
försvarsorganisationerna inom totalförsvaret, se vidare under avsnitt 7.10.)

Program 14. För grundorganisationen
gemensamma resurser
Programmets innehåll
Verksamheten inom programmet, som inte direkt
sammanhänger med utvecklingen av krigsorganisa-
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tionen, skall stödja grundorganisationens produktion
så att verksamhetsmålen kan nås.
Programmet innehåller bl.a. utbildningshjälpmedel, t.ex. simulatorer, för att genomföra effektiv och
realistisk utbildning såväl enskilt som i förband.
Regeringen har strävat efter att så stor del som
möjligt av verksamhetens kostnader fördelas på de
krigsorganisatoriska programmen. Programmets innehåll har därför reducerats genom att vissa personal- och materielverksamheter samt visst underhåll
för de marina programmen förts över till de krigsorganisatoriska programmen.

Program 15. Internationell verksamhet
Programmets innehåll
Programmet omfattar verksamhet för att Försvarsmakten skall kunna delta i fredsfrämjande och humanitära insatser som Sverige medverkar och kommer att medverka i. Insatserna utomlands finansieras
vad gäller trupp via anslaget A 2 Fredsfrämjande
truppinsatser. För militärobservatörer, civilpoliser
och andra enskilda personer, sker finansiering via
utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell
samverkan samt utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.
Programmet omfattar även svensk medverkan i
Partnerskap för fred (PFF) med förband och enskilda
personer i kurser, seminarier och övningar i enlighet
med Sveriges individuella partnerskapsprogram. Stöd
för vissa länders deltagande i PFF-aktiviteter som genomförs i Sverige ingår i programmet.
Programmet innefattar också svensk medverkan i
Multinational United Nations Standby Forces High
Readiness Brigade (SHIRBRIG) samt deltagande i
seminarier, kurser och övningar inom ramen för Sveriges observatörsskap i Västeuropeiska Unionen
(WEU).
Inom programmet kan också stöd lämnas till de
baltiska länderna efter särskilt regeringsbeslut.

Resultatbedömning
Mot bakgrund av den nu rådande försvarspolitiska
inriktningen bedömer regeringen att stödet till
grundorganisationen är godtagbar.
Utvecklingen av utbildningshjälpmedel har varit
lovande både vad avser teknik och metoder. Simulatorer och anläggningar för stabs- och förbandsträning har tillfört både realism och ett ökat antal övningstillfällen till rimliga kostnader.
Verksamheten under budgetåret 1995/96 och år
1997 bedöms ge godtagbara förutsättningar för den
inriktning som regeringen föreslår för år 1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998
Resultatbedömning
Under budgetåret 1995/96 finansierades verksamhet
som nu ryms i program 15 under den dåvarande
tredje huvudtiteln, Utrikesdepartementet, anslaget B
9 Fredsbevarande verksamhet. Från och med budgetåret 1997 finansieras verksamheten under utgiftsområde 6. Totalförsvar, anslaget A 1 Försvarsmakten, program 15.
Inom Försvarsmakten har ett arbete genomförts i
syfte att förbättra förutsättningarna för att kunna
delta i fredsfrämjande och humanitära insatser och i
övrigt internationellt samarbete. Försvarets Internationella Centrum omorganiserades den 1 juli 1997
till Försvarets Internationella Kommando. Utvecklingen av den tidigare beslutade snabbinsatsstyrkan
sker enligt plan och styrkan bedöms vara klar att
kunna sättas in den 1 juli 1998. Genom inrättandet
av Partnership for Peace Regional Training Centre
den 1 juli 1997, som är en organisatorisk enhet ingående i Försvarets Internationella Kommando, bidrar
Sverige aktivt till att fördjupa samarbetet inom PFF i
enlighet med totalförsvarsbeslutet år 1996.
Regeringen har genom ändring av regleringsbrevet
för år 1997 preciserat handlingsreglerna för svenskt
deltagande i PFF-samarbetet och har härigenom förtydligat styrningen av det svenska deltagandet.
Försvarsmaktens internationella uppgifter ställer
ökade krav på förmågan att samarbeta med andra

Regeringens förslag
Försvarsmakten skall vidareutveckla uppdragsstyrning gentemot stödmyndigheterna. En bättre samordning av dessa avtal skall eftersträvas.
Anskaffning av ledningsträningsanläggning för
fördelnings- och brigadförband samt datainsamlingsutrustning för simulatorer skall slutföras. Fortsatt anskaffning skall ske av skjutsimulatorer och
stridsträningsanläggning. Taktiska simulatorer skall
utvecklas.
Verksamheten skall bedrivas så att ökad kunskap
och möjlighet skapas för att kunna upptäcka och
röja minor. Ökad samverkan inom detta område
skall ske med berörda totalförsvarsmyndigheter.
Verksamheten skall särskilt inriktas mot att öka den
svenska förmågan att bidra till humanitär ammunitions- och minröjning i internationella sammanhang.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 1 007 miljoner kronor.
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länder. För att förbättra samverkansförmågan har
regeringen gett Försvarsmakten i uppdrag att studera
behovet av ökad interoperabilitet. Uppdraget skall
redovisas den 1 oktober 1997.
Regeringen har givit Försvarsmakten i uppdrag att
analysera och redovisa möjligheterna av ett utökat
utbildningsmässigt och materiellt stöd till de baltiska
länderna mot bakgrund av de organisationsförändringar som fastställts i 1996 års totalförsvarsbeslut.
Uppdraget har redovisats den 15 augusti 1997. Vidare har regeringen förordnat en särskild utredare för
översyn av formerna för stödet till totalförsvarsuppbyggnaden i Central- och Östeuropa. Utredaren
kommer inledningsvis att studera och utveckla den
totalförsvarsrådgivning som ges gentemot regeringsnivån i Lettland. Uppdraget skall redovisas den 1
mars 1999.
Verksamheten under år 1997 bedöms ge goda
förutsättningar för den inriktning som regeringen föreslår för budgetåret 1998.

Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens förslag
Verksamheten skall inriktas mot att kunna delta i
fredsfrämjande insatser med självständiga enheter
upp till bataljons styrka.
Organisation och utveckling av snabbinsatsstyrkan, omfattande ledningspersonal, mekaniserat
kompani samt ingenjörkompani med inriktning på
bl.a. ammunitions- och minröjning skall slutföras.

Regeringen beräknar medlen för programmet under
budgetåret 1998 till 228 miljoner kronor.

ANSLAGSFÖRDELNING M.M. FÖR BUDGETÅRET 1998
(MILJONER KRONOR, AVRUNDADE BELOPP)
PROGRAM

TILLDELADE MEDEL
ENLIGT REGLERINGSBREV FÖR BÅ 1995/96

UTFALL 1995/96

TILLDELADE MEDEL
ENLIGT REGLERINGSBREV FÖR ÅR 1997

PROGNOS UTFALL ÅR 1997

BUDGETERADE
MEDEL FÖR ÅR
1998

1.

Operativa lednings- och underhållsförband

2 658

2 662

1 831

2 084

1 656

2.

Fördelningsförband

3 070

3 000

3 180

2 188

2 592

3.

Försvarsområdesförband

2 791

2 803

2 437

2 036

2 224

4.

Armébrigadförband

5 550

5 853

6 203

6 002

5 875

5.

Marina lednings- och underhållsförband

1 220

1319

1 209

1 435

1 263

6.

Försvarsmaktens helikopterförband

370

382

259

286

623

7.

Stridsfartygsförband

1 290

1 476

2 874

4 827

2 174

8.

Kustförsvarsförband

1 749

1 688

1 531

1 442

1 441

9.

Flygvapnets lednings- och underhållsförband

5 164

4 984

3 977

4 170

3 672

10. JAS 39-förband

367

402

5 584

3 782

7 632

2 661

2 547

2 003

1 860

1 650

640

654

390

410

268

13. För krigsorganisationen
gemensamma resurser

8 567

8 544

5 349

5 501

4 403

14. För grundorganisationen
gemensamma resurser

4 956

4 066

1 396

1 407

1 007

11. Övriga stridsflygförband
12. Transportflygförband

15. Internationell verksamhet
SUMMA

1

0

111

116

228

41 052

40 379

38 334

37 546

36 707
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4.13 Anslag A 2

Slutsatser

A 2. FREDSFRÄMJANDE TRUPPINSATSER

Den FN-ledda insatsen i Makedonien kommer sannolikt att pågå även under år 1998 och bedöms kunna genomföras i nuvarande omfattning.
Riksdagen medgav år 1996 att regeringen fick
ställa en väpnad styrka om högst 510 personer som
ett svenskt bidrag till en multinationell fredsstyrka till
förfogande för genomförandet av fredsöverenskommelsen för Bosnien-Hercegovina när Förenta nationernas säkerhetsråd bemyndigande FN:s medlemsstater att upprätta en sådan styrka (prop.
1996/97:54, bet. 1996/97:UU5, rskr. 1996/97:116).
Den 12 december 1996 bemyndigande säkerhetsrådet (resolution nr 1088 1996) medlemsländerna att
för en period av 18 månader delta i den multinationella fredsstyrkan SFOR.
Mandatet för SFOR-insatsen i BosnienHercegovina upphör den 12 juni 1998. För att följa
upp och genomföra Daytonavtalet bedöms en fortsatt internationell militär närvaro vara nödvändig i
Bosnien-Hercegovina även under andra halvåret
1998. Sannolikt kan emellertid den nuvarande styrkan reduceras.
I ett yttrande till finansutskottet över den ekonomiska vårpropositionen (1996/97:FöU4y) har försvarsutskottet förutsatt att regeringen, om behov
uppkommer av Sveriges medverkan i internationella
fredsfrämjande insatser av större omfattning än vad
som ryms inom budgeten, i en särskild proposition
återkommer till riksdagen med förslag om motsvarande förstärkning av utgiftsområdet. Pengar för att
fullfölja åtagandet att ställa en snabbinsatsstyrka till
FN:s förfogande bör enligt försvarsutskottet anvisas
inom ordinarie budgetram.
Anslaget A 2 skall finansiera insatsen i BosnienHercegovina och en eventuell fortsättning av denna
samt insatsen i Makedonien. Anslaget skall också
kunna användas för att finansiera insatser med den
svenska snabbinsatsstyrkan och svensk medverkan i
snabbinsatsbrigaden SHIRBRIG. Krävs insatser av
större omfattning än vad som ryms i budgeten, måste
frågan om finansiering av insatserna behandlas i den
ordning som försvarsutskottet angett. Regeringen
avser då att återkomma till riksdagen. Detta kan bli
aktuellt om Sverige skall medverka i en eventuell militär fredsfrämjande insats i Bosnien-Hercegovina
även under andra halvåret 1998. Ställning till en sådan insats kan tas först när de närmare förutsättningarna för en eventuell svensk medverkan är kända.

1995/96

Utgift

1 264 262

Utgift

895 798

1997

Anslag

472 526

1998

Förslag

384 419

1999

Beräknat

395 136

2000

Beräknat

406 184

Därav

1996

1,2
2

Utgiftsprognos

449 000

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Avser hela anslaget B 9. Fredsbevarande verksamhet, vilket finansierade
både insatser med trupp och militärobservatörer, civilpoliser och andra
enskilda. A 2. finansierar endast insatser med trupp. Se vidare nedan.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sverige har sedan år 1993 deltagit med en mekaniserad bataljon i den fredsfrämjande insatsen i BosnienHercegovina. Den ursprungliga FN-ledda insatsen
övergick i december 1995 till den av Nordatlantiska
försvarsorganisationen (NATO) ledda multinationella fredsstyrkan IFOR (Implementation Force). I
samband därmed reducerades den svenska militära
personalen från ca 1 000 personer till 840. Då IFOR
i december 1996 omvandlades till fredsstyrkan
SFOR (Stabilization Force) till 510 personer.
Under budgetåret 1995/96 finansierades verksamhet som nu ryms inom anslaget A 2 under den dåvarande tredje huvudtiteln, Utrikesdepartementet, anslaget B 9 Fredsbevarande verksamhet. Från och med
budgetåret 1997 finansieras verksamheten under utgiftsområde 6. Totalförsvar, anslaget A 2 Fredsfrämjande truppinsatser.
För närvarande ställer Sverige en reducerad bataljon till förfogande som ingår i en mellan de nordiska länderna och Polen gemensam brigad. Utöver
bataljonen ingår även stabs- och underhållspersonal i
det svenska bidraget som totalt omfattar ca 500 personer.
I FN:s mission UNPREDEP (United Nations Preventive Deployment Force) i Makedonien bidrar Sverige med en pluton som ingår i det mellan Danmark,
Norge och Sverige gemensamma kompaniet
SCANDCOY (Scandinavian Company). Det svenska
bidraget omfattar förutom plutonen även viss stabspersonal och uppgår till ca 40 personer.
Deltagandet i de fredsfrämjande insatserna i det
forna Jugoslavien har bidragit till en fortsatt stabilisering av situationen. Insatsen i Bosnien-Hercegovina
har utgjort en av de viktigaste förutsättningarna för
att kunna genomföra Daytonavtalet.
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Inriktning av verksamheten budgetåret 1998

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Regeringens förslag
Utgifterna för ersättning enligt lagen (1977:265) om
statligt personskadeskydd minskade kraftigt mellan
år 1993 och år 1995, främst beroende på att LSPsjukpenningen i stort sett togs bort fr.o.m. andra
halvåret 1993. Regeländringen har fått successivt genomslag.
Närmare 88% av utgifterna under budgetåret
1995/96 är hänförbara till äldre skadefall, dvs. skador som inträffat före juli 1977. Dessa utgifter beräknas dock minska mätt i fast penningvärde. Riksförsäkringsverket räknar med att utgifterna enligt
lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd på
sikt ökar i ungefär samma takt som utgifterna för
äldre skadefall minskar. Utgifternas utveckling beror
bl.a. på hur många som kommer att bli inkallade till
plikttjänstgöring framöver samt på hur basbeloppet
utvecklas.

Verksamheten skall under första halvåret 1998 inriktas på att vidmakthålla en reducerad bataljon jämte
stabs- och underhållspersonal om ca 500 personer till
den multinationella fredsstyrkan SFOR (Stabilization
Force) i den pågående insatsen i BosnienHercegovina i syfte att befrämja utvecklingen mot
ökad fred och säkerhet i enlighet med Daytonavtalet.
Vidare skall verksamheten inriktas på att vidmakthålla en pluton jämte stabspersonal om ca 40
personer till FN:s pågående insats UNPREDEP
(United Nations Preventive Deployment Force) i
Makedonien i syfte att bidra till fortsatt stabilitet.

Regeringen beräknar medlen för anslaget till
384 419 000 kronor för budgetåret 1998.

Slutsats

4.14 Anslag A 3

Regeringen har i avsnitt 8 Ändring i lagen om statligt
personskadeskydd lämnat förslag som innebär förbättringar i de totalförsvarspliktigas personskadeskydd.
Regeringen beräknar mot bakgrund av lagförslaget medlen under anslaget till 61 700 000 kronor.

A 3. ERSÄTTNING FÖR KROPPSSKADOR

1995/96

Utgift

92 091

Utgift

60 841

1997

Anslag

60 000

1998

Förslag

61 700

1999

Beräknat

62 933

2000

Beräknat

64 192

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

59 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget finansieras ersättningar enligt lagen
(1977:265) om statligt personskadeskydd (LSP) i de
fall skada inträffat under militär verksamhet. För
skador som inträffat före juli 1977 belastas anslaget
bl.a. av ersättningar enligt lagen (1950:261) om ersättning i anledning av kroppsskada ådragen under
militärtjänstgöring (militärersättningslagen).
Anslaget disponeras av Riksförsäkringsverket.
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5 Vissa funktioner inom det civila försvaret

5.1

Verksamhetsområdets
omfattning

Överstyrelsen för civil beredskap är den myndighet som svarar för samordningen av verksamheten
inom det civila försvaret. Härutöver har civilbefälhavarna, länsstyrelserna och kommunstyrelserna ansvar
för samordningen av det civila försvaret i sina respektive geografiska områden.
Av det civila försvarets 18 funktioner har 10 anslag inom verksamhetsområdet. Övrig statlig verksamhet inom det civila försvaret finansieras inom
andra utgiftsområden.
Till verksamhetsområdet hör också de frågor avseende fredsräddningstjänst som ingår i Statens
räddningsverks ansvarsområde. De statliga kostnaderna för denna verksamhet finns redovisade under
anslaget B 3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst. Dessa kostnader ingår således f.n. i den
ekonomiska planeringsramen för det civila försvaret.
I uppdraget till den utredare som har fått till uppgift
att göra en översyn av Statens räddningsverks mål
och medel ingår att överväga vilka av Räddningsverkets verksamheter som bör ingå i planeringsramen.

Det civila försvaret omfattar all den civila verksamhet som ingår i totalförsvaret, dvs. alla beredskapsförberedelser som statliga civila myndigheter, kommuner, landsting och kyrkliga kommuner samt
enskilda och företag vidtar i fredstid och all den civila verksamhet som behövs under krigsförhållanden
för att värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga
vid väpnat angrepp och vid krig i vår omvärld.
Enligt 1996 års totalförsvarsbeslut är uppgifterna
för det civila försvaret att
− värna civilbefolkningen, trygga en livsnödvändig
försörjning, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp och vid krig i vår omvärld,
− kunna genomföra internationella fredsfrämjande och humanitära insatser och
− stärka samhällets samlade förmåga att möta
svåra påfrestningar på samhället i fred.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

I nuvarande omvärldsläge är de militära hoten starkt
begränsade. Det civila försvaret skall emellertid ha
förmåga att anpassa sig till förändrade krav och förutsättningar i detta avseende. Det civila försvaret
skall inom ett år kunna genomföra anpassning inför
ett angrepp med iståndsatta styrkor samt även kunna
anpassas långsiktigt för att motsvara framtida krav
och behov.
Den s.k. ansvarsprincipen innebär att den som har
ansvar för en verksamhet i fred också skall ha detta
ansvar under krig, om verksamheten skall upprätthållas då. Med utgångspunkt från denna princip är
samhället i civila försvarssammanhang indelat i för
närvarande 18 funktioner. En funktion innefattar en
för totalförsvaret viktig verksamhet som kräver någon form av statlig samordning.

2 989

1 958

2 702

1998

1999

2000

2 638

2 751

2 790

Sammanfattande kommentar till
verksamhetsutfall och ekonomiskt utfall
Regeringen bedömer att myndigheterna inom verksamhetsområdt i stort nått de i regleringsbreven för
budgetåret 1995/96 uppställda målen.
Större förändringar
Ett avgiftssystem för funktionen Telekommunikationer och funktionen Energiförsörjning trädde i kraft
den 1 juli 1997. Avgifterna inlevereras till särskild
inkomsttitel och anslaget bruttofinansieras på statsbudgetens utgiftssida.
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Prioriteringar för år 1998
− Samtliga aktörer inom det civila försvaret skall ha
god kunskap om inriktningen i 1996 års totalförsvarsbeslut.
− Inriktningen i 1996 års totalförsvarsbeslut skall
genomsyra samtliga aktörers arbete på de centrala, regionala och kommunala nivåerna.

5.2

Redovisningen från myndigheterna inom det civila
försvaret visar att angivna mål enligt regleringsbrevet
för budgetåret 1995/96 i huvudsak har uppnåtts.
Vad gäller beredskapsläget för funktionerna bedömer
de funktionsansvariga myndigheterna att förmågan i
stort är godtagbar men att vissa brister finns.
I planeringsunderlaget för det civila försvaret avseende budgetåret 1998 redovisar Överstyrelsen för
civil beredskap bedömd förmåga efter genomförd
verksamhet under år 1998. Utifrån de mål som anges
i totalförsvarsbeslutet år 1996 samt det förslag till
medelsfördelning som Överstyrelsen för civil beredskap redovisar anser funktionsansvariga myndigheter
att de olika funktionernas beredskap ytterligare
kommer att förbättras under budgetåret 1998.
Regeringen bedömer att funktionernas förmåga
kommer att utvecklas till det bättre under budgetåret
1998. Då år 1997 är det första året i försvarsbeslutsperioden är det av stor vikt att funktionsansvariga
myndigheters årsredovisningar m.m. för budgetåret
1997 innehåller tydliga redovisningar av beredskapsläget mot 1996 års totalförsvarsbeslut. Detta
förutsätter dock att samtliga aktörer har god kunskap om beslutets inriktning.

Resultatbedömning och
slutsatser

Det civila försvarets resultat redovisas av myndigheterna i kategorierna god, godtagbar, ej godtagbar och
kritisk. Med detta avses respektive funktions förmåga att kunna lösa sina uppgifter.
Funktionernas förmåga bedöms inte endast utifrån de aktiviteter som bedrivits under ett budgetår
utan det bygger på en rad aktiviteter som genomförts
under ett flertal år. För varje funktion finns ett funktionsmål angivet. För att nå målet måste funktionens
förmåga successivt utvecklas och förbättras. De verksamhetsmål som regeringen anger i regleringsbrev
utgår från funktionsmålen. Resultatet av myndigheternas arbete mot angivna verksamhetsmål skall
därmed successivt under femårsperioden sammantaget leda fram till de önskade funktions- och effektmålen.
Därav följer att även om myndigheten genomfört
en verksamhet enligt de verksamhetsmål som angetts
i regleringsbrevet kan funktionens förmåga ha vissa
brister.
En sammanfattande beskrivning av det civila försvarets förmåga är förenad med stora osäkerheter.
Gränssättande för hela det civila försvarets uthållighet är främst förmågan inom elförsörjning, telekommunikationer och informationsförmedling.
Verksamhetsmålen i regleringsbrevet för budgetåret 1995/96 angavs utifrån inriktningen i 1992 års
försvarsbeslut. De redovisningar som funktionsansvariga myndigheter har lämnat avser därmed resultat i förhållande till detta försvarsbeslut. Totalförsvarsbeslutet år 1996 med bl.a. anpassningsfilosofin
har i viss utsträckning ändrat den inriktning mot vilket de funktionsansvariga myndigheterna skall arbeta. I vissa fall har detta resulterat i att ambitionen inom något område har sänkts. Det gäller t.ex. behovet
av beredskapslager.
Mot bakgrund av detta är det enligt regeringen inte möjligt att göra mer preciserade bedömningar av
beredskapsläget i förhållande till totalförsvarsbeslutet
år 1996. Utifrån 1992 års försvarsbeslut bedömer
regeringen dock att det finns brister inom vissa funktioner. I stort kan beredskapsläget emellertid anses
godtagbart.

5.3

Förändrad finansieringsform för
investeringar i beredskapstillgångar

Regeringens förslag
En successiv övergång till lånefinansiering av investeringar i beredskapstillgångar sker inom det civila försvaret.

Regeringens överväganden
Investeringar i lager för beredskapsändamål finansieras via anslag, vilket innebär att hela utgiften avräknas mot anslaget vid anskaffningstillfället. Detta
medför att myndigheten inte belastas med några kapitalkostnader. I myndigheternas redovisning redovisas lagret som en tillgång vilken balanseras mot posten statskapital på skuldsidan i balansräkningen.
Även om myndigheten inte belastats med kapitalkostnader finns det i dag räntekostnader för befintliga beredskapstillgångar. Ränteutgifterna redovisas i
dag under statens gemensamma räntor på statsbudgeten.
Syftet med en övergång till lånefinansiering av beredskapstillgångar är att på ett tydligt sätt kunna redovisa de totala kostnaderna för beredskaps44
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verksamheten. Genom att myndigheterna belastas
med de faktiska kostnaderna skapas dessutom incitament för myndigheterna att genom sitt handlande
även minimera kostnaderna för staten. I en beslutssituation är det därför viktigt att samtliga kostnader
finns med dvs. den totala kapitalkostnaden för beredskapsverksamheten. Vid en övergång till lånefinansiering kommer myndigheten att anslagsbelasta
amorteringar och ränteutgifter i stället för att hela
utgiften för beredskapsinvesteringar belastar myndighetens anslag vid anskaffningstillfället.
Utöver att kapitalkostnader för beredskapstillgångar synliggörs, medför en övergång till lånefinansiering en positiv engångseffekt på statsbudgeten.
Myndigheten tar upp ett lån eller utnyttjar en kredit i
Riksgäldskontoret till samma belopp som det bokförda värdet av beredskapstillgångar. Beloppet används till att återbetala statskapitalet dvs. beloppet
inlevereras på inkomsttitel.
Regeringen har i totalförsvarspropositionen år
1996 angett att en övergång till lånefinansiering av
beredskapslager bör ske fr.o.m budgetåret 1998. Inför propositionen gav regeringen i juni 1996 Riksrevisionsverket i uppdrag att utforma en redovisningsoch lånemodell som medger lånefinansiering av beredskapsinvesteringar. Riksrevisionsverket föreslår i
rapporten Lånefinansiering av beredskapsinvesteringar m.m. från september 1996 att beredskapslager
bör delas in i
− varor som finansieras med kredit i Riksgäldskontoret (endast räntekostnader),
− inventarier som finansieras via lån i Riksgäldskontoret (ränte- och amorteringskostnader).

övergång till lånefinansiering för närvarande inte
heller bör ske där.
Överstyrelsens för civil beredskap lager består till
nästan 100 procent av beredskapsvaror. Enligt lånefinansieringsförslaget skall myndigheten därmed få
en kredit i Riksgäldskontoret. Krediten motsvaras av
bokfört lagervärde. Enligt Överstyrelsens beräkningar uppgår räntekostnader för kredit i Riksgäldskontoret för budgetåret 1998 till 28 miljoner kronor beräknat på ett lagervärde om 595 miljoner kronor per
den 31 december 1997. Regeringen anser att en
övergång till lånefinansiering bör ske enligt den modell som staten tidigare tillämpat, dvs. myndigheten
levererar in medel motsvarande det bokförda värdet
och får sedan årligen en kompensation för räntor och
eventuella amorteringar. Den civila ekonomiska planerings-ramen kommer till följd av denna tekniska
förändring att höjas med ett belopp motsvarande
kostnaden för räntor och eventuella amorteringskostnader.
Om riksdagen godkänner regeringens förslag om
en succesiv övergång till lånefinansiering kommer
regeringen att fatta beslut med följande innebörd.
Överstyrelsen för civil beredskap skall fr.o.m. budgetåret 1998 finansiera investeringar i beredskapstillgångar med lån eller kredit i Riksgäldskontoret. Statens räddningsverk samt Socialstyrelsen skall under
budgetåret 1998 genomföra förberedelser så att en
övergång till lånefinansiering kan ske fr.o.m. budgetåret 1999.

Med beredskapsvaror avses i huvudsak varor som
omsätts löpande för att hålla lagret kurant. Beredskapsvaror är nästan uteslutande insatsvaror eller
halvfabrikat. Beredskapsvaror skall som nämnts
ovan finansieras via en kredit i Riksgäldskontoret.
Krediten som avser beredskapsvaror skall vara amorteringsfri då det inte görs några avskrivningar på dessa varor.
Beredskapsinventarier avser tillgångar av stadigvarande karaktär som nästan uteslutande är färdigvaror. För inventarier skall avskrivningsplaner och
därmed amorteringstider fastställas.
De myndigheter som berörs av en övergång till lånefinansiering är Överstyrelsen för civil beredskap,
Statens räddningsverk och Socialstyrelsen. Regeringen föreslår en övergång till lånefinansiering för Överstyrelsen för civil beredskap från och med budgetåret
1998. Då verksamheten vid Statens räddningsverk är
föremål för särskild utredning anser regeringen att
Räddningsverket för närvarande inte bör övergå till
lånefinansiering. Socialstyrelsen har påbörjat en dimensioneringsstudie avseende behoven av beredskapslager. Myndigheten saknar dessutom systemstöd vilket enligt regeringens mening gör att en

5.4

Anslag B 1

B 1. FUNKTIONEN CIVIL LEDNING

1995/96

Utgift

509 644

Utgift

361 827

1997

Anslag

432 287

1998

Förslag

473 145

1999

Beräknat

475 586

2000

Beräknat

488 244

Därav

1996

1,2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

131 500

446 142

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Anslaget avser tidigare anslagen C 1 - C 5 Överstyrelsen för civil
beredskap samt C 3 Civilbefälhavarna

Inom funktionen Civil ledning har Överstyrelsen för
civil beredskap, civilbefälhavarna, länsstyrelserna och
kommunstyrelserna uppgifter. Överstyrelsen för civil
beredskap är funktionsansvarig myndighet.
Anslaget B 1 Funktionen Civil ledning avser verksamhet som bedrivs av Överstyrelsen för civil beredskap samt civilbefälhavarna.
Överstyrelsen har till uppgift att i fred samordna
beredskapsförberedelser som bedrivs på central nivå
inom det civila försvaret. Inom samordningsrollen
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har Överstyrelsen till uppgift att verka för att de civila ledningsorganen har ett gemensamt synsätt vad
gäller bl.a. ledningsprinciper, beredskapsinriktning
och mål- och riskanalyser. Överstyrelsen har även till
uppgift att samordna utbildnings- och övningsverksamheten inom civilt försvar. Dessutom ingår att ge
länsstyrelserna stöd vad avser förmågan att lämna
planeringsunderlag samt följa upp och utvärdera den
lokala beredskapen. Av anslaget B 1 utbetalar Överstyrelsen för civil beredskap ca 165 miljoner kronor
till kommunerna avseende ersättning för beredskapsförberedelser. I ledningsfunktionen ingår frågor om
tekniskt ledningsstöd som avser signalskyddsberedskap, förstärkning av ledningsplatser och telesäkerhetsåtgärder.
Civilbefälhavarna har till uppgift att inom funktionen i samverkan med respektive militärbefälhavare bl.a. utarbeta en gemensam grundsyn som underlag för planeringen av totalförsvarets verksamhet
inom respektive civilområde. Civilbefälhavarna har
tilldelats ca 37 miljoner kronor av anslaget för år
1997.
Anslagssparandet från budgetåret 1995/96 hänförs främst till reservationsanslaget C 2 Tekniska åtgärder i ledningssystemet m.m. Det avser bl.a. utbetalning av statsbidrag till reservanordningar inom
den kommunaltekniska försörjningen och senareläggning av utbyggnad av ledningsplatser i dåvarande
Kristianstads- och Malmöhus län som skedde i avvaktan på den nu beslutade länsindelningen.

ledning. Utvecklingen har varit sådan att funktionens
samlade förmåga successivt har förbättrats men i sin
helhet har dock inte det övergripande funktionsmålet
enligt försvarsbeslutet år 1992 uppnåtts.
Under budgetåret har Överstyrelsen genomfört effektiviseringar och besparingar i syfte att kunna genomföra större engångsinsatser samt förberedelser
inför förändringar till följd av 1996 års totalförsvarsbeslut. En del av besparingarna har budgeterats
för ett antal nya prioriterade projekt under budgetåret 1997 som t.ex Uppföljning och utvärdering av
det civila försvaret samt Uppföljning och utvärdering
av kommunåtgärder enligt lagen (1994:1720) om
civilt försvar.
Civilbefälhavarna
De av regeringen uppställda målen har i stort kunnat
uppnås. Det sker också en kontinuerlig förbättring av
förmågan att redovisa bedömningar av effekter av
verksamheten. En fortsatt utveckling inom området
krävs emellertid. I 1997 års budgetproposition framhölls att den del av det civila försvarets resurser som
civilbefälhavarna utgör, bör kunna utnyttjas även vid
svåra påfrestningar i fred. Mot bakgrund härav fick
civilbefälhavarna i 1997 års regleringsbrev i uppdrag
att gemensamt senast den 1 juni 1997 till regeringen
redovisa vilka resurser som kan komma i fråga och
för vilka ändamål dessa kan utnyttjas. Civilbefälhavarna har i juni 1997 lämnat en rapport i ämnet.
Den kommer att utgöra en del av underlaget för den
arbetsgrupp inom Regeringskansliet, som i enlighet
med vad som redovisas i avsnitt 5.1 i 1997 års skrivelse, skall analysera och lämna förslag avseende
rollerna för de olika myndigheterna i ledningskedjan.

Regeringens överväganden

Länsstyrelserna
De av regeringen uppställda målen har i stort kunnat
uppnås. I totalförsvarspropositionen år 1996, avsnitt
7.6.2, framhöll regeringen att utvecklingen inom
länsstyrelserna på området civilt försvar noga kommer att följas. Anledningen var att besparingar på
länsstyrelsernas område även berört detta område. I
1997 års skrivelse, avsnitt 12, redogörs särskilt för
bedömningen av länsstyrelsernas förmåga.

Resultatinformation
Överstyrelsen för civil beredskap
Även under höjd beredskap skall personalen vid civila myndigheter kunna stanna kvar vid och till huvuddel leda verksamheten från fredsarbetsplatsen.
Under det gångna budgetåret har ledningsförmågan
stärkts genom åtgärder vid vissa länsstyrelser. Emellertid har det inte skett i tillräcklig omfattning varför
funktionens tekniska ledningsförmåga på fredsarbetsplatser inte är godtagbar avseende telesäkerhet,
skydd och uthållighet. Personellt är ledningsförmågan godtagbar och även förmågan att överföra information med signalskyddad text, tal och bild. Däremot är nivån inte godtagbar vad avser förmågan att
signalskydda datakommunikation. De materiella
bristerna avseende reservkraft, telekommunikationer,
skydd etc gör att funktionens ledningsförmåga totalt
sett inte är godtagbar.
För budgetåret 1995/96 har Överstyrelsen genomfört verksamhet enligt de i regleringsbrevet angivna
verksamhetsmålen. Det avser myndighetens uppgifter
dels som samordnande myndighet för civilt försvar,
dels som ansvarig myndighet för funktionen Civil

Investeringsplan

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av investeringsplanen för Överstyrelsen för
civil beredskap, såvitt avser funktionen Civil ledning
för perioden 1998-2000 enligt följande.
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1996 slutförts vid nio länsstyrelser samt påbörjats
under år 1997 vid ytterligare sju. Kostnaderna för
arbetet faller ut enligt de av Överstyrelsen fastställda
bygg- och betalningsplanerna. Enligt dessa planer
kommer arbetet vad gäller ledningsplatser att intensifieras under år 1998 vilket leder till ett ökat anslagsbehov under budgetåret.
Som nämnts i avsnitt 5.2 har myndigheternas planeringsförutsättningar ändrats i och med den inriktning som beslutats i 1996 års totalförsvarsbeslut.
Därav följer också att bedömningen av en funktions
förmåga kan ändras - i flertalet fall till det bättre. Regeringen anser emellertid att de materiella brister
som funktionen Civil ledning redovisat vid utgången
av 1992 års försvarsbeslut skall åtgärdas. Utvecklingen av ledningssystem och teknisk ledningsstöd är
därmed ett av de områden som regeringen särskilt
kommer att följa.
De riktlinjer och mål för funktionen Civil ledning
som tidigare lagts fast i totalförsvarspropositionen år
1996 skall gälla även under år 1998. Regeringen beräknar medlen för funktionen Civil ledning under
budgetåret 1998 till 473 145 000 kronor.

INVESTERINGSPLAN FÖR ÖVERSTYRELSEN FÖR
CIVIL BEREDSKAP, SÅVITT AVSER FUNKTIONEN
CIVIL LEDNING
(MILJONER KRONOR)

TOTAL
KOSTNAD

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

91,0

40,0

40,2

10,0

26,5

9,6

10,2

3,4

36,0

7,0

11,0

4,0

32,0

20,0

12,0

185,5

76,6

73,4

Investeringar
− Tekniskt
ledn.stöd
− Signalskydd
− Kommunalteknisk
försörjning
− Övriga
investeringar
Summa
investeringar

17,4

Finansiering
− anslag
Summa
finansiering

185,5

76,6

73,4

17,4

185,5

76,6

73,4

17,4

Beställningsbemyndiganden
För budgetåret 1997 tilldelades funktionen Civil ledning beställningsbemyndiganden inom en kostnadsram om högst 157 000 000 kronor, varav
84 000 000 kronor beräknas tas i anspråk under
1997.

5.5

B 2. FUNKTIONEN FÖRSÖRJNING MED
INDUSTRIVAROR

Regeringens förslag

1995/96

(MILJONER KRONOR)

Total bemyndiganderam

72 929

Utgift

44 641

1997

Anslag

15 406

1998

Förslag

140 974

1999

Beräknat

140 679

2000

Beräknat

142 319

1996

1,2

Anslagssparande

247 588

Utgiftsprognos

81 000

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Tidigare anslaget F 1 Försörjning med industrivaror och F 2 Industriella
åtgärder

BEMYNDIGANDERAM

Bemyndiganden för nya beställningar år 1998

Utgift

Därav

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Civil ledning beställa lednings- och signalskyddssystem samt kommunaltekniska anläggningar för att tillgodose nedan angivna
behov.

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997

Anslag B 2

Överstyrelsen för civil beredskap är funktionsansvarig myndighet.
Funktionen omfattar produktion och distribution
av varor och tjänster som behövs för totalförsvarets
försörjning vid ett väpnat angrepp. De verksamheter
som avses är bl.a. elektronikprodukter, textilvaror,
kemiska produkter, papper, plast, gummi, verkstadsprodukter, stål och metaller samt service och reparationer inom dessa branscher. Grunden för funktionens verksamhet är de resurser som näringslivet
förfogar över i fred och de beredskapsförberedelser
som genomförs för att komplettera dessa resurser.
Arbetet sker i nära samverkan med näringslivet.

110
56
166

Slutsatser
Funktionens medelsbehov avser i stor utsträckning
investeringsåtgärder som vidtas vid andra myndigheter än Överstyrelsen. Förstärkningen av ledningsförmågan på länsstyrelserna avser byggande av ledningsplatser samt säkerhetshöjande åtgärder för
telekommunikationer och datorstöd. Arbetet med
bl.a byggandet av ledningsplatser har vid slutet av år
47

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

Anslagssparandet från budgetåret 1995/96 hänförs främst till reservationsanslaget F 2 Industriella
åtgärder. I huvudsak avser det beredskapsavtal som
tecknats med företag där utbetalning enligt kontrakt
kommer att ske under de närmaste fem åren.

Beställningsbemyndiganden
För budgetåret 1997 tilldelades funktionen Försörjning med industrivaror beställningsbemyndiganden
inom
en
kostnadsram
om
högst
100 000 000 kronor varav 33 000 000 kronor beräknas tas i anspråk under år 1997.

Regeringens överväganden
Regeringens förslag
Resultatinformation
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Försörjning med industrivaror godkänna avtal om nya beredskapsåtgärder för
att tillgodose nedan angivna behov.

Verksamhetsmålen har i huvudsak uppnåtts. Det
övergripande målet att verksamheten i enlighet med
förutsättningarna i försvarsbeslutet år 1992 skall säkerställa att produktion kan bedrivas under period
då krigsförband antar anbefalld krigsduglighet har
dock inte uppnåtts. Vissa brister finns inom elektronik- och verkstadsområdena samt vissa delar av kemiområdet.
De resultat som redovisats för funktionen Försörjning med industrivaror för budgetåret 1995/96
avser det sista året i föregående försvarsbeslutsperiod. Den inriktning som angavs i totalförsvarspropositionen år 1996 innebar att planeringsförutsättningarna för funktionen ändrades i relativt hög grad.
Omstruktureringen av beredskapslager avser s.k. icke
strategiska varor. De nya planeringsförutsättningarna
innebär att Överstyrelsen kompenserar en minskning
av lagren med en ökad satsning på riskinformationssystem som syftar till att tidigt få information om sådana förändringar på marknaden som påverkar försörjningsberedskapen.
I beredskapssyfte tecknar Överstyrelsen s.k. beredskapsavtal med vissa företag där företagen bl.a. åtar
sig att lagerhålla en viss lagervolym eller att upprätthålla tillverkningskapacitet. Beredskapsavtal tecknade före budgetåret 1997 finansieras via reservationsanslaget F 2 Industriella åtgärder. Beviljade
bemyndiganden togs inte i anspråk och äldre avtal
ingår därmed inte i nedan redovisade ianspråktagna
bemyndiganden. Budgetåret 1997 ändrades anslagskonstruktionen från reservationsanslag till ramanslag
för Överstyrelsen. För avtal tecknade fr.o.m. år 1997
som medför utbetalningar tidigast år 1998 krävs
därmed riksdagens bemyndigande.
Då utbetalningar avseende beredskapsavtal följer
en sedan tidigare fastställd utbetalningsplan kommer
Överstyrelsen att även för budgetåret 1997 redovisa
utgående reservationer. Beloppet är emellertid intecknat i avtal med industrin.
Avtalen innebär åtaganden för industrin för vilket
de får en viss ersättning. Endast i undantagsfall avser
utbetalningarna investeringar i beredskapslager som
Överstyrelsen äger men som är placerade hos företag.
Genom att Överstyrelsen påbörjat utförsäljning av
beredskapslager och det därmed för närvarande inte
kommer att ske någon nyanskaffning redovisas inte
någon investeringsplan för funktionen.

BEMYNDIGANDERAM
(MILJONER KRONOR)

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997

80

Bemyndiganden för nya beställningar år 1998

50

Total bemyndiganderam

130

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)
Riksrevisionsverkets granskning av årsredovisningen
för Överstyrelsen för civil beredskap har inte föranlett någon invändning i revisionsberättelsen.
Överstyrelsen har under budgetåret 1995/96 köpt
optioner avseende metaller i syftet att utvärdera om
köpoptioner kan användas som ett beredskapsinstrument som delvis skulle kunna ersätta fysisk lagring. Riksrevisionsverket har i revisionsrapport påtalat att köpen inte överensstämmer med
myndighetens instruktion samt att förfarandet inte
följt bestämmelserna i lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. Överstyrelsen hade avbrutit köpen
av optioner redan innan Riksrevisionsverket lämnade
revisions-rapporten. Revisionens iakttagelse medför
därför inte några särskilda åtgärder från regeringens
sida.
Riksrevisionsverket föreslår i verkets årliga rapport år 1997 att hos Överstyrelsen redovisade ”ej
reinvesterade medel” skall inlevereras till statsverket.
I avsnitt 5.3 föreslår regeringen en förändrad finansieringsform för beredskapsinvesteringar inom det civila försvaret. Regeringen föreslår att Överstyrelsen
fr.o.m. år 1998 skall finansiera investeringar för beredskapsändamål med kredit eller lån i Riksgäldskontoret. I samband med övergången till den förändrade finansieringsformen skall enligt regeringens
mening en avstämning av de ej reinvesterade medlen
ske och beloppet inleveras till statsverket.
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Slutsatser

5.6

Anslag B 3

För budgetåret 1997 minskade statsmakterna resurstilldelningen till funktionen. Vid beräkning av anslaget förutsattes att inkomster till följd av utförsäljning
samt anslagssparande från föregående budgetår
skulle finansiera en angiven verksamhetsnivå. I 1997
års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150)
angav regeringen att en övergång till bruttobudgetering skall ske fr.o.m. budgetåret 1998 varför anslagsnivån höjs med belopp motsvarande beräknade försäljningsintäkter. Fortsättningsvis skall inkomster
redovisas mot inkomsttitel.
För Överstyrelsen medför omstruktureringen av
beredskapslagren att medel frigörs som kan användas i annan verksamhet, främst analys- och planeringsarbete som genom den förändrade totalförsvarsinriktningen
har
fått
ökad
aktualitet.
Omstrukturering av lager medför emellertid att anslagsnivån för beredskapsinvesteringar successivt
minskar. Behov av beredskapslager kommer dock
även i fortsättningen att finnas då anskaffning av vissa strategiska varor inte går att skjuta upp till en anpassningsperiod.
De förändrade planeringsförutsättningarna innebär att de brister som Överstyrelsen redovisar för
budgetåret 1995/96 (elektronik- och verkstadsområdet etc.) till viss del kan bedömas komma att minska
under det kommande budgetåret. Överstyrelsen anger att planerade beredskapsåtgärder som man avser
att genomföra under budgetåret 1998 kommer att
förbättra funktionens förmåga. Regeringen delar
Överstyrelsens uppfattning och kommer särskilt att
följa Överstyrelsens arbete med omstrukturering av
lager samt arbetet med att förbättra funktionens
förmåga inför kriser och krig.
De riktlinjer och mål för funktionen Försörjning
med industrivaror som tidigare lagts fast i totalförsvarspropositionen år 1996 skall även gälla under år
1998. Regeringen beräknar medlen för funktionen
Försörjning med industrivaror under budgetåret
1998 till 140 974 000 kronor.

B 3. FUNKTIONEN BEFOLKNINGSSKYDD OCH
RÄDDNINGSTJÄNST

1995/96

Utgift

1 526 061

Utgift

1 044 803

1997

Anslag

1 142 709

1998

Förslag

1 232 554

1999

Beräknat

1 306 346

2000

Beräknat

1 313 637

Därav

1996

1,2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

37 724

1 229 631

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Tidigare anslagen D 1 Befolkningsskydd och räddningstjänst och D 2
Skyddsrum m.m. samt anslaget C 3 Utredning av allvarliga olyckor.

Statens räddningsverk är funktionsansvarig myndighet.
Statens räddningsverk är central förvaltningsmyndighet för räddningstjänst och olycks- och skadeförebyggande åtgärder enligt räddningstjänstlagen
(1986:1102), för landtransporter av farligt gods, för
anordnande av skyddsrum, skyddade utrymmen och
ledningsplatser. Myndigheten har vidare att samordna planläggningen på regional nivå för sanering efter
utsläpp av radioaktiva ämnen från kärnteknisk anläggning.
Enligt regeringen bör det fr.o.m. budgetåret 1998
ankomma på Statens räddningsverk att disponera en
del av förvaltningskostnaderna för Statens haverikommission. Kostnaderna för Haverikommmissionen delas in i förvaltningskostnader och särskilda utredningskostnader.
En
del
av
förvaltningskostnaderna har hittills betalats med medel som Försvarsdepartementet disponerat. Övriga
delar av förvaltningskostnaderna betalas med medel
som disponeras av Försvarsmakten, Luftfartsverket,
Sjöfartsverket samt Banverket. För Haverikommissionens särskilda utredningskostnader hänvisas till
anslag C 4 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m.m. (avsnitt 6.5). För regeringens samlade överväganden och slutsatser rörande Statens haverikommission hänvisas till utgiftsområde 22 avsnitt
5 B Sjö- och luftfart.
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BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

Resultatinformation

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KR.)

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall
1995/96

196 975

1 570 186 -1 373 211

12,5

Prognos 1997

221 000

1 197 013

18,5

Budget 1998

151 000

Beräknat
1999

151 000

Beräknat
2000

151 000

Statens räddningsverk
Redovisningen av verksamhetens resultat visar att
verksamhetsmålen i huvudsak har uppnåtts. Vad
gäller verksamhetsmålet Varning och information
har dock målet att kunna varna utomhus inte kunnat
nås då en del kommuner tagit varningsaggregat ur
drift.
Det är viktigt att tekniken snabbt kan anpassas så
att befolkningen i områden med farlig verksamhet
eller i riskområden med högsta eller hög prioritet enligt de regionala mål- och riskanalyserna skall kunna
varnas genom utomhusvarning.
Regeringen har tillsatt en utredning med uppdrag
att göra en översyn av Statens räddningsverks mål
och medel. Utredaren har den 30 maj 1997 lämnat
en delrapport om ett eventuellt överförande av medel
för skyddsrumsbyggande till kommunerna. Utredaren anser inte att medel skall överföras så länge nuvarande planerings- och finansieringssystem tillämpas. Utredningen kommer i enlighet med sina
direktiv att i det fortsatta arbetet närmare överväga
frågor som rör skyddsrum. I uppdraget ingår även att
utreda vilka av Räddningsverkets verksamheter som
bör ingå i den ekonomiska planeringsramen för det
civila försvaret samt att belysa möjligheterna till effektiviseringar och rationaliseringar. Uppdraget skall
slutredovisas den 1 mars 1998.
Prognosen för budgetåret 1997 visar på ett anslagssparande om cirka 82 miljoner kronor. Beloppet
avser huvudsakligen anslagsposten 2. Skyddsrum.

-976 013

Beställningsbemyndiganden

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst medge att ersättning lämnas för beställningar av skyddsrum och ledningsplatser m.m.
för att tillgodose nedan angivna behov.
BEMYNDIGANDERAM
(MILJONER KRONOR)

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997
Bemyndiganden för nya beställningar år 1998
Total bemyndiganderam

Länsstyrelserna
Länsstyrelsernas årsredovisningar uppvisar att de av
regeringen uppställda målen i stort har kunnat uppnås. I totalförsvarspropositionen år 1996, avsnitt
7.6.2, framhöll regeringen att utvecklingen inom
länsstyrelserna på räddningstjänstområdet noga
kommer att följas. Anledningen var att besparingar
på länsstyrelsernas område även berört detta område.
I 1997 års skrivelse, avsnitt 12, redogörs särskilt för
bedömningen av länsstyrelsernas förmåga.

910
375
1285

Slutsatser
Regeringen anser att Statens räddningsverk genomfört verksamheten så att givna mål för funktionen i
stort sett har uppnåtts. De riktlinjer och mål för
funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst
som tidigare lagts fast i totalförsvarspropositionen år
1996 skall även gälla under budgetåret 1998. Mot
bakgrund av detta föreslår regeringen att Statens
räddningsverk för funktionen Befolkningsskydd och
räddningstjänst samt fredsräddningstjänst tilldelas 1
232 554 000 kronor för budgetåret 1998.
I anslaget beräknas även medel för frivilliga försvarsorganisationers utbildningsverksamhet. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med resp. myndighets förslag. För 1998 års utbildningsverksamhet
avdelas ett belopp om 52,7 miljoner kronor, varav
för Arbetsmarknadsstyrelsen 21,1 miljoner kronor.
(För stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna
inom totalförsvaret, se avsnitt 7.11).

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Intäkter av avgifter och andra ersättningar uppgick
för budgetåret 1995/96 till 196 975 000 kronor, varav 9 230 000 kronor för tjänsteexport. För budgetåret 1997 är budgeterat 159 000 000 kronor, varav
8 000 000 kronor för tjänsteexport.

50

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 6

5.7

Anslag B 4

föreslås bli funktionsansvarig myndighet för TERACOM Svensk Rundradio AB. Ett rådgivande organ
för etermediafrågor skall enligt förslaget inrättas vid
Styrelsen.

B 4. FUNKTIONEN PSYKOLOGISKT FÖRSVAR

1995/96
Därav

1996

Utgift

21 214

Utgift

13 920

1997

Anslag

18 248

1998

Förslag

18 002

1999

Beräknat

18 287

2000

Beräknat

18 565

1,2

Anslagssparande

2588

2
2

Utgiftsprognos

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

18288

Riksrevisionsverket bedömer att myndighetens årsredovisning i allt väsentligt är rättvisande, men har
dock redovisat en invändning beträffande den interna kontrollen. Riksrevisionsverket pekar på att den
interna kontrollen under året inte fungerat på ett tillfredsställande sätt med fel och brister i redovisningen
som följd. Riksrevisionsverket anser att Styrelsen för
psykologiskt försvar bör göra en översyn av myndighetens ansvarsfördelning inom det ekonomiadministrativa området.
Styrelsen för psykologiskt försvar har förklarat att
den under året skall åtgärda nämnda brister i årsredovisningen. Regeringen avser att följa upp vidtagna
åtgärder.

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 I beloppet ingår medel till Centralförbundet Folk och Försvar

Styrelsen för psykologiskt försvar är funktionsansvarig myndighet.
Anslaget omfattar kostnader som Styrelsen för
psykologiskt försvar har i fråga om uppdrag att bedriva verksamhet inom forskning, beredskapsplanläggning och utbildning samt information om säkerhetspolitik och totalförsvar. Anslaget omfattar även
kostnader för information om civilbefolkningens
möjligheter att inom folkrättens ramar bjuda en ockupant motstånd samt vissa nya uppgifter med anknytning till beredskapsplanläggning inom Radiooch TV-området. I anslaget ingår även medel för Styrelsens uppgifter när det gäller beredskap inför svåra
påfrestningar på samhället i fred.

Slutsatser
Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande inriktning av verksamheten bör gälla även
för år 1998.
För nya uppgifter i samband med beredskapsplanläggning inom Radio- och TV-området
tilldelas Styrelsen för psykologiskt försvar 2,2 miljoner kronor.
Regeringen beräknar medlen för funktionen till
18 002 000 kronor för budgetåret 1998.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Styrelsens för psykologiskt försvar verksamhet har
under budgetåret 1995/96 i stort uppfyllt de i regleringsbrevet uppställda resultatkraven. Verksamheten
vid styrelsen är av sådan art att uppnådda effekter är
svårmätbara. Detta ställer högre krav på modeller
och metoder att återrapportera verksamhet. Utvecklingsarbetet pågår och regeringen följer detta.

5.8

Anslag B 5

B 5. FUNKTIONEN ORDNING OCH SÄKERHET

Övrigt
I prop. 1996/97:158 Radio och TV under höjd beredskap och vid svåra påfrestningar på samhället i
fred, föreslås att den fredstida strukturen på radiooch TV-området skall bibehållas så långt möjligt under sådana förhållanden. I detta sammanhang föreslås att Styrelsen tilldelas vissa utökade uppgifter. Det
föreslås bl.a. att Styrelsen skall verka som ett samrådsorgan vid den beredskapsplanläggning som skall
ske vid de radio- och TV-företag som av regeringen
åläggs att upprätta sådana planer. Likaså bör radiooch TV-företag som inte är public service-företag
kunna få råd och stöd från myndigheten. Styrelsen

1997

Anslag

31 877

1998

Förslag

31 889

1999

Beräknat

32 577

2000

Beräknat

33 298

1,2

Utgiftsprognos

31 877

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Nytt anslag fr.o.m 1 januari 1997

Rikspolisstyrelsen är funktionsansvarig myndighet.
Anslaget avser utbildning och utrustning av beredskapspolisen. Övrig civil försvarsverksamhet inom
funktionen finansieras under utgiftsområde 4 Rättsväsendet, anslag A 1 Polisorganisationen.
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Regeringens överväganden

Enligt 1996 års totalförsvarsbeslut skall beredskapspolisens organisation utökas och utbildningen av
totalförsvarspliktiga till beredskapspoliser skall förlängas.
Under år 1997 planerar Rikspolisstyrelsen för hur
den utvidgade organisationen skall utbildas, rekryteras och utrustas. Vidare genomförs utbildning av
chefer, uttagning av totalförsvarspliktiga och anskaffning av utrustning som en förberedelse för utbildning av beredskapspoliserna under år 1998.

Resultatinformation
Socialstyrelsen har redovisat att insatserna på beredskapsområdet har kunnat förstärkas kvalitativt samtidigt som resursåtgången kraftigt begränsats. Beredskapslagringen har tidigare haft problem men
fungerar nu tillfredsställande. Den bedömda förmågan den 31 december 1996 var inom hälso- och
sjukvården att kapacitet och uthållighet var godtagbar även om det fanns vissa brister avseende bl.a.
ledning och samband, teknisk försörjning och
akuttransporter. Inom socialtjänsten samt miljö- och
hälsoskyddet var kapacitet, uthållighet och omställningsförmåga godtagbara. Möjligheterna att minska
verkan av radioaktivt nedfall och av kemiska eller
biologiska stridsmedel var dock begränsade. Socialstyrelsen kommer hösten 1997 att redovisa ett regeringsuppdrag om att förbättra den nationella medicinska beredskapen vid incidenter med radioaktiva,
biologiska och kemiska ämnen.

Slutsatser
Regeringen beräknar medlen för beredskapspolisutbildning inom funktionen Ordning och säkerhet till
31 889 000 kronor för budgetåret 1998. Inriktningen skall vara att 1000 totalförsvarspliktiga skall ha
utbildats under budgetåret för den nya organisationen.

Beställningsbemyndiganden

5.9

Anslag B 6
Regeringens förslag

B 6. FUNKTIONEN HÄLSO- OCH SJUKVÅRD M.M.

1995/96

Utgift

135 288

Utgift

64 758

1997

Anslag

95 219

1998

Förslag

99 563

1999

Beräknat

122 408

2000

Beräknat

125 324

Därav

1996

1

Anslagssparande

233 837

Utgiftsprognos

205 900

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Hälso- och sjukvård m.m.
medge beställningar och godkänna avtal såvitt avser
beredskapsåtgärder för att tillgodose nedan angivna
behov.
BEMYNDIGANDERAM
(MILJONER KRONOR)

1 Beloppen anges i tusental kronor

Socialstyrelsen är funktionsansvarig myndighet.
Från anslaget bekostas utgifter för bl.a. investeringar och drift av beredskapslager för den civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation samt för utbildning (inkl. frivilligorganisationer) av sådan
personal som skall tjänstgöra inom den civila hälsooch sjukvårdens krigsorganisation.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar på ett anslagssparande på 233
837 000 kronor. Anslagssparandet hänförs till en
stor del av bundna beslut om omsättning av beredskapslager m.m. Enligt prognosen för budgetåret
1997 kommer Socialstyrelsen att förbruka ca 65 procent av tillgängliga medel under året.

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997

15

Bemyndiganden för nya beställningar år 1998

15

Total bemyndiganderam

30

Slutsatser
De riktlinjer och mål som tidigare lagts fast för funktionen Hälso- och sjukvård m.m. i totalförsvarspropositionen år 1996 skall även gälla under år 1998.
Regeringen anser det viktigt att Socialstyrelsen prioriterar områden som har brister inom delfunktionerna
hälso- och sjukvård, socialtjänst, miljö- och hälsoskydd samt smittskydd. Regeringen beräknar medlen
för anslaget under år 1998 till 99 563 000 kronor.
Regeringen har beräknat anslaget med utgångspunkt i de uppställda målen för funktionen Hälsooch sjukvård m.m. för försvarsbeslutsperioden 1997
- 2001. Vid beräkningen av anslaget har hänsyn ta52
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gits till anslagsparandet samt till behovet av beställningsbemyndiganden för åtgärder inom funktionen.
För år 1998 beräknas kostnaderna under anslaget till
135 600 000 kronor. Regeringen räknar med att en
övergång till lånefinansiering av beredskapsinvesteringar för ifrågavarande ändamål kan komma att ske
fr.o.m. budgetåret 1999, vilket kan komma att påverka medelsbehoven.
I anslaget beräknas även medel för frivilliga försvarsorganisationers utbildningsverksamhet. För
1998 års utbildningsverksamhet avdelas ett belopp
om 4 000 000 kronor. (För stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna inom totalförsvaret, se avsnitt
7.11).

ende dessa berganläggningar sker i stället under år
1998.
Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:61, bet.
1996/97:TU5, rskr.1996/97:201) att ett avgiftssystem skall träda i kraft den 1 juli 1997. Förslaget innebär i korthet att teleoperatörerna utöver tidigare
egna insatser, nu även genom avgifter bidrar till finansiering av åtgärder för att skydda telekommunikationerna mot allvarliga fredstida hot och påfrestningar. Det sammanlagda avgiftsuttaget för
teleberedskapsavgiften år 1998 bör fastställas till 100
miljoner kronor. Intäkterna från teleberedskapsavgiften bör tillföras statsbudgeten på särskild inkomsttitel.

Regeringens överväganden

5.10 Anslag B 7
Resultatinformation
B 7. FUNKTIONEN TELEKOMMUNIKATIONER M.M.

1995/96

Utgift

254 353

Utgift

184 221

1997

Anslag

202 886

1998

Förslag

199 500

1999

Beräknat

203 505

2000

Beräknat

207 575

Därav

1996

1,2

Reservation

214 207

3

Utgiftsprognos

312 309

Enligt 1996 års totalförsvarsbeslut är funktionen
Telekommunikationer en prioriterad funktion. Åtgärder inom denna funktion kan inte helt och hållet
anstå till en anpassningsperiod. För telekommunikationerna krävs därför kontinuerliga åtgärder i fredstid, i samband med utbyggnad av långsiktiga investeringar i infrastrukturen.
Det övergripande målet för funktionen Telekommunikationer är enligt totalförsvarsbeslutet år 1996
att verksamheten skall bedrivas så att totalförsvarets
behov av teletjänster under höjd beredskap tillgodoses. Verksamheten skall även bedrivas så att de resurser och den beredskap som skapas också skall kunna
utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
Det långsiktiga verksamhetsmålet har delvis uppnåtts genom att delar av transportnätet fått ökat
skydd och en ny berganläggning har tagits i drift där
viktig teleutrustning installerats. Telekommunikationernas sårbarhet har under budgetåret 1995/96
minskats genom att bland annat televäxlar flyttats till
bergrumsanläggningar.
Det långsiktiga målet beträffande prioritering av
samhällsviktig teletrafik har ännu inte uppnåtts. Hittills har det inte funnits möjlighet att prioritera samhällsviktig trafik. Post- och telestyrelsen har tidigare
gjort ett flertal försök att komma fram till en lämplig
teknisk lösning. Nu synes en sådan finnas att tillgå.
Post- och telestyrelsen skall enligt regleringsbrev för
år 1997 återkomma till regeringen med en redovisning av hur arbetet med abonnentprioritering utvecklas.
Post- och telestyrelsen har upphandlat mobila basstationer för GSM-systemet. Syftet är att tillvarata
möjligheterna att tillfälligt etablera ett mobilt telenät
i ett område där täckning saknas. Avsikten är att systemet skall finnas tillgängligt för att kunna utnyttjas
vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt som
förstärkningsresurs i krig.

1 Beloppen anges i tusentals kronor
2 Utgift för budgetåret 1995/96 samt utgående reservation är hänförliga till
anslaget D 2 Upphandling av särskilda samhällsåtaganden, uppfört på
statsbudgeten budgetåret 1995/96
3 Anslaget har tillförts 50 miljoner kronor på tilläggsbudget (prop.
1996/97:150, bet 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284)

Post- och telestyrelsen, som är sektorsmyndighet på
teleområdet, är funktionsansvarig myndighet.
På försvarsområdet upphandlar Post- och telestyrelsen tjänster, utrustning och anläggningar för att
tillgodose samhällets behov av uthålliga telekommunikationer under höjd beredskap. Anslaget B 7 Funktionen Telekommunikationer används till att trygga
totalförsvarets behov av telekommunikationer.
Då anslaget används till upphandling av bl.a.
nätinvesteringar som över tiden är beroende av operatörernas planering är utbetalningstillfällena mycket
ojämna. En jämförelse mellan budget och utfall visar
att Post- och telestyrelsen har en utgående reservation på anslaget D 2 Upphandling av särskilda samhällsåtaganden, senast uppfört på statsbudgeten
budgetåret 1995/96, på totalt 287 550 000 kronor.
Av reservationen är 214 207 000 kronor hänförliga
till funktionen Telekommunikationer. Post- och telestyrelsens prognos visar att myndigheten kommer att
använda en stor del av reservationen under budgetåret 1997. Prognosen för år 1997 har dock justerats
ned. Det beror på att färdigställandet av vissa berganläggningar har försenats. Anslagspåverkan avse-
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Regeringen har givit Post- och telestyrelsen i uppdrag att tillse att kompetens i krishanteringsfrågor
avseende sådana svåra påfrestningar på samhället i
fred som avser Post- och telestyrelsens ansvarsområde skall finnas på myndigheten i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1996/97:11, bet. 1996/97:FöU5,
rskr. 1996/97:203)

BEMYNDIGANDERAM
(MILJONER KRONOR)

Teleberedskapsavgift

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997

200

Bemyndiganden för nya beställningar år 1998

175

Total bemyndiganderam

375

Slutsatser
Under budgetåret 1995/96 har telekommunikationernas sårbarhet minskat. Målet vad gäller att kunna
prioritera samhällsviktiga abonnenter i det fasta telenätet har inte kunnat uppnås under budgetåret
1995/96 eftersom en teknisk lösning saknats. Postoch telestyrelsen skall återkomma till regeringen med
en redovisning av hur arbetet med abonnentprioritering utvecklas. Regeringen beräknar medlen för
funktionen till 199 500 000 kronor för budgetåret
1998.

Regeringens förslag
Ett beräknat avgiftsuttag för teleberedskap för funktionen Telekommunikationer fastställs till ett belopp
om sammanlagt 100 000 000 kronor.

Investeringsplan

Regeringens förslag
Regeringen förslår att riksdagen godkänner inriktningen av Post- och telestyrelsens investeringsplan,
såvitt avser funktionen Telekommunikationer m.m.
för perioden 1998-2000 enligt följande.

5.11 Anslag B 8

INVESTERINGSPLAN FÖR POST- OCH
TELESTYRELSEN, SÅVITT AVSER FUNKTIONEN
TELEKOMMUNIKATIONER

1995/96

(MILJONER KRONOR)

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

B 8. FUNKTIONEN POSTBEFORDRAN

Summa
investeringar

267,0

180,0

195,0

BERÄKNAT
2000

175,0

267,0

180,0

195,0

175,0

267,0

180,0

195,0

175,0

Summa
finansiering

267,0

180,0

195,0

175,0

Utgift

19 140

1997

Anslag

22 318

1998

Förslag

21 700

1999

Beräknat

22 147

2000

Beräknat

22 590

1996

1,2

Reservation

17 474

Utgiftsprognos

26 906

1 Beloppen anges i tusentals kronor
2 Utgift för1995/96 samt utgående reservation är hänförliga till anslaget D
2 Upphandling av särskilda samhällsåtaganden, uppfört på statsbudgeten
budgetåret 1995/96

Finansiering
− anslag

25 916

Därav

Investeringar
− Berganläggn. och
nätåtgärder

Utgift

Post- och telestyrelsen som är tillståndsmyndighet på
postområdet är funktionsansvarig myndighet.
Post- och telestyrelsen upphandlar bl.a. tjänster,
utrustning och anläggningar för att trygga samhällets
behov av uthållig postbefordran under höjd beredskap. Anslaget används för att trygga totalförsvarets
behov av postbefordran.
En jämförelse mellan budget och utfall visar att
Post- och telestyrelsen har en utgående reservation på
anslaget D 2 Upphandling av särskilda samhällsåtaganden, senast uppfört på statsbudgeten budgetåret
1995/96, på totalt 287 550 000 kronor. Av reservationen är 17 474 000 kronor från budgetåret
1995/96 hänförliga till funktionen Postbefordran.
Den kvarstående reservationen kommer att användas
till upphandling av reservkraft till Posten AB:s sorteringsterminaler i storstäderna.

Beställningsbemyndiganden

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Telekommunikationer
m.m. godkänna avtal och beställningar avseende
tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsändamål för att tillgodose nedan angivna behov.
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Överstyrelsen för civil beredskap är funktionsansvarig myndighet. Funktionen omfattar delfunktionerna
Väghållning (Vägverket), Järnvägstransporter (SJ),
Banhållning
(Banverket),
Sjötransporter
(Sjöfartsverket), Flygtransporter (Luftfartsverket),
Landsvägs-transporter och Transportsamordning
(ÖCB). Dessutom ingår Statens räddningsverk med
ansvar för transporter av farligt gods på landsväg.
Verksamheten inom funktionen Transporter skall
bedrivas så att under höjd beredskap Försvarsmaktens samt totalförsvarets behov i övrigt kan tillgodoses. Verksamheten skall även bedrivas med syfte att
de resurser och den beredskap som skapas även skall
kunna utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället
i fred och för internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att funktionen Transporter har
ett anslagsparande på 20 000 000 kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Myndigheten har under budgetåret 1995/96 upphandlat reservkraft till postterminaler m.m. Post- och
telestyrelsen har vidare genomfört planeringsdialoger
samt upphandlat övningar av Posten AB. Vid ett
större elkraftsbortfall är förmågan att upprätthålla
sortering och elektronisk postproduktion ej godtagbar på grund av avsaknad av reservkraft. Reservkraften har upphandlats till vissa delar av landet och installationer påbörjats. Reservkraft saknas dock
fortfarande för storstadsområdena. Upphandling av
reservkraft för storstadsområdena påbörjas under år
1998. Under år 1997 beräknas reservkraft vara installerad vid totalt åtta postterminaler. Det långsiktiga verksamhetsmålet har således under budgetåret
1995/96 inte fullt ut uppnåtts.

Beställningsbemyndiganden
Regeringens överväganden
Regeringens förslag

Resultatinformation

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Postbefordran godkänna
avtal och beställningar avseende tjänster, utrustningar och anläggningar för beredskapsändamål för att
tillgodose nedan angivna behov.

Förmågan att upprätthålla väghållningen vid väpnat
angrepp i ett förändrat omvärldsläge begränsas av
bristen på reservbromateriel samt kompetens att
bygga reservbroar. Beträffande järnvägstransporter
och banhållning är bl.a. förmågan att utföra järnvägstransporter vid störda förhållanden till stor del
beroende av en fungerande elförsörjning och intakta
broar. När det gäller flygtransporter bedöms att
markåtgärder vid flygplatserna, dvs. anpassning av
kapacitet gällande bansystem och uppställningsyta
kommer att färdigställas under de närmaste åren. För
närvarande är förmågan att utföra sjötransporter i
säkerhetspolitiska kriser och i krig med enbart
svenskflaggade fartyg allmänt sett bristfällig. I fråga
om transportsamordning är bedömningen att det
finns tid för kompletterande utbildning och övning
av ledningsorganisationen under ett anpassningsskede. Kapacitetsmålen för landsvägstransporter har i
stort sett uppnåtts. Försvarsmaktens behov av transportresurser för tunga stridsfordon m.m. bedöms
dock inte kunna tillgodoses fullt ut.

BEMYNDIGANDERAM
(MILJONER KRONOR)

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997
Bemyndiganden för nya beställningar år 1998
Total bemyndiganderam

22
5
27

Regeringen beräknar medel för funktionen till
21 700 000 kronor för budgetåret 1998.

5.12 Anslag B 9
B 9. FUNKTIONEN TRANSPORTER

1995/96

Utgift

221 049

Utgift

93 089

1997

Anslag

197 757

1998

Förslag

190 500

1999

Beräknat

194 154

2000

Beräknat

197 949

Därav

1

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

Resultatinformation för delfunktionerna
Inom väghållning har investeringar i beredskapsmaterial under år 1996 ökat transportkapaciteten vid
nyttjande av reservbromateriel. Verksamheten 19971998 avser fortsatt inriktning mot att upprätthålla
kapaciteten för drift och reparation av vägnätet under störda förhållanden.
När det gäller järnvägsområdet har stryktåligheten
för viktigare anläggningar och ledningsförmågan
förbättrats genom fortifikatoriskt skydd i samband

20 000
202 969

Beloppen anges i tusental kronor
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5.13 Anslag B 10

med ny-, om- eller tillbyggnad. Ledningsmöjligheter
och ledningsförmåga har förbättrats.
Inom delfunktionen Sjötransporter har upplagring
av bojmaterial för utprickning av beredskapsleder
skett liksom utbildning av personal i Sjöfartsverkets
krigsorganisation. Vidare har lednings- och funktionsövningar genomförts.
Inom delfunktionen Flygtransporter har anslaget
huvudsakligen använts för att bygga upp inhemsk
kompetens vad beträffar civilt flygunderhåll samt för
inköp av reservdelar och komponenter för civila
tunga transportflygplan och helikoptrar. Arbetet med
den civila luftfartens krigsorganisation har i princip
avslutats under året.
Inom delfunktionen Transportsamordning har en
effektivare planläggning av transportverksamheten
åstadkommits genom att beredskapsåtgärderna inom
funktionen transporter har samordnats i ett planeringsunderlag och att information om detta har spridits till samtliga aktörer inom funktionen.

B 10. FUNKTIONEN ENERGIFÖRSÖRJNING

1995/96

BEMYNDIGANDERAM
(MILJONER KRONOR)

10

Total bemyndiganderam

20

62 409

1997

Anslag

127 612

1998

Förslag

230 687

1999

Beräknat

235 600

2000

Beräknat

240 671

Reservation

3

Utgiftsprognos

67 398

148 000

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) är
funktionsansvarig myndighet. Vidare har Affärsverket svenska kraftnät och Statens kärnkraftinspektion
uppgifter inom funktionen.
Funktionen Energiförsörjning har från den 1 januari 1997 delats in i två delfunktioner. NUTEK ansvarar för funktionen och delfunktionen Bränsle- och
drivmedelsförsörjning. Svenska kraftnät ansvarar för
delfunktionen Elförsörjning. Den 1 juli 1997 trädde
elberedskapslagen (1997:288) i kraft (prop.
1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, rskr. 1996/97:204).
Huvudprincipen är att elföretagen är skyldiga att
mot ersättning vidta beredskapsåtgärder som beslutas med stöd av lagen. Ersättningen finansieras genom elberedskapsavgiften, som är en offentligrättsligt reglerad avgift.
Anslaget används för beredskapsinsatser inom
energiområdet som syftar till att dels vidmakthålla
och utveckla handlingsberedskapen för att möta
störningar i energiförsörjningen i säkerhetspolitiska
kriser och i krig, dels minska känsligheten för störningar inom elförsörjningsområdet vid höjd beredskap. Med anslaget finansieras ersättningar som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och
Svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt nämnda lag. Anslagssparandet från budgetåret 1995/96
hänförs till de äldre reservationsanslagen tolfte huvudtiteln Energi E 1 Handlingsberedskap och E 2
Åtgärder inom elförsörjningen. Det beror främst på
en lägre investeringsaktivitet bland elföretagen än
vad som förutsetts. Anslagssparandet från äldreanslaget E 2 disponeras av Svenska kraftnät för att finansiera beredskapsåtgärder inom elförsörjningen.

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Transporter medge beställningar av reservbromateriel för att tillgodose nedan
angivna behov.

10

Utgift

1996

1,2

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Tidigare tolfte huvudtiteln Energi anslagen E 1 Handlingsberedskap och E
2 Åtgärder inom elförsörjningen
3 Anslaget har tillförts 100 miljoner kronor på tilläggsbudget (prop.
1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284)

Regeringens förslag

Bemyndiganden för nya beställningar år 1998

73 656

Därav

Beställningsbemyndiganden

Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997

Utgift

Slutsatser
Enligt regeringen skall inriktningen enligt 1996 års
totalförsvarsbeslut ligga fast. Regeringen beräknar
anslaget för funktionen Transporter till 190 500 000
kronor för budgetåret 1998.
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Anslaget har för år 1997 tillförts 100 miljoner kronor på tilläggsbudget (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284). Avvikelse mellan anvisade medel och utgiftsprognos för år 1997
beror huvudsakligen på att det behövts längre tid än
beräknat för att etablera den nya organisationen för
elberedskapen.

Beställningsbemyndiganden

Regeringens överväganden

BEMYNDIGANDERAM

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för funktionen Energiförsörjning godkänna avtal och beställningar för att tillgodose nedan
angivna behov.

(MILJONER KRONOR)

Resultatinformation
Utnyttjade bemyndiganden till och med år 1997

Verksamhetsmålen har i huvudsak uppnåtts. Det kan
dock konstateras brister i förmågan att tillgodose totalförsvarets behov av elkraft. Bristerna sammanhänger främst med svårigheterna att skydda anläggningar och system i elförsörjningen mot utslagning
och störningar till följd av angrepp.
Vidare finns det brister i förmågan att genomföra
förbrukningsregleringar.
Dessa
sammanhänger
främst med att befintliga system, främst ransoneringssystemen, har blivit otidsenliga till följd av bl.a.
den tekniska utvecklingen.
NUTEK har i budgetunderlaget för budgetåret
1998 föreslagit en oförändrad nivå på de medel som
anvisas för verkets beredskapsverksamhet, dvs. ca 16
miljoner kronor. Svenska kraftnät beräknar att medelsbehovet inom delfunktionen Elförsörjning, med
den av riksdagen beslutade inriktningen för verksamheten (totalförsvarspropositionen år 1996), under år 1998 uppgår till 215 miljoner kronor. I detta
belopp har beräknats kostnader för förmånsmedel
till civilpliktiga med 15 miljoner kronor. Därutöver
har kostnaderna för Svenska kraftnäts egna beredskapsåtgärder beräknats till ca 20 miljoner kronor.
Dessa åtgärder finansieras med Svenska kraftnäts egna medel.
Det sammanlagda avgiftsuttaget för elberedskapsavgiften år 1998 bör fastställas till 200 miljoner
kronor. Intäkterna från elberedskapsavgiften bör tillföras statsbudgeten på särskild inkomsttitel.

0

Bemyndiganden för nya beställningar år 1998

189

Total bemyndiganderam

189

Slutsatser
Det är angeläget att upprätthålla en god beredskap
inom energiförsörjningen. Tyngdpunkten i beredskapsarbetet bör läggas på åtgärder som syftar till att
säkra en hög tillgänglighet i energiförsörjningen, särskilt elförsörjningen, i störningssituationer och vid
höjd beredskap.
Regeringen bedömer att elberedskapslagen och
den nya beredskapsorganisationen inom elförsörjningen ger förutsättningar för att komma till rätta
med bristerna inom detta område. Åtgärderna inom
elförsörjningen bör under år 1998 inriktas mot att
dels höja den organisatoriska beredskapen, dels utveckla metoder för att prioritera och utvärdera beredskapsinsatserna. I detta arbete skall erfarenheterna
från
tidigare
bidragsverksamhet
inom
elberedskapsområdet tas tillvara.
I övrigt bör den inriktning som anges i totalförsvarspropositionen år 1996 ligga fast. Regeringen har
nyligen givit Överstyrelsen för civil beredskap i uppdrag att i samråd med NUTEK och Svenska kraftnät
ta fram riktlinjer för att samordna de statliga åtgärderna för att anskaffa reservkraftaggregat med beredskapsåtgärderna inom elförsörjningen. Uppdraget
syftar till att öka effektiviteten i beredskapsinsatserna.
Ytterligare åtgärder behövs för att komma till rätta med bedömda brister i förmågan att genomföra
förbrukningsregleringar på energiområdet. Bl.a. behöver ransoneringssystemen ses över och anpassas till
den tekniska utvecklingen och till ändrade organisatoriska och administrativa förutsättningar. Till grund
för de större förändringar som förutses beträffande
delsystemen avser regeringen att initiera en översyn
av vissa grundläggande frågor av betydelse för utformningen av förbrukningsregleringar inom energiområdet.

Elberedskapsavgift

Regeringens förslag
Ett beräknat avgiftsuttag för elberedskap för funktionen Energiförsörjning fastställs till ett belopp om
sammanlagt 200 000 000 kronor.
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Inför riksdagens beslut år 1994 att avveckla de
statliga civila oljelagren för krigssituationer övervägdes om inte några av de ca 40 lageranläggningarna
borde behållas i s.k. malpåse för att möta förändringar i det säkerhetspolitiska läget. Regeringen var
då inte beredd att ta ställning till frågan (prop.
1993/94:141 s. 13). Anledningen var bl.a. att kommande totalförsvarsbeslut borde avvaktas och att det
ändå skulle ta några år innan avvecklingen kunde
inledas vid samtliga anläggningar. I totalförsvarspropositionen år 1996 (s. 289) anmälde regeringen att
frågan fortfarande var under beredning. Den planmässiga avvecklingen av lageranläggningarna beskrivs närmare under utgiftsområde 24 anslag A 10
Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av
oljelagringsanläggningar m.m.

Avvecklingsarbetet beträffande lageranläggningarna har nu nått så långt att ställning bör tas i frågan
om malpåseläggning. Inom Regeringskansliet bereds
för närvarande frågan om att behålla två eller tre
anläggningar i funktionsdugligt skick i första hand
under innevarande försvarsbeslutsperiod. Det gäller
bergrumsanläggningar av särskild betydelse för
handlingsberedskapen inom funktionen Energiförsörjning enligt nuvarande planläggning. Merkostnaden för att behålla dessa anläggningar funktionsdugliga bedöms bli låg under de närmaste åren och ryms
inom anslagsramen. Genom korttidsuthyrningar bör
kostnaden kunna nedbringas ytterligare.
Den 1 januari 1998 bildas en central energimyndighet (prop 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr.
1996/97:272). Till den nya myndigheten förs bl.a.
NUTEK:s uppgifter inom funktionen Energiförsörjning.
Regeringen beräknar medlen för funktionen till
230 687 000 kronor för budgetåret 1998.
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6 Kustbevakningen och nämnder m.m.

6.1

Verksamhetsområdets
omfattning och ändamål

Kustbevakningen har till uppgift att i enlighet med
sin instruktion och andra särskilda föreskrifter utföra
sjöövervakning och annan kontroll- och tillsynsverksamhet samt miljöräddning till sjöss.
Kustbevakningen har för budgetåret 1995/96 redovisat ett anslagssparande på ca 49,6 miljoner kronor. Av anslagssparandet avser huvuddelen kapitalkostnader för lånefinansierade materielinvesteringar.

Verksamhetsområdet omfattar anslagen C 1 Kustbevakningen, C 2 Nämnder: Vissa mindre nämnder,
Överklagandenämnden för totalförsvaret, Totalförsvarets chefsnämnd, Bidrag till Svenska Röda Korset
och Bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar, C
3 Statens räddningsverk: Förebyggande åtgärder mot
jordskred och andra naturolyckor och C 4 Ersättning
för verksamhet vid räddningstjänst. De verksamheter
som bedrivs inom verksamhetsområdet har olika karaktär, vilket innebär att en sammantagen bedömning av verksamhetsområdet inte kan göras. En närmare
beskrivning
av
utgiftsutveckling,
resultatbedömning m.m. ges därför under respektive
anslag.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1995/96 har Kustbevakningen
producerat 248 000 fartygstimmar vilket väl motsvarar myndighetens målsättning på 240 000 fartygstimmar. Antalet producerade flygtimmar är 3 859
och motsvarar i det närmaste myndighetens målsättning på 3 900 flygtimmar. Vidare har Kustbevakningen under budgetåret genomfört 46 bekämpningsoperationer inom miljöräddningstjänsten. Av
dessa genomfördes 11 andra halvåret 1995 och 35 år
1996.
Under år 1996 har Kustbevakningen registrerat
411 oljeutsläpp. Motsvarande siffra för år 1995 var
482. Denna nedgång i registrerade oljeutsläpp kan
bero på att Kustbevakningen har gjort extra satsningar i vissa områden men också på att Kustbevakningen flugit något mindre och därigenom upptäckt
färre antal oljeutsläpp. Kustbevakningen har på
grund av personalbrist och nödvändiga modifieringsoch underhållsarbeten på flygplanen inte alltid nått
upp till målet att ha två flygplan i produktion varje
dygn. Fram till år 1996 har oljeutsläppen ökat successivt. En möjlig förklaring skulle kunna vara att
den höga nivån av oljeutsläpp består men att den
uppåtgående trenden har brutits. Stabiliseringen måste dock fortgå en längre tid för att bekräfta hypotesen om en sådan trend.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

539

6.2

368

451

1998

1999

2000

484

505

517

Anslag C 2

C 1. KUSTBEVAKNINGEN

1995/96

Utgift

474 102

Utgift

317 341

1997

Anslag

394 150

1998

Förslag

426 827

1999

Beräknat

447 768

2000

Beräknat

459 788

Därav

1996

1

Anslagssparande

49 581

Utgiftsprognos

406 731

1 Beloppen anges i tusental kronor
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Under budgetåret 1995/96 har Kustbevakningen
genomfört ett besparingsprogram på 28 miljoner
kronor. Besparingsprogrammet har bl.a. inneburit att
viss personal sagts upp, vissa administrativa funktioner centraliserats, hyreskontrakt omförhandlats samt
att rekrytering till linjeorganisationen helt ställts in
under budgetåret 1995/96.

Avgiftsinkomsterna, som redovisas mot anslag, är
för budgetåret 1997 beräknade till 3,2 miljoner kronor. Avgifterna avser 2,5 miljoner kronor för uppdragsverksamheten (marin forskning) och 700 000
kronor för övriga uppdrag. Kustbevakningen har fått
i uppdrag att, efter samråd med Riksrevisionsverket,
fastställa en miljöräddningstaxa. Vidare har regeringen gett Kustbevakningen tillstånd att i högre grad ta
ut avgifter för transportuppdrag, oceanografiska
uppdrag, dykuppdrag samt för uppdrag av liknande
natur.

Konsekvenser av EU-medlemskapet
För budgetåret 1997 fick Kustbevakningen en engångskompensation på 20 miljoner kronor på grund
av ökade uppgifter med anledning av Sveriges medlemskap i EU i avvaktan på att regeringen skulle ta
ställning till de närmare konsekvenserna av detta i
budgetarbetet för budgetåret 1998.
Den 17 oktober 1996 gav regeringen därför Kustbevakningen i uppdrag att se över EUmedlemskapets konsekvenser för myndighetens verksamhetsområde. Kustbevakningen har den 14 januari
1997 lämnat en redovisning till regeringen. Av den
s.k. EU-rapporten framgår tydligt att Kustbevakningen fått utökade uppgifter med anledning av Sveriges medlemskap i EU. Regeringen har noga analyserat och prövat det ökade resursbehov som
Kustbevakningen angett i EU-rapporten. Regeringen
anser att Kustbevakningens anslag bör höjas med
20 000 000 kronor.

Investeringsplan

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktning av Kustbevakningens investeringsplan för perioden 1998-2001 enligt följande.
INVESTERINGSPLAN
(MILJONER
KRONOR)

TOTAL
KOSTNAD

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

BERÄKNAT
2001

151,0

40,0

53,5

52,5

5,0

44,1

41,2

31,1

37,1

84,1

94,7

83,6

42,1

Investeringar
− Kombinationsfartyg
201-202

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

− Övriga investeringar

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

Summa
investeringar

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

9,7

45,7

-36,0

21

Finansiering

1996

6,5

30,5

-24,0

21

− lån

84,1

94,7

83,6

42,1

Prognos 1997

3,2

35,4

-32,2

9

94,7

83,6

42,1

3,2

Summa
finansiering

84,1

Budget 1998
Beräknat 1999

3,2

Beräknat 2000

3,2

varav

Slutsatser

Av tabellen kan utläsas att Kustbevakningens avgiftsfinansierade verksamhet inte har full kostnadstäckning. Regeringen anser att full kostnadstäckning i
detta fall inte är nödvändig eftersom den avgiftsfinansierade verksamheten till stor del är av servicekaraktär och avgifterna kan ses som ett bidrag till de
kostnader som myndigheten ändå skulle ha haft och
som finansieras genom anslag.

Regeringen anser att Kustbevakningen genomfört
verksamheten så att givna mål i stort sett är uppfyllda. Regeringen bedömer att nuvarande inriktning av
verksamheten skall gälla för budgetåret 1998. Mot
bakgrund av detta föreslår regeringen att Kustbevakningen tilldelas 426 827 000 kronor för budgetåret
1998.
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6.3

Anslag C 2

Överklagandenämnden för
totalförsvaret

C 2. NÄMNDER M.M.

1995/96

Utgift

8 814

Utgift

5 943

1997

Anslag

7 612

1998

Förslag

11 898

1999

Beräknat

12 235

2000

Beräknat

12 581

Därav

1996

1,2

Anslagssparande

1 141

Utgiftsprognos

7 640

Överklagandenämnden har till uppgift att särskilt
pröva överklagande av beslut som rör totalförsvarspliktiga och annan personal inom totalförsvaret.

3

Regeringens överväganden
Resultatinformation

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Tidigare anslagen G 10 Vissa mindre nämnder, G 11 Överklagandenämnden för totalförsvaret, G 12 Totalförsvarets chefsnämnd och G 13 Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet
3 Fr.o.m. budgetåret 1998 ingår även bidrag till Centralförbundet Folk och
Försvar i anslaget. Bidraget utgör under år 1997 en del av anslaget B 4
Styrelsen för Psykologiskt försvar

Den 1 juli 1995 trädde den nya lagen (1994:1809)
om totalförsvarsplikt i kraft, vilket har medfört vissa
förändringar av de ärendetyper som nämnden handlägger. Överklagandenämnden har indelat verksamheten i två ärendetyper, nämligen pliktärenden och
anställningsärenden m.m.
Under budgetåret 1995/96 har närmare 3 700
ärenden prövats av Överklagandenämnden. Flertalet
ärenden utgörs av yrkanden om uppskov med
plikttjänstgöring samt av yrkanden att placeras i utbildningsreserven eller att helt undantas från totalförsvarsplikt. Nämnden har under budgetåret prövat 67
s.k. anställningsärenden.
Regeringen bedömer att de mål som regeringen
har satt upp för verksamheten under budgetåret
1995/96 har uppnåtts.

Vissa mindre nämnder
Anslaget avser verksamhet vid Riksvärderingsnämnden, de lokala värderingsnämnderna, fiskeskyddsnämnder inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde,
Försvarsmaktens
flygförarnämnd,
Försvarets underrättelsenämnd.
Riksvärderingsnämnden och de lokala värderingsnämnderna har till uppgift att handlägga ersättningsärenden i samband med förfogande och ransonering. Fiskeskyddsnämnderna har till uppgift att
fatta beslut om ersättning för intrång i fiske till följd
av militär verksamhet.
Försvarsmaktens flygförarnämnd har till uppgift
att besluta i vissa frågor vid tillämpningen av avtalet
om vissa löne- och anställningsvillkor för flygtjänstgörande personal inom Försvarsmakten. Försvarets
underrättelsenämnd har till uppgift att följa underrättelsetjänsten inom Försvarsmakten och Försvarets
radioanstalt samt inom de övriga myndigheter som
bedriver underrättelsetjänst och som enligt förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet hör till Försvarsdepartementet.
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
överförs den 1 januari 1998 från utgiftsområde 24
Näringsliv till utgiftsområde 6 Totalförsvar, anslaget
C 2 Nämnder m.m., anslagsposten 1 Vissa mindre
nämnder.
Granskningsnämnden beslutar i ärenden rörande
hemlighållandet av försvarsuppfinningar.
I övrigt hänvisas till regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar (prop. 1997/98:1, utgiftsområde 24 Näringsliv).
Regeringen beräknar medlen för Vissa mindre
nämnder till 721 000 kronor för budgetåret 1998.

Slutsatser
Antalet inkommande ärenden varierar bl.a. med förändringarna i utbildningsverksamheten. Överklagandenämnden bedömer att de beslutade reduceringarna
av krigsorganisationen kommer att innebära att antalet pliktärenden minskar i jämförelse med tidigare
budgetår samt att antalet anställningsärenden kommer att öka något som ett resultat av 1996 års försvarsbeslut.
Regeringen beräknar medlen för Överklagandenämnden för totalförsvaret till 6 027 000 kronor för
budgetåret 1998.

Totalförsvarets chefsnämnd
Totalförsvarets chefsnämnd har till uppgift att verka
för samordning av viktiga centrala myndigheters
verksamhet inom totalförsvaret i fred.
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Regeringens överväganden

Slutsatser

Resultatinformation

Regeringen beräknar bidrag för Svenska Röda Korset
med 515 000 kronor för verksamhet enligt avtal med
staten år 1998.

För budgetåret 1995/96 hade Totalförsvarets
chefsnämnd dispens från reglerna om delårsrapporter
och om resultatredovisning i årsredovisningen i förordningen (1996:882) om myndigheters årsredovisning m.m. Enligt regleringsbrevet skulle chefsnämnden dock ge en beskrivning av resultatet av
verksamheten.
Chefsnämndens redovisning av verksamhetens resultat visar att verksamhetsmålen i huvudsak har
uppnåtts.

Bidrag till Centralförbundet
Folk och Försvar
Bidraget till Centralförbundet Folk och Försvar har
tidigare utgjort en anslagspost under anslaget för
funktionen Psykologiskt försvar.

Slutsatser

Regeringens överväganden

Regeringen anser att Totalförsvarets chefsnämnd genomfört verksamheten så att målen är uppfyllda. Regeringen bedömer att nuvarande inriktning av verksamheten skall gälla för år 1998. Mot bakgrund av
detta beräknar regeringen medlen för Totalförsvarets
chefsnämnd till 871 000 kronor för budgetåret 1998.

Resultatinformation
Av Centralförbundets Folk och Försvar årsberättelse
framgår att en omfattande verksamhet bedrivits med
bl.a. informationskonferenser, kurser, studieresor
och studiebesök om säkerhetspolitiken och totalförsvarsrelaterade frågor. Under det förlängda verksamhetsåret har 69 arrangemang genomförts med sammanlagt ca 3 730 deltagare.

Bidrag till Svenska Röda Korset
Svenska Röda Korset får bidrag av staten för att organisera en nationell upplysningsbyrå som ersätter
den tidigare myndigheten Delegationen för planläggning av efterforskningsbyrån (EKC-delegationen).

Slutsatser
Regeringen beräknar bidrag för Centralförbundet
Folk och Försvar med 3 765 000 kronor för år 1998.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

6.4

Anslag C 3

För budgetåret 1995/96 hade EKC-delegationen dispens från reglerna om delårsrapporter och om resultatredovisning i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (1996:882) om myndigheters
årsredovisning m.m. Enligt regleringsbrevet skulle
delegationen dock ge en beskrivning av resultatet av
verksamheten.
EKC-delegationens redovisning av verksamhetens
resultat visar att verksamheten har bedrivits på en
mycket låg nivå vilket lett till att en stor del av tilldelade medel inte utnyttjats. Detta beror på att den
dåvarande Delegationen för planläggning av efterforskningsbyråns verksamhet genomgick en större
omorganisation med avveckling av dåvarande verksamhetsstruktur och med förberedelse inför att verksamheten, från den 1 januari 1997, skulle komma att
handhas av Svenska Röda Korset enligt avtal med
staten. Regeringen bedömer att resultatet mot denna
bakgrund är rimligt.

C 3. STATENS RÄDDNINGSVERK:
FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT
JORDSKRED OCH ANDRA NATUROLYCKOR

1995/96

Utgift

37 500

Utgift

37 451

1997

Anslag

25 000

1998

Förslag

25 000

1999

Beräknat

25 000

2000

Beräknat

25 000

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

20 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Medel utbetalas enligt de grunder som anges i 1986
års kompletteringsproposition (prop. 1985/86:150,
bet. 1985/86:FöU11 och FiU29, rskr. 1985/86:345
och 361) om förebyggande åtgärder mot jordskred
och andra naturolyckor. Regeringen har uppdragit åt
Statens geotekniska institut att ta fram ett fördjupat
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6.5

underlag om behovet och konsekvenserna av en utökad roll för myndigheten när det gäller ras- och
skredfrågor. Institutet skall också, i samråd med
Räddningsverket, analysera behovet av nationella
skredriskkartor för bebyggda och planlagda områden.
Regeringen beräknar medlen för anslaget till
25 000 000 kr för budgetåret 1998.

Anslag C 4

C 4. ERSÄTTNING FÖR VERKSAMHET VID
RÄDDNINGSTJÄNST M.M.

1995/96

Utgift

17 350

Utgift

6 274

1997

Anslag

25 000

1998

Förslag

20 000

1999

Beräknat

20 000

2000

Beräknat

20 000

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

15 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget, som disponeras av Statens räddningsverk, utbetalas vissa ersättningar till följd av
uppkomna kostnader vid genomförda räddningsinsatser, bekämpningsoperationer till sjöss och för utredning av allvarliga olyckor. Det statliga finansieringsansvaret är styrt av räddningstjänstlagen.
Regeringen beräknar medlen för anslaget till
20 000 000 kronor budgetåret 1998.
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7 Stödverksamhet

7.1

Verksamhetsområdets
omfattning

Regeringen kommer även i fortsättningen att lägga
stor vikt vid att myndigheternas ekonomiadministrativa förmåga förbättras.

Inom verksamhetsområdet finns myndigheter och
verksamhet som har till huvudsaklig uppgift att
stödja Försvarsmakten.
Verksamheten inom verksamhetsområdet finansieras antingen genom anslag över statsbudgeten, genom avgifter eller genom en kombination av dessa
båda finansieringsformer.
I verksamhetsområdet ingår myndigheterna Fortifikationsverket, Försvarets materielverk, Totalförsvarets pliktverk, Försvarshögskolan, Försvarets radioanstalt,
Försvarets
forskningsanstalt
samt
Flygtekniska försöksanstalten.
I verksamhetsområdet ingår även anslaget D 6
Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret.

7.3

Fortifikationsverket är en central förvaltningsmyndighet med huvuduppgift att förvalta statens fastigheter avsedda för försvarsändamål, s.k. försvarsfastigheter.
Fortifikationsverkets verksamhet finansieras med
avgiftsinkomster. Verksamheten leds av en styrelse
med fullt ansvar.
Det övergripande målet för Fortifikationsverket är
att fastigheterna skall förvaltas så att
− god hushållning och hög ekonomisk effektivitet
uppnås,
− ändamålsenliga mark-, anläggnings- och lokalresurser kan tillhandahållas till konkurrenskraftiga
villkor,
− fastigheternas värden långsiktigt tas till vara.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1 281

7.2

877

956

1998

1999

2000

968

979

1 000

Fortifikationsverket

Fortifikationsverket skall inom ramen för de övergripande målen anpassa sin verksamhet till förändrade
förutsättningar under försvarsbeslutsperioden. Ambitionen när det gäller miljöarbetet skall i tillämpliga
delar motsvara den som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Resultatbedömning och
slutsatser

Regeringen bedömer att de i verksamhetsområdet
ingående myndigheterna i allt väsentligt har nått de
fastställda målen. En utförligare resultatbedömning
lämnas under respektive myndighetsavsnitt.

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att för budgetåret 1998 låta Fortifikationsverket ta upp lån i Riksgäldskontoret för investeringar i
mark, vissa anläggningar och lokaler intill ett sammanlagt belopp av 4 miljarder kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen finner att den ekonomiadministrativa
kompetensen inom myndigheterna har förbättrats.
Fortfarande finns dock vissa brister i redovisningen.
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Regeringens överväganden

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

Resultatinformation

AVGIFTSBELAGD
VERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

Fortifikationsverkets omsättning för budgetåret
1995/96 uppgick till 2 939 871 000 kronor. Statskapitalet uppgick till 11 143 278 000 kronor. Avkastningsränta om åtta procent på detta kapital har inbetalats till statsverket.
Fortifikationsverket har fram till budgetåret
1995/96 ägnat ett omfattande arbete åt att utveckla
den egna organisationen när det gäller bl.a. ansvarsfördelning med anledning av den genomförda organisationsförändringen, verksamhets-, kompetens- och
organisationsutveckling i övrigt, IT-strategi och verkets resultatredovisning. De uppställda målen i dessa
avseenden har i huvudsak nåtts.
Omfattningen av anskaffningsverksamheten under
budgetåret har minskat i förhållande till budgetåret
1994/95 och andelen ombyggnad har ökat på bekostnad av andelen nyanskaffning.
Orsaken till dessa förhållanden är dels en ökad
medvetenhet hos hyresgästerna om lokalutnyttjandets reella kostnader och en önskan att minimera
dessa, dels osäkerhet inför 1996 års totalförsvarsbeslut. Omslutningen uppgick till 1 158 miljoner kronor, varav 282 miljoner avser anslagsfinansierade
anläggningar. Övriga investeringar finansierades med
lån i Riksgäldskontoret.
Anskaffningarna har i huvudsak genomförts enligt
upprättade planer och enligt överenskomna kostnader och produktionstider.
Den totala omslutningen för verksamhetsgrenen
underhåll och drift uppgick under budgetåret
1995/96 till cirka 4 200 miljoner kronor. Häri ingår
Försvarsmaktens kostnader för underhåll och drift.
Härav utgjorde 2 260 miljoner kronor kapitalkostnader, 1 762 miljoner kronor kostnader för underhåll och drift och 197 miljoner kronor Fortifikationsverkets interna administration.
Fortifikationsverket har genomfört det underhåll
som erfordras för att bibehålla fastigheternas funktioner och värden.
Fortifikationsverket har prioriterat avyttringsverksamheten bl.a. genom att inrätta en avyttringsenhet och genom kompetensutveckling av personalen. Avyttringar som följer av 1992 års försvarsbeslut
har i stort sett slutförts.
Vid utgången av budgetåret 1995/96 pågick 172
avyttringsprojekt. Under budgetåret har 75 avyttringar slutförts. Förberedelser för avyttringar som
följer av 1996 års totalförsvarsbeslut har påbörjats.
Verksamheten har karaktäriserats av god affärsmässighet. Marknadsmässiga ersättningar har erhållits.
Resultatet av avyttringsverksamheten uppgick för
budgetåret 1995/96 till cirka 70 miljoner kronor.

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS
TÄCKNING
1
%

Utfall 1995/96

2 939 871

1 458 913

1480 958

202

1996

1 994 130

1 042 907

951 223

191

varav

Prognos 1997

2 876 300

1 883 030

993 270

153

Budget 1998

5 167 865

4 270 960

896 905

121

Beräknat 1999

5 000 000

Beräknat 2000

5 000 000

1 Den höga kostnadstäckningen t.o.m år 1997 beror på att Fortifikationsverket har ett avkastningskrav från regeringen uppgående till åtta
procent av statskapitalet. Minskningen i kostnadstäckning år 1998 beror
på att Fortifikationsverkets omslutning fördubblas med anledning av att
resurser för drift och underhåll av fastigheter har tillförts.

Investeringsplan

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av Fortifikationsverkets investeringsplan för
perioden 1998-2000 enligt följande.
INVESTERINGSPLAN
(MILJONER
KRONOR)

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

120,0

100,0

160,0

90,0

90,0

150,0

50,0

80,0

− Fastigheter, nybyggnation

250,0

610,0

410,0

170,0

− Fastigheter, ombyggnation

460,0

380,0

330,0

320,0

− Markanskaffning

10,0

20,0

20,0

10,0

0

50,0

50,0

0

930,0

1 310,0

1 020,0

670,0

Investeringar, anslagsfinansierade
− Fastigheter, nybyggnation
− Fastigheter, ombyggnation
Investeringar, lånefinansierade

Nybyggnad, förskottshyra
Summa
investeringar
Finansiering
− anslag

220,0

250,0

210,0

170,0

− lån

710,0

1 010,0

760,0

500,0

− förskottshyra
Summa
finansiering
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0

50,0

50,0

0

930,0

1 310,0

1 020,0

670,0
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samt att bistå Försvarsmakten i dess planering för
förmåga till anpassning. Försvarets materielverk skall
öka sin medverkan i det internationella materielsamarbetet.

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket anger i sin revisionsrapport bl.a.
följande angående resultatredovisningen.
Fortifikationsverket har till viss del uppmärksammat och anpassat årets resultatredovisning i enlighet
med tidigare rekommendationer från Riksrevisionsverket. Det finns dock fortfarande brister i resultatredovisningen.
Enligt Riksrevisionsverket medför dessa brister att
det är svårt att bedöma Fortifikationsverkets måluppfyllelse. Resultatredovisningen bör därför utvecklas och struktureras ytterligare.
Regeringen anser att Fortifikationsverkets resultatredovisning har blivit mera ändamålsenlig men att
brister kvarstår. Regeringen kommer därför att noga
följa utvecklingsarbetet i detta avseende inom Fortifikationsverket. Regeringskansliet har dock utöver
resultatredovisningen bl.a. genom mål- och resultatdialogen med Fortifikationsverket haft tillgång till
annan information om verkets resultat. Detta gör att
regeringen har kunnat bedöma verkets måluppfyllelse.

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att tillgodose Försvarets materielverks behov
av rörelsekapital, intill ett sammanlagt belopp om
högst 34 miljarder kronor för budgetåret 1998, genom en kredit i Riksgäldskontoret. Krediten avser
såväl finansieringen av fakturering för slutförda prestationer, s.k. milstolpsfakturering, som finansiering
av utestående förskott och den interna verksamheten.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Försvarets materielverk redovisar i årsredovisningen
för budgetåret 1995/96 resultatet av verkets effektiviseringsprogram, MÅL 96, som innebar att materielverket under treårsperioden budgetåren 1993/94 till
1995/96 skulle minska sina årliga driftskostnader
med 295 miljoner kronor (motsvarande 25%). Materielverket har uppfyllt detta besparingskrav, och
har under budgetåret utöver MÅL 96 genomfört besparingar på 84 miljoner kronor. Detta har åstadkommits bl.a. genom att minska antalet helårsanställda med ca 450 personer. Dessa besparingar har
kommit Försvarsmakten till del i form av lägre priser.
Försvarets materielverk har i årsredovisningen vidare redovisat hur många leveranser som har skett
under budgetåret, vilket utgör en uppskattning av
verkets leveranssäkerhet. Av redovisningen framgår
att 49% av antalet leveranser, motsvarande 77% av
värdet, har skett enligt vad som planerats.
Försvarets materielverks verksamhet har under
budgetåret 1995/96 varit uppdelad på följande verksamhetsgrenar: Materielprodukter, Stöd till Försvarsmakten, Reservmaterielförsörjning, Drivmedelsförsörjning, Internationell verksamhet samt Övrigt.
Verksamhetsgrenen Materielprodukter står för 92 %
av kostnaderna. Kostnaderna uppgick till 29 073
miljoner kronor och intäkterna var 29 552 miljoner
kronor. Resultatet var sålunda ett överskott på 479
miljoner kronor.
För budgetåret 1997 har regeringen beslutat om
att verksamheten skall indelas och redovisas i verksamhetsgrenarna Ledning av Försvarets materielverk,
Ledningsstöd, Anskaffning och Driftstöd.

Slutsatser
Regeringen bedömer med utgångspunkt från Fortifikationsverkets årsredovisning och information som
har inhämtats på annat sätt att verksamheten under
budgetåret 1995/96 har genomförts med gott resultat.

7.4

Försvarets materielverk

Försvarets materielverk är en avgiftsfinansierad central förvaltningsmyndighet med uppgift att anskaffa,
vidmakthålla och avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt att inom detta område stödja Försvarsmaktens verksamhet.
Verksamheten leds av en styrelse med fullt ansvar.
Myndigheten biträder Försvarsmakten i fråga om
långsiktig materielförsörjningsplanering samt materielsystemkunskap. Försvarets materielverk får inom
sitt verksamhetsområde även tillhandahålla tjänster
åt andra myndigheter än Försvarsmakten.
Det övergripande målet för Försvarets materielverk är att genom en kostnadseffektiv och säker materielanskaffning bidra till att stärka den samlade försvarsförmågan.
Försvarets materielverk skall inom ramen för det
övergripande målet anpassa verksamheten till förändrade förutsättningar under försvarsbeslutsperioden fram till år 2001. Av särskild betydelse är att ytterligare förbättra affärsmässigheten i upphandlingen
67
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BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
AVGIFTSBELAGD
VERKSAMHET
(MILJONER KRONOR)

INTÄKTER

KOSTNADER

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

29 552

29 073

479

102

1996

21 243

20 462

781

104

varav

Prognos 1997

25 196

25 151

45

100

Budget 1998

24 500

24 500

0

100

Beräknat 1999

26 500

Beräknat 2000

26 000

Riksrevisionsverkets bedömning är att årsredovisningen med komplettering i allt väsentligt är rättvisande.
Riksrevisonsverket konstaterar att materielverkets
årsredovisning förbättrats vad avser de finansiella
delarna, medan resultatredovisningen däremot inte i
alla delar är tillfredsställande. Regeringen avser att
noga följa det utvecklingsarbete som pågår för att
förbättra resultatredovisningen vid Försvarets materielverk.

För åren 1998, 1999 och 2000 finns en ökad osäkerhet till följd av övergången till s.k. milstolpsfakturering vid slutförda prestationer istället för samlingsfakturering som baseras på upparbetade kostnader.

Övrigt
Försvarsmakten
tillämpar
anslagsförordningen
(1992:670) fullt ut fr.o.m. den 1 januari 1997. Eftersom anslagsförordningen endast medger anslagsbelastning för prestation som erhållits har Försvarets
materielverk övergått till fakturering vid slutförda
prestationer, s.k. milstolpsfakturering, i stället för
den tidigare samlingsfaktureringen, som baserades på
vid respektive tidpunkt upparbetade kostnader. Detta har medfört ett ökat behov av rörelsekapital för
materielverket.
Regeringen uppdrog i september 1996 åt Riksrevisionsverket att utreda Försvarets materielverks behov
av rörelsekapital. Regeringen har vidare uppdragit åt
materielverket att redovisa verkets behov av rörelsekapital såväl för budgetåret 1998 som på lång sikt.
Försvarets materielverk bedömer att verkets behov
av rörelsekapital för år 1998 kan punktvis komma
att uppgå till högst 15 miljarder kronor.
Materielverket behöver en kredit för att finansiera
uteliggande förskott till industrin. Denna kredit bör
uppgå till högst 18 miljarder kronor. Därutöver har
materielverket alltsedan övergången till avgiftsfinansiering haft en kredit för att finansiera den interna
verksamheten. Detta behov kvarstår och uppgår till
ca 850 miljoner kronor.
Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen att tillgodose Försvarets materielverks
behov av rörelsekapital uppgående till högst 34 miljarder kronor för budgetåret 1998 genom en kredit i
Riksgäldskontoret. Detta innefattar såväl behovet av
kredit för milstolpsfakturering som materielverkets
kredit för utestående förskott samt verkets behov av
kredit för den interna verksamheten.
Regeringen uppmärksammade under budgetåret
1995/96 vissa frågor kring affärsmässigheten i materielverkets upphandlingar och gav i regleringsbrevet
för år 1997 materielverket i uppdrag att genomföra
stickprovsundersökningar inom hela verket för att
undersöka upphandlingarnas överensstämmelse med
regelverket samt affärsmässigheten i övrigt.
En särskild utredare har utsetts för att utreda
möjligheterna att omlokalisera delar av materielver-

Investeringsplan

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av Försvarets materielverks investeringsplan
för perioden 1998-2000 enligt följande.
INVESTERINGSPLAN
(MILJONER
KRONOR)

TOTAL
KOSTNAD

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

− Förvaltn.ändamål
övrigt

140,5

38,0

33,3

34,5

34,7

− Provplatser

349,3

89,0

90,3

85,0

85,0

6,4

5,5

0,3

0,3

0,3

110,5

10,5

75,0

25,0

0

30,0

0

0

20,0

10,0

150,0

0

25,0

50,0

75,0

786,7

143,0

223,9

214,8

205,0

786,7

143,0

223,9

214,8

205,0

786,7

143,0

223,9

214,8

205,0

Investeringar

− Teknisk
referensanläggning
− Uppgrad.
Teknisk
plattform
FMV
− Dokumentsystem
− COTS,
ersättning
för PLS
Summa
investeringar
Finansiering
− lån
Summa
finansiering
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kets verksamhet till Arboga. Utredaren redovisade
sitt förslag till regeringen den 18 augusti 1997. Utredaren har redovisat möjligheter att överföra befintlig
eller planerad verksamhet som omfattar ett 150-tal
tjänster till Arboga. Förslaget rör bl.a. tjänster vid
Försvarets materielverk och Försvarsmakten. Regeringen avser att fatta beslut i frågan under hösten
1997.
Försvarets materielverk har stora uteliggande beställningar hos utländsk försvarsindustri med åtföljande valutaberoende. För att finna möjliga lösningar
att minska valutarisken har regeringen gett Riksgäldskontoret i uppdrag att i samarbete med Försvarets materielverk föreslå en modell för hantering av
valutaflöden och valutarisker, i första hand för materielverket. Den första etappen av uppdraget skall redovisas i december 1997.

ga som skrivs in för värnplikt eller civilplikt. Stöd och
service skall även lämnas till de bemanningsansvariga
i fråga om totalförsvarspliktigas tjänstgöring och redovisning av annan personal inom totalförsvaret.
Totalförsvarets pliktverk skall mönstra, skriva in
och krigsplacera totalförsvarspliktiga enligt lagen om
totalförsvarsplikt.
Totalförsvarets pliktverks verksamhet har för innevarande budgetår indelats i följande verksamhetsgrenar: Mönstring, Antagningsprövning och Inskrivning, Stöd under tjänstgöring, Stöd till
krigsorganisationen samt Övrig verksamhet.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Totalförsvarets pliktverk ansvarar för mönstring och
inskrivning av totalförsvarspliktiga och har 1 juni
1995 - 31 december 1996 mönstrat 73 163 män och
antagningsprövat 755 kvinnor. Totalförsvarets pliktverks mål att mönstra och antagningspröva 79 965
totalförsvarpliktiga har ej uppfyllts dels på grund av
att personer som har kallats till mönstring har uteblivit och inte kunnat nås genom efterspaning, dels på
grund av att mönstringstillfällen har senarelagts av
sociala skäl.
Totalförsvarets pliktverk kallade 54 734 totalförsvarspliktiga till grundutbildning, varav 51 834 för
värnplikt och 2 900 för civilplikt. Under budgetåret
påbörjade 52 271 sin totalförsvarsplikt och 7 049
avbröt densamma.
Totalförsvarets pliktverks stöd till krigsorganisationen omfattar annan utredning än mönstring,
krigsplacering och utsändning av order, ändrad
krigsplacering, ändringar till följd av omorganisation
av Försvarsmaktens krigsförband, uppföljning av
personaltillgångar och prognoser och statistik.
Årsredovisningen visar att verksamheten bedrivits
med sådan inriktning att uppsatta mål i allt väsentligt
har uppnåtts.

Slutsatser
Regeringen förutsätter att de ovan redovisade värdena på leveranssäkerhet kan höjas när myndigheten
successivt anpassar sig till det nya styrsystemet, avgiftsfinansieringen och ändrade ekonomiadministrativa rutiner. Det bör bl.a. vara möjligt att eliminera
nu förekommande eftersläpning av rapportering och
fakturering efter det att leverans skett. Regeringen
anser att det är av stor vikt att Försvarets materielverk och Försvarsmakten vidtar åtgärder för att förbättra måluppfyllelsen i detta avseende under budgetåret 1998 .
Prioriteringarna under budgetåret 1998 är att förbättra affärsmässigheten i upphandlingarna och att
förbättra leveranssäkerheten.

7.5

Anslag D 1

D 1. TOTALFÖRSVARETS PLIKTVERK

1995/96

Utgift

295 466

Utgift

197 892

1997

Anslag

225 484

1998

Förslag

231 750

1999

Beräknat

238 139

2000

Beräknat

244 715

Därav

1996

1

Anslagssparande

29 943

Utgiftsprognos

250 300

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

Totalförsvarets pliktverks huvudsakliga uppgifter
regleras i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
Det övergripande målet för Totalförsvarets pliktverk är att ge myndigheter och andra som har bemanningsansvar inom totalförsvaret stöd och service
i frågor avseende bemanning med totalförsvarsplikti69

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

73 749

76 809

-3 059

96

1996

52 505

56 810

-4 305

92

varav

1 Beloppen anges i tusental kronor

INTÄKTER)

Prognos 1997

62 800

62 800

0

100

Budget 1998

61 000

64 500

-3 500

95

Beräknat 1999

61 000

Beräknat 2000

61 000
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Försvarshögskolan bildades den 1 januari 1997 genom en sammanslagning av tidigare Militärhögskolan och Försvarshögskolan.
Det övergripande målet för Försvarshögskolan är
att genom utbildning och forskning stödja totalförsvarets kompetensuppbyggnad och chefsutveckling
av såväl militär som civil personal.

Investeringsplan

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av Totalförsvarets pliktverks investeringsplan
för perioden 1998-2000 enligt följande.
INVESTERINGSPLAN

Regeringens överväganden
(MILJONER
KRONOR)

TOTAL
KOSTNAD

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

177,5

70,0

30,0

0

0

74,4

21,6

11,0

11,0

11,0

251,9

91,6

41,0

11,0

11,0

Resultatinformation

Investeringar
− utv. PLIS
− övrigt
Summa
investeringar

F.d. Militärhögskolan
Regeringen bedömer att verksamheten har bedrivits i
enlighet med angiven inriktning.
F.d. Försvarshögskolan
Regeringen bedömer att verksamheten motsvarar de
krav regeringen ställt på myndigheten. Mål och uppdrag i regleringsbrevet har uppfyllts och återrapporterats.

Finansiering
− lån
Summa
finansiering

251,9

91,6

41,0

11,0

11,0

251,9

91,6

41,0

11,0

11,0

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET

Slutsatser
Totalförsvarets pliktverk har lämnat underlag för
fördjupad prövning för budgetåren 1998-2001.
Sammantaget innebär regeringens bedömning att inriktningen av verksamheten för Totalförsvarets pliktverk i stora delar kan bygga på den verksamhet som
hittills bedrivits. Frågan om avgiftsfinansiering av vissa tjänster hos Totalförsvarets pliktverk är föremål
för överväganden inom Regeringskansliet.
Regeringen beräknar medlen för Totalförsvarets
pliktverk till 231 750 000 kronor budgetåret 1998.

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

300 794

299 031

1 763

100

1996

210 538

210 344

14

100

varav

Prognos 1997

226 736

229 488

-2 752

99

Budget 1998

235 351

252 239

-16 888

93

Beräknat 1999

251 486

Beräknat 2000

253 656

Investeringsplan

Regeringens förslag

7.6

Anslag D 2

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av Försvarshögskolans investeringsplan för
perioden 1998-2000 enligt följande.

D 2. FÖRSVARSHÖGSKOLAN

1995/96

24 842

Utgift

23 249

1997

Anslag

18 395

1998

Förslag

36 603

1999

Beräknat

37 667

2000

Beräknat

38 733

Därav

1996

Utgift

1,2

Anslagssparande

10 970

Utgiftsprognos

28 200

2

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Beloppet avser summan av de tidigare anslagen B 3 Militärhögskolan och
G 5 Försvarshögskolan
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INVESTERINGSPLAN
(MILJONER
KRONOR)

Övrigt

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÖKNAT
2000

− tillgångar som
används i
verksamheten

6,9

6,6

6,8

6,8

Summa
investeringar

6,9

6,6

6,8

6,8

För år 1997 har regeringen beslutat att verksamheten
vid Försvarshögskolan skall indelas i verksamhetsgrenarna Högre chefsutbildning för totalförsvaret,
Militär chefs- och specialistutbildning, Civil chefsoch specialistutbildning samt Forskning och utveckling. I 1997 års regleringsbrev angav också regeringen att det är angeläget dels att den del av verksamheten som vänder sig till en kvalificerad internationell
deltagarkrets får en distinkt identitet, dels att utrikespolitisk kompetens finns i verksamheten.
Försvarshögskolan har i 1997 års regleringsbrev
fått uppdraget att slutföra de delar av organisationskommitténs för Försvarshögskolan (dir.1996:75)
uppgifter, som rör dels forskningens styrning och finansiering, dels finansieringen av skolans verksamhet.
Försvarshögskolan har lämnat en särskild redovisning om informationskrigföring och därvid begärt
ett årligt belopp om 2,5 miljoner kronor för detta
ändamål.

Investeringar

Finansiering
− lån

6,9

6,6

6,8

6,8

Summa
finansiering

6,9

6,6

6,8

6,8

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (Militärhögskolan)
Riksrevisionsverket har riktat invändningar mot f.d.
Militärhögskolans årsredovisning. Årets kapitalförändring är inte rättvisande beroende på felaktig redovisning av intäkter i den avgiftsfinansierade verksamheten. Bokförda intäkter om cirka 29 miljoner
kronor avseende uppdrag från Försvarsmakten motsvarar inte avtalad och genomförd verksamhet. Dessa medel borde i stället ha bokförts som förskott från
kund (så har sedermera skett). Militärhögkolan redovisar därmed enligt Riksrevisionsverket intäkter
som ännu inte motsvaras av upparbetade kostnader
under perioden. Redovisningen ger därför inget rättvisande resultat.
Utöver denna huvudinvändning anför Riksrevisionsverket bl.a. att internkontrollen under året inte
fungerat på ett tillfredsställande sätt med fel och brister i redovisningen som följd. Verket konstaterar
också att Militärhögskolan tidigare redovisat att åtgärder skall vidtas för att förbättra resultatredovisningen, men att de flesta av dessa åtgärder trots detta
inte genomförts.
Regeringen ser allvarligt på Riksrevisionsverkets
kritik mot Militärhögskolan. Bristerna visar att det
behövs en förbättrad dialog mellan Försvarsmakten
och Försvarshögskolan i syfte att förtydliga rollerna.
Sedan Militärhögskolan har avvecklats har den nya
Försvarshögskolan för Försvarsdepartementet redovisat hur verksamheten framgent kommer att produktionsledas och ekonomistyras. Denna ordning
bedöms av regeringen innebära klara förbättringar
och att ovanstående brister kan avhjälpas.
Regeringen kommer att noga följa upp att de brister som Riksrevisionsverket påtalat undanröjs. Särskild vikt kommer att läggas vid utvecklandet av dialogen mellan Försvarshögskolan och Försvarsmakten samt med övriga beställare.

Försvarshögskolans förslag
Forskningens inriktning och styrning
Den forskning som nu byggs upp vid Försvarshögskolan bör koncentreras mot områden som är viktiga
vid skolan. Samarbetet med olika högskolor kommer
att öka. Varje institution bör få en professur och en
rekryteringstjänst som huvudsakligen finansieras med
medel för grundforskning.
Beslut om inriktning av forskningen skall fattas av
Försvarshögskolans institutioner. Den övergripande
ledningen av forskningen vid Försvarshögskolan
kommer under rektor att utövas av den nya Forsknings- och utbildningsnämnden.
I dag finansieras grundforskningen vid fyra av
skolans sex institutioner genom uppdrag från Försvarsmakten. För institutionerna för civil beredskap
resp. strategi kan finansieringen inte ske genom uppdrag från Försvarsmakten eftersom denna verksamhet har inriktning mot totalförsvar, militärhistoria
och säkerhetspolitik. Regeringen bör enligt Försvarshögskolan anvisa medel via Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil beredskap och Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet). En sådan styrning lägger
grunden för en tydligare koppling mellan uppdragsgivare och uppdragstagare samt ger långsiktighet och
stabilitet i finansieringen av grundforskningen vid
Försvarshögskolan.
Med kringkostnader för administrativt stöd, resor
m.m., kan totalkostnaden för grundforskningskompetens beräknas till 3 miljoner kronor per institution,
dvs. totalt 18 miljoner kronor för de sex institutionerna. Övrig forskning skall även fortsättningsvis finansieras genom uppdrag förutom den del som regeringen liksom tidigare finansierar genom anslag.
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Finansiering av övrig verksamhet vid
Försvarshögskolan
För- och nackdelar med anslags- respektive avgiftsfinansiering av Försvarshögskolans övriga verksamhet
har analyserats. Härvid har framkommit att kostnadsmedvetenheten, styrning, inriktning, offerering
och fakturering av verksamheten samt behovsprövning av densamma ökar och blir tydligare med avgiftsfinansiering av verksamheten.
En förutsättning för avgiftsfinansiering av de i dag
anslagsfinansierade områdena är att Överstyrelsen
för civil beredskap, Försvarsmakten och Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) tilldelas medel för att
kunna göra beställningar inom dessa områden.
Fr.o.m. budgetåret 1999 bör, enligt Försvarshögskolan, den nu aktuella verksamheten i sin helhet
kunna finansieras med avgifter under förutsättning
att Överstyrelsen för civil beredskap, Försvarsmakten
och
Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet)
”tecknar avtal” om utbildning inom respektive område med Försvarshögskolan och att Försvarshögskolans nuvarande medel, som är i anslagsform, fördelas till Försvarsmakten, Överstyrelsen för civil
beredskap
och
Regeringskansliet
(Utrikesdepartementet). Förslaget innebär därmed
inte ökade kostnader för myndigheters och andra organisationers deltagande i utbildningen.
Enligt Försvarshögskolan bör verksamheten vid
Institutionen för Högre Totalförsvarsutbildning under budgetåret 1998 vara anslagsfinansierad med inriktning att bli avgiftsfinansierad. Tiden fram till nästa budgetprocess bör användas till att ta fram
styrformer, som är anpassade för avgiftsfinansiering.
Det är avsikten att detta arbete skall utföras i nära
samarbete med de framtida uppdragsgivarna.

et. Regeringen avser, i enlighet med totalförsvarsbeslutet år 1996, att se till att utbildning i säkerhetspolitik och totalförsvar av personal i ledande
befattningar inom totalförsvaret kan genomföras på
en hög ambitionsnivå.
Regeringen anser att informationskrigföring är ett
ämnesområde som väl passar in i Försvarshögskolans
verksamhet som totalförsvarsmyndighet. Regeringen
har därför beräknat att 2,5 miljoner kronor förs från
anslaget A 1 Försvarsmakten till Försvarshögskolan
för detta ändamål.

Slutsatser
Regeringen bedömer att sammanslagningen av f.d.
Försvarshögskolan och f.d. Militärhögskolan redan
har gett avsedda synergieffekter. Försvarshögskolan
bedöms kunna ge myndigheter och personal inom
totalförsvaret en god och erforderlig kompetensutveckling.
Regeringen beräknar medel för Försvarshögskolan
med 36 603 000 kronor för år 1998.

7.7

Anslag D 3

D 3. FÖRSVARETS RADIOANSTALT

1995/96

Utgift

607 995

Utgift

422 771

1997

Anslag

423 569

1998

Förslag

428 667

1999

Beräknat

437 624

2000

Beräknat

446 071

Därav

Regeringens bedömning

1996

1

Anslagskredit
Utgiftsprognos

3 775

424 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Grundforskningen bör i likhet med vad som gäller
för högskolor och universitet finansieras via anslag.
Medel har därför avsatts inom anslaget med 18 miljoner kronor för denna uppgift. Medel har tillförts
från anslaget A 1 Försvarsmakten och anslaget B 1
funktionen Civil ledning. Härigenom styrs denna
verksamhet på likartat sätt som inom högskolesektorn samtidigt som långsiktighet och stabilitet uppnås. Regeringen bedömer att den föreslagna inriktningen av forskningen vid Försvarshögskolan i
princip kan godtas.
Vad gäller styrning och finansiering av övrig verksamhet inklusive övrig forskning kan det visserligen
rent principiellt finnas vissa fördelar med Försvarshögskolans förslag. Men det finns även svårigheter
och problem med förslaget. Regeringen lämnar därför inte nu några förslag till riksdagen om ytterligare
förändringar. Frågan om hur den framtida styrningen och finansieringen skall utformas kommer att bli
föremål för fortsatt beredning inom Regeringskansli-

Försvarets radioanstalt är en central förvaltningsmyndighet med uppgift att bedriva signalspaning.
Verksamheten bedrivs enligt den inriktning som regeringen, Försvarsmakten och övriga uppdragsgivare
anger. Försvarets radioanstalt skall också utveckla
teknisk materiel och metoder som behövs för att bedriva denna verksamhet.
Försvarsutskottet kommer att informeras om
verksamheten i särskild ordning.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
En särskild resultatundersökning har gjorts genom
informationsvärdering hos kunderna. Regeringen be72
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dömer att verksamhetsmålen för budgetåret 1995/96
har uppnåtts.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Försvarets forskningsanstalt anger i sin årsredovisning att ett betydande antal för totalförsvaret viktiga
forskningsresultat har nåtts samtidigt som en bred
kompetensutveckling skett, vilket skapar grund för
framtida handlingsfrihet av vikt inte minst för totalförsvarets anpassning. De uppdrag som erhållits från
kunderna har med några få undantag genomförts.
Forskningsanstalten framhåller att den effektiviseringsprocess som startade under budgetåret 1994/95
och som har slutförts under budgetåret 1995/96 har
fått genomslag på de priser som debiterats mot kunderna.
Forskningsanstalten pekar på att det ekonomiska
resultatet för budgetåret 1995/96 är gott, särskilt
som det belastats med engångskostnader för avveckling av personal och lokaler.
Försvarets forskningsanstalts verksamhet är uppdelad på följande verksamhetsgrenar: Försvars- och
säkerhetspolitik, Utformning av militärt försvar och
civil beredskap, Vapen och skydd, Sensorer, Ledningssystem, Telekrig, Människan i totalförsvaret,
Skydd mot N-, B- och C-stridsmedel samt forskning
för övriga samhällssektorer. De totala intäkterna
uppgick till ca 943 miljoner kronor och de totala
kostnaderna till ca 939 miljoner kronor, vilket ger ett
resultat på ca 4 miljoner kronor.

Slutsatser
Regeringen bedömer att verksamheten kan fortsätta i
enlighet med inlämnat budgetförslag för år 1998.
Försvarets underrättelsenämnd har tillstyrkt radioanstaltens budgetunderlag. Regeringen beräknar medlen
för
Försvarets
radioanstalt
till
428 667 000 kronor budgetåret 1998.

7.8

Anslag D 4

D 4. FÖRSVARETS FORSKNINGSANSTALT

1995/96

Utgift

172 178

Utgift

122 174

1997

Anslag

121 280

1998

Förslag

137 343

1999

Beräknat

130 934

2000

Beräknat

134 631

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

3 953

125 233

1 Beloppen anges i tusental kronor

Försvarets forskningsanstalt är en i huvudsak avgiftsfinansierad myndighet med uppgift att bedriva
forskning och utredningsarbete för totalförsvaret
samt till stöd för nedrustning och internationell säkerhet.
Anslagsmedel används för områdena NBCforskning och Försvars- och säkerhetspolitik samt
föreslås engångsvis användas under budgetåret 1998
för sanering efter forskning kring explosivämnen.
Myndigheten skall också verka för att synergieffekter mellan civil och militär forskning samt nationell och internationell forskning tillvaratas. Försvarets forskningsanstalt skall i samverkan med
uppdragsgivarna inom totalförsvaret verka för att
denna resurs nyttiggörs även för samhällsektorer
utanför totalförsvaret.
Det övergripande målet för Försvarets forskningsanstalt är att med beaktande av krav på relevans och
vetenskaplig kvalitet bedriva forskning och utredningsarbete för totalförsvaret samt till stöd för nedrustning och internationell säkerhet.

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

753 000

749 000

4 000

101

1996

528 000

527 000

1 000

100

varav

Prognos 1997

545 000

543 000

2 000

100

Budget 1998

545 000

543 000

2 000

100

Beräknat 1999

545 000

Beräknat 2000

545 000

Investeringsplan

Regeringens förslag
Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av Försvarets forskningsanstalts investeringsplan för perioden 1998-2000 enligt följande.
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Regeringen beräknar medlen för Försvarets forskningsanstalt till 137 343 000 kronor budgetåret
1998.

INVESTERINGSPLAN
(MILJONER KRONOR)

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

Investeringar i
tillgångar som
används i verksamheten

61,0

71,0

69,0

73,0

Summa
investeringar

61,0

71,0

69,0

73,0

7.9

Anslag D 5

D 5. FLYGTEKNISKA FÖRSÖKSANSTALTEN

Finansiering
− lån

61,0

71,0

69,0

73,0

Summa
finansiering

61,0

71,0

69,0

73,0

1995/96

Utgift

32 323

Utgift

27 540

1997

Anslag

30 710

1998

Förslag

31 773

1999

Beräknat

32 755

2000

Beräknat

33 770

Därav

Övriga överväganden
Försvarets forskningsanstalt bedriver på Försvarsdepartementets uppdrag ett 30-tal forskningsprojekt
inom verksamhetsgrenen Försvars- och säkerhetspolitik. Studier genomförs avseende försvarets möjligheter till anpassning, den breddade hotbilden, öststatsstudier,
Europeiska
säkerhetsstrukturer
och
internationella insatser. Studierna inom dessa områden fortsätter och kommer bl.a. att utgöra underlag
inför den säkerhetspolitiska kontrollstationen år
1998.
Sverige har sedan flera decennier hållit en hög profil i internationellt nedrustningsarbete. Detta gäller
inte minst kärnvapenområdet. Den för en liten stat
unika kunskap som Sverige besitter har varit en förutsättning för den respekt som landet åtnjutit i detta
sammanhang. Regeringen avser även fortsättningsvis
ta initiativ inom nedrustningsområdet. Försvarets
forskningsanstalt kommer som ett led i det svenska
nedrustningsarbetet att genomföra ett seminarium i
syfte att studera förutsättningarna för ett eventuellt
verifikationssystem för ett avtal om förbud mot produktion av klyvbart material.
Regeringen har jämfört med den bedömning av
verksamheten som gjordes i anslutning till myndighetens fördjupade anslagsframställning som lämnades
år 1996 också beräknat ett engångsbelopp, för sanering efter forskning kring explosivämnen i Ursvik,
som överförts från medel som tidigare inplanerats för
Försvarsmakten. Det är avsikten att eventuella medel
för sanering som inte förbrukas skall återföras till
Försvarsmakten.

1996

1

Anslagssparande

2 921

Utgiftsprognos

30 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Flygtekniska försöksanstalten är en i huvudsak avgiftsfinansierad myndighet med uppgift att främja
utvecklingen av flygtekniken inom landet. Flygtekniska försöksanstalten är riksmätplats för tryck enligt
förordningen (1989:527) om riksprovplatser och
riksmätplatser.
Flygtekniska försöksanstalten finansieras med avgiftsinkomster och anslag. Verksamheten leds av en
styrelse med fullt ansvar.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Flygtekniska försöksanstaltens omsättning uppgick
för budgetåret 1995/96 till 169,6 miljoner kronor, en
ökning på 12-månadersbasis från föregående budgetår med cirka 8,5 miljoner kronor. Resultatet ökade från en nollnivå till drygt en miljon kronor. Verksamheten var under budgetåret uppdelad på följande
verksamhetsgrenar: Gemensamt, Aerodynamik,
Struktur- och materialteknik, Flygsystemteknik,
Akustik, Vindenergiverksamhet.
Flygtekniska försöksanstalten har under budgetåret 1995/96 följt upp och ytterligare reducerat verksamhetens omkostnader. Sammantaget bedömer
Flygtekniska försöksanstalten att en årlig nettokostnadsbesparing på 4-5 procent uppnåtts.
Den försvarsanknutna verksamheten på aerodynamiksidan dominerades under budgetåret 1995/96
av arbeten med anknytning till flygplan JAS 39 Gripen.
Verksamheten inom teknikområdet struktur- och
materialteknik har bl.a. omfattat fortsatta arbeten
med utveckling av ny krigsreparationsteknik för JAS
39 Gripen.

Slutsatser
Resultatet av verksamheten under budgetåret
1995/96 har varit gott såväl verksamhetsmässigt som
ekonomiskt.
De mål som regeringen har satt upp för verksamheten under budgetåret 1995/96 har uppnåtts.
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Verksamheten inom teknikområdet flygsystem har
omfattat luftstridssimulering, flygdynamik och människa/maskinsamverkan samt flygets miljöpåverkan.
Flygtekniska försöksanstaltens analysverktyg för
ljud- och vibrationsutbredning har under året tillämpats i uppdrag för bl.a. Saab 2000 och Ariane 5. Inom ramen för ett program av Närings- och teknikutvecklingsverket har Flygtekniska försöksanstalten
varit projektledare för ett samarbetsprojekt avseende
aktiv bullerkontroll för lätta tågvagnar.
Den statliga vindenergiforskningen bedrivs sedan
några år tillbaka i konsortieform under ledning av
Flygtekniska försöksanstalten. Arbetet med att utvidga vindkraftsforskningen mot övriga Europa har
under budgetåret 1995/96 enligt försöksanstalten varit framgångsrikt.

INVESTERINGSPLAN
(MILJONER
KRONOR)

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

19,7

8,0

2,0

0

0

65,0

10,0

55,0

0

0

26,0

11,0

5,0

5,0

5,0

60,7

16,9

13,8

15,0

15,0

171,4

45,9

75,8

20,0

20,0

171,4

45,9

75,8

20,0

20,0

171,4

45,9

75,8

20,0

20,0

− Ställbar
dysa till T
1500
− Kompressor
-anläggning
− Simulerings
-center
− Övriga
objekt
Summa
investeringar
Finansiering
− lån

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

137 363

136 310

1 053

101

1996

96 866

92 874

3 992

104

varav

PROGNOS
1997

Investeringar

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

TOTAL
KOSTNAD

Prognos 1997

115 500

114 400

1 100

101

Budget 1998

120 000

119 000

1 000

101

Beräknat 1999

125 000

Beräknat 2000

130 000

Summa
finansiering

Slutsatser
Regeringen bedömer att verksamheten under budgetåret 1995/96 har genomförts med gott resultat.
Regeringen beräknar medlen för Flygtekniska försöksanstalten till 31 773 000 kronor budgetåret
1998.

Investeringsplan

Regeringens förslag

7.10

Regeringen föreslår att riksdagen godkänner inriktningen av Flygtekniska försöksanstaltens investeringsplan för perioden 1998-2000 enligt följande.

Anslag D 6

D 6. STÖD TILL FRIVILLIGA FÖRSVARSORGANISATIONER INOM TOTALFÖRSVARET

1995/96

Utgift

147 979

Utgift

83 336

1997

Anslag

98 771

1998

Förslag

101 971

1999

Beräknat

101 971

2000

Beräknat

101 971

Därav

1996

1,2

Utgiftsprognos

98 770

1 Beloppen anges i tusental kronor
2 Tidigare anslaget G 15 Stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom totalförsvaret
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Anslaget omfattar kostnader för stöd till den verksamhet som anges i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet.
Härutöver tilldelas de frivilliga försvarsorganisationerna för sin utbildningsverksamhet medel från
anslagen A 1 Försvarsmakten, B 3 Befolkningsskydd
och räddningstjänst samt B 6 Hälso- och sjukvård
m.m. Arbetsmarknadsstyrelsen tilldelas medel genom
en anslagspost under anslaget B 3 Befolkningsskydd
och räddningstjänst.

I enlighet med vad regeringen redovisar i 1997 års
skrivelse disponerar och fördelar myndigheterna Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap
medlen för stöd till de frivilliga försvarsorganisationerna. Från och med budgetåret 1998 ingår även medel för stöd till frivilliga försvarsorganisationer inom funktionen Hälso- och sjukvård m.m.
Medlen ges i form av statsbidrag.

Slutsatser
För år 1998 tilldelas de frivilliga försvarsorganisationerna 101 971 000 kronor för stöd till verksamheten.
För
utbildningsverksamheten
bedöms
162 700 000 kronor avdelas, varav 56 700 000 kronor från anslag inom det civila försvaret och
106 000 000 kronor från anslag inom det militära
försvaret.
Regeringen har även i 1997 års skrivelse behandlat de frivilliga försvarsorganisationernas verksamhet
i avsnitt 8.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
De frivilliga försvarsorganisationer som anges i bilaga till förordningen om frivillig försvarsverksamhet
får bidrag för den del av deras verksamhet som
främjar totalförsvaret och som omfattar ledning och
administration, försvarsupplysning och rekrytering.
Verksamhet som finansieras med statsbidrag omfattas inte av bestämmelserna i förordningen
(1996:882) om myndigheters årsredovisning. Härav
följer att årsredovisningar och anslagsframställningar
inte lämnats i enlighet med föreskrifterna i nämnda
förordning.
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8 Ändringar i lagen om statligt personskadeskydd

rätt till sådan fri sjukvård under högst 90 dagar därefter. Däremot har en totalförsvarspliktig under den
tid han eller hon är inkallad, den s.k. skyddstiden,
inte någon rätt till sjukpenning enligt lagen om statligt personskadeskydd. En totalförsvarspliktig har
vanligtvis inte heller någon rätt till sjukpenning enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Sjukpenning enligt lagen om statligt personskadeskydd utges först efter skyddstidens utgång. Hel
sjukpenning utges, efter avdrag med en karensdag,
med 75 % av sjukpenningrundande inkomst. Från
och med den 1 januari 1998 utges sjukpenningen
med 80 % av sjukpenninggrundande inkomst efter
avdrag med en karensdag (prop. 1996/97:63, bet.
1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273). Sjukpenninggrundande inkomst är den inkomst som den sjuke
kan antas få. Många totalförsvarspliktiga rycker
dock in till grundutbildning innan de hunnit få arbete
och inkomster. Den sjukpenninggrundande inkomsten kommer därför i stället att bestämmas med hjälp
av vissa minimibelopp kopplade till den skadades
ålder, vilket innebär att endast en låg ersättning utges.
Utredningen om totalförsvarspliktigas sociala och
ekonomiska situation lämnade i ett betänkande
(SOU 1996:18) bl.a. vissa förslag till förbättringar i
personskadeskyddet för totalförsvarspliktiga. Frågan
om förändringar av personskadeskyddet har också
drivits av värnpliktsrörelsen och behandlades i det
sammanhanget bl.a. på Värnpliktskongressen i Enköping i mars 1997. Även Civilpliktsrådet har uttryckt att förbättringar bör göras av ersättningen
som utges vid skador. Regeringen uppdrog den 15
maj 1997 åt Försvarsmakten och Överstyrelsen för
civil beredskap att dels göra en kartläggning av de
totalförsvarspliktigas personskador som inträffat efter den 1 juli 1995, dels redovisa förslag på förbättringar i ersättningssystemet samt kostnaderna för
förändringarna. Försvarsmakten inkom med en skrivelse till regeringen den 16 juni 1997 och Överstyrelsen för civil beredskap inkom med en skrivelse den
13 juni 1997. Båda myndigheterna har föreslagit att

Regeringens förslag
Minimibeloppen i lagen (1977:265) om statligt
personskadeskydd för beräkning av sjukpenningunderlag och livränteunderlag, liksom för beräkning av
underlag för den särskilda sjukpenningen, höjs för
dem som omfattas av bestämmelserna om längre
grundutbildning än 60 dagar enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt. För dem återinförs också rätten till ersättning för nödvändiga kostnader för läkarvård, sjukvårdande behandling, sjukhusvård samt läkemedel.

Skälen för regeringens förslag
Bakgrund
Lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd gäller ersättning av staten vid personskada till bl.a. den
som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller inställer sig till mönstring, eller annan
uttagning enligt den lagen eller till antagningsprövning enligt lagen om möjlighet för kvinnor att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning. När begreppet totalförsvarspliktiga används i
det följande avses även kvinnor som fullgör utbildning med stöd av lagen om möjlighet för kvinnor att
fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre grundutbildning. Personskadeskyddet är avsett att ge de totalförsvarspliktiga ett motsvarande skydd som förvärvsarbetande har. Skyddet gäller under hela
tjänstgöringstiden inklusive fritid och övningsuppehåll.
En totalförsvarspliktig har under sin tjänstgöringstid rätt att behålla sina förmåner enligt förordningen
(1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga
även när han eller hon är sjuk. Bland förmånerna ingår fri hälso- och sjukvård. Även efter utryckningsdagen har en totalförsvarspliktig som vid tiden för
utryckning får sluten vård vid vårdinrättning alltjämt
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en fördjupad analys görs av behovet av förändringar
inom ersättningssystemet. Myndigheterna har även
lämnat förslag till förändringar av ersättningssystemet. Såväl Värnpliktsrådet som Civilpliktsrådet har
medverkat i arbetet med skrivelserna.
Regeringen beslutade den 26 juni 1997 att tillkalla
en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn
av arbetsskadeförsäkringen. Enligt direktiven
(1997:91) skall utredaren i det sammanhanget även
se över personskadeskyddet för de totalförsvarspliktiga. Uppdraget skall vara avslutat senast den 30 januari 1998.
Regeringen anförde i totalförsvarspropositionen år
1996, att den avsåg att återkomma med förslag om
förbättringar i de totalförsvarspliktigas personskadeskydd. Vikten av att arbetet med förändringar av
personskadeskyddet skyndsamt fullföljs betonades i
riksdagsbehandlingen (bet. 1996/97:FöU1). Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap har
lämnat förslag till förändringar. Mot denna bakgrund anser regeringen att det finns anledning att redan nu föreslå vissa förändringar av reglerna om ersättningsunderlaget för sjukpenning och livränta
samt ersättning för vissa nödvändiga kostnader för
läkarvård m.m. för de totalförsvarspliktiga. I beredningen av det förslag som regeringen nu förelägger
riksdagen har Försvarsmakten och Överstyrelsen för
civil beredskap lämnat synpunkter under hand.

säkring. Enligt 3 kap. 1 § lagen om arbetsskadeförsäkring har den som är sjukförsäkrad enligt lagen om
allmän försäkring vid arbetsskada rätt till samma
förmåner från sjukförsäkringen som vid annan sjukdom. Hel sjukpenning utges enligt 3 kap. 4 § lagen
om allmän försäkring, efter en karensdag, med 75
procent av den sjukpenninggrundande inkomsten
dividerat med 365. Såsom tidigare nämnts utges hel
sjukpenning från och med den 1 januari 1998 med
80 procent av sjukpenninggrundande inkomst. Sjukpenninggrundande inkomst är enligt 3 kap. 2 § lagen
om allmän försäkring den årsinkomst som den försäkrade tills vidare kan antas få. Det är dock vanligt
förekommande att totalförsvarspliktiga inte har haft
något arbete varför det inte går att fastställa någon
sjukpenninggrundande inkomst. I stället får ett sjukpenningunderlag enligt 12 § lagen om statligt personskadeskydd bestämmas med hjälp av de regler
om vissa minimibelopp kopplade till den skadades
ålder som återfinns i 4 kap.10 § andra stycket lagen
om arbetsskadeförsäkring. Sjukpenningunderlaget
får inte beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar två gånger basbeloppet för tid före 21 års ålder, två och en halv gånger basbeloppet för tid mellan 21 och 25 års ålder och tre gånger basbeloppet
för tid från och med 25 års ålder. Bestämmelserna i
12 § omfattar den som har skadats under grundutbildning som är längre än 60 dagar. Sjukpenning och
livränta utges enligt 11 § andra stycket lagen om
statligt personskadeskydd inte under skyddstiden.
Även såvitt gäller bestämmandet av livränta tilllämpas vissa i 10 § lagen om statligt personskadeskydd angivna bestämmelser i lagen om arbetsskadeförsäkring. Den som genom arbetsskada fått sin
förmåga att skaffa inkomst genom arbete nedsatt
med minst en femtondel har enligt 4 kap. 1 § lagen
om arbetsskadeförsäkring rätt till ersättning i form
av livränta, såvida den årliga förlusten inte understiger en fjärdedels basbelopp. Livränteunderlaget bestäms enligt 4 kap. 5 § lagen om arbetsskadeförsäkring på samma sätt som den sjukpenninggrundande
inkomsten enligt 3 kap. 2 § lagen om allmän försäkring. Om det inte går att fastställa någon sjukpenninggrundande inkomst får även för livräntan reglerna i 4 kap. 10 § andra stycket lagen om
arbetsskadeförsäkring om vissa minimibelopp kopplade till den skadades ålder tillämpas.
Enligt 13 § lagen om statligt personskadeskydd
kan en särskild sjukpenning utges om en totalförsvarspliktig under grundutbildning som är längre än
60 dagar har ådragit sig sjukdom under skyddstiden,
utryckningsmånaden eller den efterföljande månaden
och denna sjukdom nedsätter den sjukes förmåga att
skaffa sig inkomst genom arbete med minst en fjärdedel. Denna form av sjukpenning utges vid sjukdom
som på grund av bestämmelserna i 6-8 §§ inte täcks
av lagens övriga ersättningsbestämmelser. Om den
sjuke samtidigt har rätt till annan ersättning enligt
lagen om statligt personskadeskydd, sjukpenning en-

Nuvarande ordning
Lagen om statligt personskadeskydd tillämpas, såsom nämnts, bl.a. på den som tjänstgör enligt lagen
om totalförsvarsplikt eller inställer sig till mönstring,
eller annan uttagning enligt den lagen eller till antagningsprövning enligt lagen om möjlighet för kvinnor
att fullgöra värnplikt eller civilplikt med längre
grundutbildning. Begreppet ”skada” innefattar enligt
lagen om statligt personskadeskydd både olycksfallsskada och sjukdom (prop. 1976/77:64, s. 127).
Enligt 10 § lagen om statligt personskadeskydd
lämnas ersättning för sjukdom, bestående nedsättning av arbetsförmågan och dödsfall. Personskadeskyddet omfattar enligt 6 § skada som har ådragits
under skyddstiden. Med skyddstid avses enligt 4 §
den tid som löper mellan det att den första färden
påbörjats till inställelsen till dess att den sista färden
från verksamheten avslutats. I 7 och 8 §§ har vissa
presumtionsregler intagits för när en skada skall anses ha uppkommit. Reglerna innebär att om någon
har varit utsatt för ett olycksfall under skyddstiden,
skall skada som han eller hon då ådragit sig anses
vara orsakad av olycksfallet, om övervägande skäl
talar för det. Om skada till följd av annat än olycksfall visar sig efter skyddstiden skall den anses vara
ådragen under skyddstiden om verksamheten skäligen kan antas ha väsentligt bidragit till skadan.
Vid bestämmandet av sjukpenning tillämpas vissa
i 10 § lagen om statligt personskadeskydd angivna
bestämmelser i lagen (1976:380) om arbetsskadeför78
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ligt lagen om arbetsskadeförsäkring eller sjukpenning
enligt 3 kap. lagen om allmän försäkring, utges den
särskilda sjukpenningen endast om den är högre. Hel
särskild sjukpenning utges som annan sjukpenning
till 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten dividerat med 365. Den särskilda sjukpenningen kommer i likhet med sjukpenningen enligt
lagen om allmän försäkring att från och med den 1
januari 1998 utges med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Ersättningsunderlaget för
särskild sjukpenning bestäms alltid enligt reglerna i 4
kap. 10 § lagen om arbetsskadeförsäkring.

Regeringen anser att den föreslagna höjningen av
antalet basbelopp ger en god förbättring av sjukpenningen för den som före fullgörandet av grundutbildningen inte har haft möjlighet att komma in på
arbetsmarknaden. I 12 § lagen om statligt personskadeskydd bör därför göras en ändring av innebörd att för den som omfattas av bestämmelserna
om längre grundutbildning än 60 dagar enligt lagen
om totalförsvarsplikt och som har skadats under sådan utbildning, får sjukpenningunderlaget inte beräknas till lägre belopp än vad som motsvarar fyra
gånger basbeloppet för tid före 21 års ålder, fyra och
en halv gånger basbeloppet för tid mellan 21 och 25
års ålder och fem gånger basbeloppet för tid från och
med 25 års ålder. Såsom tidigare har nämnts finns
enligt 13 § lagen om statligt personskadeskydd även
en rätt till särskild sjukpenning för den som under
grundutbildning som är längre än 60 dagar har ådragit sig sjukdom som efter skyddstidens slut sätter ned
hans förmåga att skaffa sig inkomst genom arbete
med minst en fjärdedel. Detsamma gäller vid sjukdom som har ådragits under utryckningsmånaden
eller månaden efter denna. Även i denna bestämmelse bör göras en ändring som innebär att den särskilda
sjukpenningen skall beräknas på ett underlag som
uppgår till de belopp som motsvarar fyra gånger
basbeloppet, fyra och en halv gånger basbeloppet
samt fem gånger basbeloppet för de olika ålderskategorierna.
Såsom tidigare redovisats skall även för livränta
reglerna om vissa minimibelopp i 4 kap. 10 § andra
stycket lagen om arbetsskadeförsäkring tillämpas,
om det inte går att fastställa någon sjukpenninggrundande inkomst för den skadade. Det är inte lämpligt
att underlaget för livränta beräknas till ett lägre belopp än underlaget för sjukpenning. Därför bör i 12
§ lagen om statligt personskadeskydd göras en sådan
ändring att även livränteunderlaget bestäms till de
antal basbelopp för de olika ålderskategorierna som
föreslagits gälla vid bestämandet av sjukpenningunderlaget.
Rätten till ersättning för vissa sjukvårdskostnader
enligt lagen om arbetsskadeförsäkring och därigenom motsvarande ersättning enligt lagen om statligt
personskadeskydd för sådana kostnader som uppkommer efter skyddstiden upphörde den 1 juli 1993.
Regeringen anser att totalförsvarspliktiga som genomgår den längre grundutbildningen bör få samma
ersättning som utgavs före den 1 juli 1993. I lagen
om statligt personskadeskydd bör därför införas en
ny bestämmelse av innebörd att den som omfattas av
bestämmelserna om längre grundutbildning än 60
dagar enligt lagen om totalförsvarsplikt och som har
skadats under sådan utbildning äger efter skyddstidens utgång, rätt även till ersättning för nödvändiga
kostnader för läkarvård, sjukvårdande behandling,
sjukhusvård samt läkemedel under en tid av högst tre
år. I kostnader för vård skall inräknas nödvändiga
kostnader för resor.

Överväganden
Det är av stor betydelse att medborgarna känner ansvar för och efter förmåga medverkar till Sveriges
försvar. Detta tillgodoses bäst genom ett system med
plikttjänstgöring. Under tjänstgöringen utsätts dock
de totalförsvarspliktiga för vissa risker som de i annat fall inte skulle utsättas för. Det är därför viktigt
att utbildningen genomförs på ett sådant sätt att riskerna så långt det är möjligt minimeras. När en
olycka trots vidtagna åtgärder ändå inträffar är det
angeläget att reglerna om personskadeskydd kan ge
ett gott skydd för den som drabbas av en skada.
En viktig del av personskadeskyddet är rätten till
sjukpenning. Vissa förändringar som gjordes bl.a.
den 1 januari 1993 i lagen om arbetsskadeförsäkring
och den 1 januari 1996 i lagen om allmän försäkring,
har medfört sänkt ersättningsnivå för sjukpenning
som utges i samband med skador. De förändringar
som gjorts har gällt de totalförsvarspliktiga på samma sätt som arbetstagare m.fl. År 1993 togs även vissa ersättningar för sjukvårdskostnader bort.
Enligt regeringens uppfattning är det angeläget att
personskadeskyddet förbättras för de totalförsvarspliktiga. Utredningen om totalförsvarpliktigas
sociala och ekonomiska situation föreslog att de totalförsvarspliktiga som drabbas av skador får en
bättre sjukpenning och att de ändringar som gjordes
år 1993 tas bort såvitt gäller de totalförsvarspliktiga.
Den särskilde utredare som nu fått i uppdrag att se
över arbetsskadeförsäkringen skall, som tidigare
nämnts, även se över personskadeskyddet för de totalförsvarspliktiga. Uppdraget skall vara avslutat senast den 30 januari 1998. Försvarsmakten och Överstyrelsen för civil beredskap har föreslagit en rad
olika förändringar, varav bl.a. den att beloppet för
sjukpenningunderlaget höjs.
Regeringen anser att det är nödvändigt att vissa
förbättringar av de totalförsvarspliktigas ersättningsskydd genomförs redan nu.
Enligt det förslag som lämnats av Försvarsmakten
och Överstyrelsen för civil beredskap bör sjukpenningunderlaget grunda sig på fyra basbelopp för den
som är yngre än 21 år, fyra och ett halvt basbelopp
för den som är mellan 21 och 25 år och fem basbelopp för den som fyllt 25 år.
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Regeringen beräknar att kostnaderna för förbättringarna uppgår till 1,7 miljoner kronor (se vidare
avsnitt 4.14).
De nya reglerna bör träda i kraft den 1 januari
1998.
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9 Ändring i lagen om
tullfrihet m.m.

öppnar dock en möjlighet för medlemsländerna att
bl.a. hålla den egna importen av försvarsmateriel från
tredje land fri från tull. Enligt artikeln får således
varje medlemsstat vidta de åtgärder som den anser
nödvändiga för att skydda sina väsentliga säkerhetsintressen i fråga om tillverkning av eller handel med
vapen, ammunition och krigsmateriel. Sådana åtgärder får dock, enligt vad som sägs i artikeln, inte försämra konkurrensvillkoren på den gemensamma
marknaden vad gäller varor som inte är avsedda speciellt för militära ändamål.
Frågan om tullfrihet var föranledd av en anmälan
av Försvarets materielverk till Regeringskansliet och
hade beretts av en arbetesgrupp inom Regeringskansliet. Mot bakgrund av att även Försvarets radioanstalt är en sådan myndighet som hanterar försvarsmateriel som skall användas för militärt
ändamål, har inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) utarbetats en promemoria med förslag att föreskrifter om tullfrihet får meddelas även
för varor som förtullas för Försvarets radioanstalt
och som skall användas för militärt ändamål. Försvarets radioanstalt, Generaltullstyrelsen, Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen har getts tillfälle att yttra
sig över promemorians lagförslag. De har inte haft
något att erinra mot promemorieförslaget.
Såvitt avser bestämmelsen i 7 § tullfrihetslagen får
som nämnts föreskrifter om tullfrihet bl.a. meddelas
för varor som förtullas för Försvarsmakten eller för
Försvarets materielverk och som skall användas för
militärt ändamål. Även Försvarets radioanstalt är en
sådan myndighet som hanterar försvarsmateriel som
skall användas för militärt ändamål. I 7 § första
stycket 3 bör därför en ändring göras av innebörd att
regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet även
för varor som förtullas för Försvarets radioanstalt
och som skall användas för militärt ändamål.
Ändringen bör träda i kraft den 1 januari 1998.
Förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1547)
om tullfrihet m.m. kan formellt sett anses höra till

Regeringens förslag
I tullfrihetslagen föreslås en ändring av innebörd att
regeringen får meddela föreskrifter om tullfrihet även
för varor från ett land utanför EU som förtullas för
Försvarets radioanstalt och som skall användas för
militärt ändamål.

Skälen för regeringens förslag
Regeringen får enligt 7 § första stycket 3 lagen
(1994:1547) om tullfrihet m.m. meddela föreskrifter
om tullfrihet för varor som förtullas för Försvarsmakten eller för Försvarets materielverk och som
skall användas för militärt ändamål eller varor som
skall användas i landet för tillverkning eller underhåll
av produkter för sådant ändamål. Bestämmelsen
trädde i kraft den 1 januari 1996.
Enligt 8 a § förordningen (1994:1605) om tullfrihet m.m. gäller tullfrihet för varor som förtullas för
Försvarsmakten eller för Försvarets materielverk och
som skall användas i det militära försvaret och utgör
krigsmateriel enligt förordningen (1992:1303) om
krigsmateriel eller avses i 1 § förordningen
(1994:2060) om strategiska produkter. Tullfrihet
gäller också för varor som skall användas i landet för
tillverkning eller underhåll av produkter för svenskt
militärt ändamål. Denna bestämmelse trädde i kraft
den 1 februari 1996.
Bakgrunden till bestämmelserna var att Sverige i
och med medlemskapet i EU inte längre kunde tilllämpa den ordning för tullfrihet i fråga om import av
försvarsmateriel som tidigare hade gällt i Sverige
(prop. 1995/96:12 och 57, bet. 1995/96:SkU17, rskr.
1995/96:120). All handel mellan medlemsstaterna
inom EU är i princip fri och man har gemensamma
tullar mot tredje land. Romfördragets artikel 223. 1b
81
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Lagrådets granskningsområde. Den föreslagna ändringen, att låta ytterligare en myndighet omfattas av
bestämmelserna om tullfrihet, är dock av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
X

1. fastställer biståndsramen för internationellt utvecklingssamarbete till 0,70 % av vid budgeteringstillfället beräknad BNI för 1998,

5. godkänner att subventioner av premier för biståndsgarantier får belasta anslaget A 1 Biståndsverksamhet i enlighet med vad som förordas under avsnittet Bilateralt utvecklingssamarbete,
underavsnittet Krediter och garantier,

2. bemyndigar regeringen att göra de utfästelser och
åtaganden som förordas under verksamhetsområde A Internationellt utvecklingssamarbete, avsnittet Utfästelser och åtaganden,

6. godkänner att avräkning av gåvoelement i ukrediter skall ske i enlighet med vad som förordas
under avsnittet Bilateralt utvecklingssamarbete,
underavsnittet Krediter och garantier,

3. bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier till ett
belopp av högst 12 000 000 000 kr för garantigivning inom det internationella utvecklingssamarbetet i enlighet med vad som förordas under avsnittet Bilateralt utvecklingssamarbete,
underavsnittet Krediter och garantier,

7. bemyndigar regeringen att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för finansiellt stöd till länder i Central- och Östeuropa till
ett belopp om högst 150 000 000 kronor,
8. bemyndigar regeringen att under budgetåret åta
sig ekonomiska förpliktelser för insatser i
Central- och Östeuropa innebärande åtaganden
om högst 810 000 000 kronor som medför
utgifter efter år 1998,

4. godkänner inrättande av en säkerhetsreserv för
garantiverksamhet som inte är kopplad till kreditgivning i enlighet med vad som förordas under
avsnittet Bilateralt utvecklingssamarbete, underavsnittet Krediter och garantier,

9. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Biståndsverksamhet

reservarionsanslag

10 214 267

A 2. Biståndsförvaltning

ramanslag

409 333

B 1. Samarbete med Central- och Östeuropa

reservationsanslag

789 800

B 2. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier för finansiellt stöd
och exportkreditgarantier

reservationsanslag

21 000

Summa

11 434 400
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2 Verksamhet under utgiftsområdet

Utgiftsområdet Internationellt bistånd omfattar verksamhetsområdena A. Internationellt utvecklingssamarbete respektive B. Samarbete med Central- och
Östeuropa.

Samarbete med Central- och Östeuropa
De av riksdagen fastslagna målen för samarbetet med
Central- och Östeuropa är att främja en säkerhetsgemenskap, fördjupa demokratins kultur, stödja en
socialt hållbar ekonomisk omvandling samt stödja en
miljömässigt hållbar utveckling. Härtill har riksdagen
beslutat att allt samarbete skall genomsyras av ett
jämställdhetsperspektiv.

Internationellt utvecklingssamarbete
Det överordnade målet för Sveriges internationella
utvecklingssamarbete är att höja de fattiga folkens
levnadsnivå. De sex av riksdagen fastlagda biståndspolitiska målen – att bidra till resurstillväxt, ekonomisk och politisk självständighet, ekonomisk och social utjämning, demokratisk samhällsutveckling, en
framsynt hushållning med naturresurser och omsorg
om miljön samt jämställdhet mellan kvinnor och
män – samverkar för att bidra till det övergripande
målet.

Ramen för utgiftsområdet
Den totala biståndsramen, motsvarande 0,70 % av
prognosticerad BNI år 1998 beräknas till 12 418
miljoner kronor. I förhållande till regeringens ekonomiska vårproposition 1996/97:150 är ramen för
utgiftsområdet nedjusterad med 65 miljoner kronor
för år 1998, vilket beror på att biståndsramen, som
beräknas till 0,70 % av BNI, omräknats som följd av
förändring av BNI-prognosen för år 1998.

UTGIFTSUTVECKLINGEN INOM UTGIFTSOMRÅDE 7

A. Internationellt utvecklingssamarbete
B. Samarbete med Central- och Östeuropa
Totalt för utgiftsområde 7

UTGIFT
1995/96

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

16 965

10 191

12 258

10 624

11 218

12 231

1 241

811

775

811

810

810

18 206

11 002

13 033

11 434

12 028

13 041

Beloppen anges i miljoner kronor
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3 A Internationellt utvecklingssamarbete

Regeringens prioriteringar
Regeringen ser biståndet som ett oumbärligt instrument att främja säkerhet och solidaritet. Det
är i Sveriges intresse att det internationella utvecklingssamarbetet stärks. Biståndsfinansierade
insatser kan vara avgörande för att säkra fred,
fördjupa demokratins kultur, bistå människor i
nöd, utveckla handel och på olika sätt främja en
globalt hållbar utveckling. Utifrån det övergripande målet att höja de fattiga folkens levnadsnivå har Sverige över åren utvecklat metoder att
ge ett effektivt bistånd, såväl bilateralt genom
Sida och enskilda organisationer som genom ett
aktivt multilateralt arbete. Därigenom har Sverige blivit en uppskattad partner till dem vars egen
uppgift det är att utkräva sin rätt, befria sig från
fattigdom och ta makt över sin framtid.
Biståndet är såväl genom sin storlek som genom sin kvalitet ett utomordentligt användbart
instrument för Sveriges internationella ansvarstagande på många områden. Efter betydande
nedskärningar sedan 1992, kommer biståndet nu
efter budgetsaneringen att öka, för 1998 med
472 miljoner till 12 418 miljoner kronor, motsvarande 0,70 % av BNI. År 2000 kommer biståndet att öka även i nivå, till 0,72%. Detta
kontrasterar mot den internationella utveckling
som sänkt det samlade biståndet under samma
period från 0,33% till 0,25% av BNI, den historiskt lägsta nivån någonsin. Medan stora biståndsgivare som USA och nu även Japan går
ned i volym, ökar det samlade nordiska biståndet. I Afrika söder om Sahara är nu de nordiska
länderna sammantaget större givare än både
USA och Storbritannien. Endast Frankrike, EG
och IDA är påtagligt större.
Även kvalitativt är Sverige ledande. En betydande policy- och metodutveckling har ägt rum
9

under senare år, särskilt sedan det nya Sida bildades 1995. På områdena jämställdhet och hållbar utveckling har riksdagen redan tagit ställning
till regeringens förslag. Inom kort förestår riksdagsbehandling av en modern policy för fattigdomsbekämpning. Före april 1998 avser regeringen förelägga riksdagen förslag rörande
demokrati, mänskliga rättigheter och en samlad
Afrikapolitik. Dessutom pågår ett arbete om
Sveriges Asienpolitik. En ny humanitär policy
bereds ävenledes. På flera områden har också
biståndets möjligheter att verka konfliktförebyggande och fredsfrämjande förstärkts med nya
former av insatser. Under 1998 kommer en förstärkning av insatser för särskilt utsatta barn att
genomföras.
Det integrerade Utrikesdepartementet, det nya
Sida, landstrategiarbetet (regeringen har antagit
26 land- och regionstrategier), reformer av fältorganisationen samt vår starka ställning i samarbetet med FN, utvecklingsbankerna och EU har
bidragit till att Sverige i dag har ett bistånd som
kan styras och koordineras väl. Sida har, utöver
ett omfattande policyarbete, i det s.k. 2015arbetet belyst utvecklingssamarbetets förutsättningar på tjugo års sikt. Den självständiga Expertgruppen för studier i utvecklingsfrågor belyser i ett antal studier svåra frågor som
biståndsberoende, de nya kapitalmarknaderna,
lärandet i biståndet och barns ekonomiska roll i
u-länder. Utrikesdepartementet och Sida kommer under 1998 att ytterligare öka kompetensen
att leverera ett modernt, serviceinriktat samarbete mellan svenska intressen och människor och
länder i den fattigare delen av världen.
Efter biståndets första år, u-hjälpens, då fokus
låg på enskilda biståndsprojektet, och den senas-
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te 15-årsperioden, då fokus legat på strukturanpassning och god samhällsstyrning, förestår nu
sannolikt en period då utvecklingssamarbetet
måste ses i ljuset av den kraftfulla globaliseringen.
Globaliseringen manifesteras i en allt snabbare
ökning av flödet av varor, tjänster, kapital, kunskap, teknologi, kultur och information liksom
växande regionala och globala miljöproblem.
Det leder till att frågor av lokal och nationell karaktär måste ses i ett globalt sammanhang Den
väldiga politiska och ekonomiska omvandlingen
i det som en gång var tredje världen påverkar
alla länder. Hastigheten i förändringarna och
den växande mängden av information skapar
osäkerhet om framtiden. Samspelet mellan olika
flöden, inte minst kunskap, formar en ny verklighet. Regeringen avser tillsammans med ordförandelandet i den alliansfria rörelsen, Colombia,
genomföra en internationell konferens om politikens möjligheter att dra nytta av de positiva
effekterna av globaliseringen och mildra de negativa. Globaliseringen ställer länder inför utmaningar och ödesfrågor som måste angripas gemensamt. Utvecklingssamarbetet är här ett
oundgängligt instrument.
Studier, t.ex. av OECD, anger att på sikt är
förutsättningarna för fortsatt tillväxt, fattigdomsbekämpning och sociala framsteg goda.
Utmaningarna är dock stora och mer pessimistiska förutsägelser finns. Även i ekonomier med
god tillväxt ökar ofta klyftorna mellan fattiga
och rika. Belastningen på miljön överstiger globalt vad som är långsiktigt hållbart. De politiska
reaktionerna på förändringstrycket kan leda till
en nytändning för internationellt samarbete och
till impulser för lokalt engagemang, men också
till populistiska rörelser som bygger på människors rädsla.
Aldrig har så många människor fått det så
mycket bättre som under de senaste trettio åren.
Aldrig har andelen fattiga varit så låg. Samtidigt
fortsätter antalet fattiga att öka. Aldrig har så
många fötts in i fattigdom. Kvinnor utgör en allt
större andel av de fattiga.
Regeringen har i de senaste budgetpropositionerna tydliggjort avsikten att stärka fattigdomsinriktningen och långsiktigheten i utvecklingssamarbetet. På basis av bl.a. Sidas utredning och
handlingsprogram om stöd till bärkraftig försörjning och fattigdomsbekämpning, överlämnade regeringen i juni i år skrivelsen De fattigas
rätt – vårt gemensamma ansvar. Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete (skr.
1997/97:169) till riksdagen. I skrivelsen redovisas hur fattigdomsarbetet kan ges en starkare
profil i utvecklingssamarbetet, såväl strategiskt
som metodiskt, såväl i det bilaterala utvecklings-

samarbetet som i samverkan med FN, EU och de
multilaterala utvecklingsbankerna.
Mer än 30 års erfarenhet av bistånd har gett
oss kunskap och insikt om att fattigdomsbekämpning kräver ett integrerat synsätt, där sambanden mellan politisk, ekonomisk, miljömässig
och social utveckling är avgörande. Fattigdom
handlar inte bara om brist på materiella resurser.
Det handlar också om mäns och kvinnors brist
på rättigheter, kunskap och inflytande över egna
livsvillkor. De fattigas egen syn på vad fattigdom
respektive ett gott liv är och vad som krävs för
att ta sig ur fattigdomen måste vara utgångspunkten.
Kampen mot fattigdom måste ledas av de fattiga länderna själva. Deras vilja och förmåga att
föra en politik som stärker fattiga människors
säkerhet, förmåga och möjligheter och som bidrar till att mobilisera egna resurser för att bekämpa fattigdom är avgörande. Utvecklingssamarbetets roll är att stödja och genom
dialogen påverka förändringar i samarbetsländerna som skapar förutsättningar för uthållig
tillväxt och förbättrade levnadsvillkor för fattiga
kvinnor, män och inte minst barn – att förbättra
barnens villkor och möjligheter utgör den viktigaste investeringen i en nations framtid.
Det finns ingen enkel formel för att göra utvecklingssamarbetet mer inriktat på fattigdomsbekämpning. Det handlar inte främst om att utforma speciella insatser för att nå de fattiga utan
om ett synsätt som utgår från de fattigas situation. Ökad kunskap om och förståelse för specifika förutsättningar i olika länder är en nödvändig förutsättning för en starkare fattigdomsprofil.
Det långsiktiga bilaterala utvecklingssamarbetet bör främst koncentreras till fattiga länder
vars regeringar har politisk vilja och förmåga att
bedriva en framgångsrik politik mot fattigdom.
Internationellt skall Sverige fortsätta att verka
för att fattigdomsorientering får ett starkare genomslag i FN:s utvecklingssamarbete, i utvecklingsbankernas långivning och policydialog och i
EU:s bistånd.
Demokratins värderingar och principer får
fotfäste i allt fler av världens länder. Denna utveckling innebär helt nya förutsättningar att arbeta med demokratimålet. Sida fick därför i fjol i
uppdrag att till regeringen föreslå en sammanhållen policy på området. Med Sidas arbete som
grund avser regeringen att i början av 1998 i
form av en skrivelse till riksdagen presentera sin
politik för hur Sverige genom utvecklingssamarbetet avser stödja demokratisering och respekt
för mänskliga rättigheter. Inom Utrikesdepartementet har vidare inletts ett brett arbete för att
tydligare formulera regeringens politik för att
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1främja de mänskliga rättigheterna, kvinnor och
mäns, de jure och de facto. Arbetet skall utmynna i en skrivelse till riksdagen inför 50-årsminnet
av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga
rättigheterna.
Ansvaret för den egna utvecklingen ligger på
varje land. Samtidigt är varje land och varje
människa beroende av vad som händer i andra
länder. För att klara globaliseringens utmaningar
likaväl som att lösa fattigdomens problem, krävs
ett partnerskap mellan i- och u-länder, som på
mer jämbördig basis deltar i styrningen av världens angelägenheter. Det kräver också att utvecklingssamarbetet omformas så att det förmår
förverkliga den helhetssyn som vunnit brett stöd
och som kräver förankring i ett partnerskap, vilket bl.a. kommer till uttryck i det av OECDländerna antagna policydokumentet "Shaping
the 21st Century".
Genuina partnerskap förutsätter trovärdiga
parter. Därför blir den demokratiska samhällsutvecklingen central för att kunna skapa genuina partnerskap. I utvecklingssamarbetet måste partnerskap bygga på gemensam värdegrund
och samsyn om prioriteringar, men också på en
klar ansvarsfördelning liksom ömsesidiga villkor
och åtaganden.
Det är i det långsiktiga programlandssamarbetet som betydelsen av ett nytt partnerskap är
som störst. I många av de fattigaste länderna har
ett långtgående biståndsberoende utvecklats. Givarna har tagit över allt för mycket av genomförandet av biståndet. En lösning måste både
handla om att stärka samarbetsländernas förmåga och att minska belastningen genom att givarna går från ord till handling när det gäller givarsamordning.
Ett partnerskap rör inte bara relationen mellan stater utan bör också inkludera ett brett deltagande från näringslivet och det civila samhället, både av män och kvinnor. Det svenska
utvecklingssamarbetet har länge byggt på brett
deltagande, t.ex. genom den stora del av biståndet som går genom folkrörelser och enskilda organisationer, vårt unikt omfattande och långsiktiga
forskningssamarbete,
företag
och
myndigheter som inleder internationellt samarbete genom kunskapsöverföring och under senare år även stödet till svenska riksdagspartier för
demokratistöd i u-länder.
Ytterligare former behöver utvecklas för att
underlätta samarbete mellan parter i Sverige och
i u-länder på basis av jämbördighet och ömsesidigt intresse, t.ex. långsiktigt samarbete mellan
organisationer, institutioner och företag i Sverige
och samarbetsländerna. Näringslivets Internationella Råd har lanserat en idé om koncentrerade satsningar på ett intensifierat utbyte med någ-

ra länder i samverkan med näringslivet, som
regeringen finner intressant att diskutera vidare.
Regeringen förordar i denna budgetproposition
ett mer flexibelt utnyttjande av krediter och garantier i biståndet där näringslivet utgör en stark
resursbas liksom nya former av näringslivssamarbete där svenska erfarenheter kan tas tillvara. Erfarenheterna från det framgångsrika
StartÖst-programmet där svenska små och medelstora företag får stöd att etablera verksamheter i Baltikum överförs nu i ett StartSydprogram. Särskilda satsningar skall göras för att
främja bredare utbyte och samarbete på olika
områden med vissa länder, t.ex. Indien, Chile
och Sydafrika.
Aldrig har maximen att kunskap är makt varit mer träffande. I dag krävs en fungerande infrastruktur för kunskap, telekommunikationer,
datakunskap och forskningskapacitet på mycket
högre nivå än för bara några år sedan. Ett allt
friare flöde av information skapar nya möjligheter men ökar också gapet mellan länder och
människor ifråga om tillgång till och förmågan
att utnyttja kunskap.
Uppbyggnad av kunskap och kapacitet är
också en förutsättning för att realisera partnerskapstanken och åstadkomma ett mer jämlikt
förhållande i biståndsrelationen. Det är också
avgörande för att bidra till u-ländernas integration i världsekonomin. Det handlar inte om den
gamla felställda frågan om handel eller bistånd
utan om att med bistånd stärka de fattiga ländernas förmåga att delta i världsekonomin.
Regeringen avser under 1998 analysera kunskaps- och IT-frågorna i utvecklingssamarbetet
närmare – ett arbete som kan utmynna i en strategi avseende utvecklingssamarbetets uppgift i
kunskapssamhället.
I regeringens skrivelse Ekologisk hållbarhet
(1997/98:13) redovisas arbetet för att föra Sverige mot målet om ekologisk hållbarhet. För utvecklingssamarbetets del framgår att integrationen av miljöaspekten ytterligare skall förstärkas.
För att möta de hot som ökad marginalisering
av fattiga länder och människor liksom växande
kunskapsklyftor utgör krävs ett gemensamt ansvartstagande. Förenta Nationerna är det viktigaste instrumentet för internationell samverkan.
Regeringen stödjer de reformförslag som lagts
fram av FN:s generalsekreterare Kofi Annan.
Det är angeläget att föreslagna reformer nu konkretiseras. Regeringen prioriterar arbetet med att
fokusera FN:s ekonomiska och sociala verksamhet, som bör ges en klarare fattigdomsinriktning
och innefatta uppföljning av arbetet med hållbar
utveckling. Verksamheten måste effektiviseras
bl.a. genom bättre styrformer och ökad samordning på landnivå. FN behöver också en långsik-
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tig finansiering baserad på en rättvis bördefördelning.
FN:s ekonomiska och sociala råd (ECOSOC)
har 1997 antagit betydelsefulla riktlinjer, bl.a. på
svenskt initiativ om att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt FN-arbete. Sverige kommer
att bevaka att detta beslut efterlevs.
De multilaterala utvecklingsbankerna har under senare år stärkt sin övergripande inriktning
på fattigdomsbekämpning. De snabbt växande
privata flödena till allt fler u-länder leder också
till behov av anpassning till en situation där
bankernas roll är att komplettera en ökande tillgång till kommersiell finansiering och att genom
rådgivning och stöd till reformer bidra till att fler
länder kar attrahera privata flöden. Framöver
förväntas bankerna i högre grad koncentrera sin
koncessionella utlåning till de fattigaste länderna
och till sektorer som är centrala för deras långsiktiga ekonomiska utveckling. En annan viktig
del i bankernas omorientering handlar om att
fördjupa rollen som förmedlare av kunskap.
Den framtida inriktningen och utformningen
av EU:s utvecklingssamarbete är en fråga av hög
prioritet för regeringen, inte minst inom ramen
för den s.k. post-Lomédiskussionen om det
framtida samarbetet med AVS-staterna (Afrika,
Västindien och Stillahavsområdet). Kvaliteten,
effektiviteten och fattigdomsinriktningen i EU:s
bistånd måste stärkas liksom samstämmigheten
mellan olika politikområden som bistånds-,
handels-, utrikes-, miljö- och jordbrukspolitik.
Bland de åtgärder som annonseras i denna proposition återfinns följande 10 punkter:
1. Regeringen föreslår att biståndsramen för
1998 höjs med 472 miljoner kronor till
12 418 miljoner kronor, motsvarande
0,70 % av BNI. År 2000 skall biståndsnivån
höjas till 0,72 % av BNI. Ambitionen är att
Sverige åter skall uppnå enprocentmålet när
de statsfinansiella förutsättningarna för detta
föreligger. Utbetalningsnivån förutses under
de närmaste åren kunna hållas på en högre
nivå genom ett bättre utnyttjande av reservationer.
2. Regeringen fullföljer under 1997–98 arbetet
med att förnya utvecklingssamarbetet utifrån
centrala policyperspektiv:
– Demokrati, mänskliga rättigheter, utveckling
och biståndets roll behandlas i en särskild
riksdagsskrivelse. Denna skrivelse framställs i
nära samband med det arbete på en skrivelse
om regeringens MR-politik som skall färdigställas inför 50-årsminnet av FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Dessa arbeten följer på tidigare förnyelsearbete:
– om fattigdomsbekämpning, som redovisats
riksdagen i särskild skrivelse 1997,
– om jämställdhet, där beslut om nytt biståndsmål togs av riksdagen 1996, och regeringen antagit särskilda riktlinjer,
– om hållbar utveckling i särskild riksdagsskrivelse 1996.
3. Arbetet med att stärka biståndets fredsfrämjande roll fortsätter genom ökad tonvikt på
konfliktlösning och -förebyggande liksom
samspelet med långsiktiga utvecklingsinsatser. Regeringen prioriterar särskilt landminor
och barn i krig. En humanitärpolitisk strategi
utvecklas i syfte att stärka det svenska agerandet.
4. Regeringen kommer att söka ett nytt partnerskap med samarbetsländerna, där mottagarens ledande och biståndets stödjande roll
tydliggörs i en mer jämbördig relation. Det
förutsätter kapacitet och förmåga hos samarbetsländerna liksom ny metodik och bättre
koordinering av biståndsgivarna, vilket
framhävs i den nyligen framlagda utredning
Partner med Afrika. Ett konkret exempel är
det nya nordiska partnerskapet med Tanzania.
5. Kunskap ger makt. Globaliseringen och de
snabba framstegen inom bl.a. informationsteknologin riskerar att skapa nya klyftor. Regeringen kommer under kommande år att
prioritera insatser för ett kompetenslyft
främst i Afrika, bl.a. genom forskningssamarbete och kunskapsutveckling. Regeringen kommer att inleda ett arbete för att
analysera utvecklingssamarbetets uppgift i
kunskapssamhället,
inklusive
ITrevolutionens nya möjligheter.
6. Regeringen avser utveckla en strategi för att
stärka stödet till barns rättigheter och förbättrade levnadsvillkor. Inom ramen för det
multilaterala utvecklingssamarbetet anslås
för 1998 särskilda medel för insatser till stöd
för utsatta barn i fattiga länder för att bidra
till att stärka arbetet med barnfrågor internationellt.
7. En översyn över de svenska förbindelserna
med såväl Afrika, Asien som Latinamerika
äger rum. Utredningen Partner med Afrika
har överlämnats till regeringen och kommer
att ligga till grund för en särskild riksdagsskrivelse om en ny svensk Afrikapolitik. Asienstudien skall belysa utvecklingen i Asien
och lämna förslag till en strategi för att intensifiera Sveriges relationer med Asien. Regi-
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onstrategier för Sveriges utvecklingssamarbete med Centralamerika och Sydamerika har
tagits fram.
8. Regeringen kommer att driva på arbetet för
att skapa hållbara finansieringssystem för
FN-systemet och utvecklingsbankerna, baserade på långsiktighet, förutsägbarhet och
rättvis bördefördelning. Hög prioritet måste
nu ges åt att konkretisera de förslag till FNreformer som lagts fram, inte minst för att
åstadkomma bättre styrning och effektivitet
på det sociala och ekonomiska området.
9. Med utgångspunkt i den EU-strategi regeringen presenterade hösten 1996 kommer regeringen att verka för att den s.k. postLomédiskussionen inför de förhandlingar
som inleds 1998 om det framtida samarbetet
med AVS-länderna skall utgöra ett led i att
effektivisera och höja kvaliteten i EU:s utvecklingsarbete. Koherensfrågorna, dvs. ökad
samstämmighet mellan olika politikområden,
måste få ökat genomslag.
10. Regeringen vill pröva hur biståndet ytterligare kan stödja breda samhällskontakter och
stimulera samarbete av ömsesidigt intresse
t.ex. inom forskning, institutions- och näringslivssamarbete. Ett led i detta är också att
öka kunskapen om och intresset för utvecklingsfrågor och de problem biståndet skall
medverka till att lösa. Regeringen fäster stor
vikt vid Sidas ambitioner att se över sin informationsverksamhet för att öka genomslagskraften.

A INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE

1995/96

Utgift

16 964 565

1997

Anslag

10 191 400

1998

Förslag

10 623 600

1999

Beräknat 11 217 707

2000

Beräknat 12 230 702

Anslagssparande 7 671 459
Utgiftsprognos 12 258 000
1

Beloppen anges i tusental kronor
1. A Internationellt utvecklingssamarbete består av anslagen
A 1 Biståndsverksamhet och A 2 Biståndsförvaltning

Resurser
Regeringen har i den ekonomiska vårpropositionen (1996/97:150) föreslagit att biståndsramen
skall uppgå till 0,7 % av beräknad BNI för år
1998 och år 1999, medan biståndsramen år
2000 höjs till 0,72 % av BNI. För år 1998 motsvarar ramen 12 418 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med 472 miljoner kronor jämfört med år 1997. Verksamhetsområdet A.
Internationellt utvecklingssamarbete ökar med
432 miljoner kronor, eftersom avräkningarna
från biståndsramen räknas upp med 40 miljoner
kronor jämfört med föregående budgetår. För år
1999 beräknas biståndsramen till 13 048 miljoner kronor och för år 2000 beräknas den till
14 098 miljoner kronor.
Vid fördelningen av medel har regeringen för
budgetåret 1998 beaktat såväl gjorda utfästelser
som reservationsläget. Bidragen till multilaterala
utvecklingsbanker ökar på grund av tidigare
gjorda utfästelser. Bidragen till FN-systemet förblir i stort sett oförändrade. Inom ramen för dessa görs en målinriktad satsning på utsatta barn i
fattiga länder och på jämställdhet. Anslagsposten
för det bilaterala utvecklingssamarbetet ökar
med hänsyn till de stora reservationerna långsammare än biståndsbudgeten som helhet. Posterna för Afrika, Asien, enskilda organisationer,
krediter, forskning och ekonomiska reformer
ökar. Minskningar inom särskilda utvecklingsprogram är motiverade av betydande reservationer och innebär inte att verksamheten behöver
skäras ned. Från denna delpost överförs vidare
medel för landinriktade insatser till stöd för demokrati och respekt för mänskliga rättigheter till
regionposterna för Afrika och Asien. En ny Europapost inrättas för stöd till främst f.d. Jugoslavien och vissa utvecklingsländer i Kaukasus och
Centralasien genom omfördelning av medel från
delposten för humanitärt bistånd.
UTFALL PÅ BISTÅNDSANSLAGEN 1992-1997
(exkl Central- och Östeuropasamarbetet)

1992/93

12 579

1993/94

12 701

1994/95

11 865

1995/96

(18 mån.)

16 965

1996

(kalenderår)

11 355

1997

(prognos)

12 258

Beloppen anges i miljoner kronor
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Avräkningar från biståndsramen
Avräkningen från biståndsramen för kostnader
för asylsökande från u-länder räknas upp till 778
miljoner kronor år 1998 beroende på indexuppräkning med 13 miljoner kronor. För år 1999
och 2000 skall asylavräkningarna beräknas på
vid respektive budgeteringstillfälle tillgängligt
prognosunderlag. Från biståndsramen avräknas
vidare kostnader för det svenska bidraget till den
del av EU:s gemensamma bistånd, som finansieras över den Europeiska kommissionens reguljära budget. För år 1998 uppgår bidraget till 707
miljoner kronor.
Avräkningar för administrativa kostnader och
andra utgifter ökar enligt riksdagens tidigare beslut med 20 miljoner kronor år 1998 och uppgår
efter uppräkning för inflation till 309 miljoner
kronor. Totalt uppgår avräkningarna från biståndsramen till 1 794 miljoner kronor år 1998.

Utfästelser och åtaganden
Ett effektivt utvecklingssamarbete kräver möjligheter att göra fleråriga utfästelser och åtaganden.
Regeringen hemställer därför om bemyndigande
att göra följande utfästelser och åtaganden under
anslaget A 1 Biståndsverksamhet:

– FN:s frivilligfinansierade verksamhet på det
ekonomiska och sociala området upp till tre
gånger 1998 års medelstilldelning.
– kapitalökningar i Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) och i Världsbankens garantiorgan (MIGA), kapitalpåfyllnader i NORSAD, i African Capacity Building Foundation
(ACBF) och Globala miljöfonden (GEF) samt
kapitalinsats vid ett eventuellt medlemskap i
Karibiska utvecklingsbanken, med utgångspunkt i att den svenska andelen skall avspegla en rimlig internationell bördefördelning mellan bidragsgivarna.
Inom det bilaterala utvecklingssamarbetet får
regeringen ikläda staten förpliktelser som tillsammans med tidigare gjorda, utestående utfästelser motsvarar högst fem gånger landramen på
årsbasis för det landramsfinansierade samarbetet
med programländer för vilka regeringen fastställt
landstrategier eller motsvarande. I fall då landramen förändras, t.ex. vid successiv avveckling
av samarbetet eller vid uppbyggnad av ett nytt
programlandssamarbete, får regeringen i varje
särskilt fall fastställa maximal utfästelseram i syfte att undvika att redan gjorda åtaganden överskrids. För övriga landprogram och andra verksamheter får utfästelseramen uppgå till högst tre
gånger 1998 års medelstilldelning.

Inom det multilaterala utvecklingssamarbetet får
regeringen ikläda staten förpliktelser i förhandlingar om:

BISTÅNDSRAM, AVRÄKNINGAR OCH BISTÅNDSANSLAG

BUDGETÅR
Biståndsram
- Avräkningar,

1995/96 1

1997

1998

1999

2000

2

14 098 2

13 360

11 946,2

12 418

13 048

1 930

1 754,8

1 794,4

1 830,3

1 866,9

965

765,0

778

793,6 3

809,4 3

varav
Asylkostnader
EU-bistånd

707

707,0

707

721,1

735,6

Adm. m.m.

258

282,8

309,4

315,6

321,9

A Internationellt
utvecklingssamarbete 4

11 430

10 191,4

10 623,6

11 217,7

12 230,7

Biståndsram i % av beräknad BNI

0,83 %

0,70 %

0,70 %

0,70 %

0,72%

Beloppen anges i miljoner kronor
1. Budgetåret 1995/96 omräknat till 12-månadersbasis
2. Biståndsramen för 1999 och 2000 enligt nu gällande prognos för BNI för de åren
3. Omräknas vid budgeteringstillfället enligt då gällande prognos
4. A Internationellt utvecklingssamarbete består av A 1 Biståndsverksamhet och A 2 Biståndsförvaltning
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Verksamheternas olika inriktning och långsiktighet gör att avtal med längre giltighetstid
främst avser det landramsfinansierade samarbetet, krediter och forskning. Överskådlighet och
enkelhet motiverar att reglerna för åtagandemöjligheter är generella.
De totala utestående åtagandena för det multilaterala utvecklingssamarbetet uppgår till ca
10 700 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar
avser IDA och EUF. Av de totala åtagandena
motsvaras ca 1 600 miljoner kronor av reservationer. De totala utestående utfästelserna för det
bilaterala utvecklingssamarbetet uppgår till ca
6,3 miljarder kronor.

Utvecklingsamarbetets förvaltnings
myndigheter – Sida och Nordiska Afrikainstitutet
I enlighet med tidigare beslutade sparbeting
avseende statliga myndigheters förvaltningskostnader, minskas förvaltningsanslaget för Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
och Nordiska Afrikainstitutet (NAI) med 9 miljoner kronor år 1998.
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4 A 1 Biståndsverksamhet

Det multilaterala biståndsanslagets utveckling
bå 86/87 - bå 1998

A 1 BISTÅNDSVERKSAMHET
1995/96

Utgift

16 375 908

Anslagssparande

7 536 261

1997

Anslag

9 779 093

Utgiftsprognos

11 800 000

1998

Förslag

10 214 267

1999

Beräknat

10 796 266

2000

Beräknat

11 796 780

Mkr
2500

2000

1

FN:s ekonomiska och
sociala verksamhet

1500

Beloppen anges i tusental kronor
1. Består av anslagsposterna:
A 1.1 Multilateralt bistånd 3 011 000 tkr
A 1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete 7 160 000 tkr
A 1.3 Övrigt 43 267 tkr

Internationella
finansieringsinstitutioner

1000
Övrigt multilateralt
samarbete
500

0
86/87

88/89

90/91

92/93

94/95

97

(Bå 95/96 avser 12 mån.)

4.1

Multilateralt utvecklingssamarbete

Anslag och anslagsstruktur
Inledning
Multilateralt utvecklingssamarbete omfattar FN:s
ekonomiska och sociala verksamhet, Internationella
finansieringsinstitutioner respektive Övrigt multilateralt samarbete.
Regeringen beräknar för anslagsposten A 1.1
Multilateralt utvecklingssamarbete för budgetåret
1998 3 011 miljoner kronor. Detta innebär en ökning om 291 miljoner kronor (10 %) om hänsyn tas
till att överföringar (totalt 90 miljoner kronor) har
gjorts till anslagsposten A 1.2 Bilteralt utvecklings-

samarbete. Hela ökningen avser de internationella
finansieringsinstitutionerna, främst Världsbanken,
och beror på dragningar under budgetåret på redan
gjorda åtaganden i s.k. påfyllnadsprocesser. De totala
årsbidragen till FN:s ekonomiska och sociala verksamhet är i huvudsak oförändrade.
Ingående reservation beräknas 1 januari 1998
uppgå till 1 703 miljoner kronor. Av dessa medel är
94 % intecknade i form av skuldsedlar, dvs. bindande åtaganden till Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna. Denna reservation kommer successivt att minska de närmaste åren.
Medelsfördelning samt prognos för utfall och utgående reservation 1997 framgår av nedanstående
tabell. En jämförelse av medlesfördelningen inom det
multilaterala biståndsanslaget fr.o.m. bå 86/87 framgår ur diagrammet ovan.

UTFALL BÅ 1995/96, PROGNOS 1997 SAMT FÖRSLAG FÖR 1998 (TUSEN KRONOR)
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

1. FN:s ekonomiska och sociala verksamhet

2 892 000

1 397 000

1 630 500

1 667 800

1 570 000

2. Internationella finansieringsinstitutioner

1 861 000

1 323 000

811 000

1 581 000

1 102 000

378 000

323 000

368 500

250 000

339 200

5 131 000

3 043 000

2 810 000

3 498 800

3 011 200

ANSLAGSPOST A 1.1

3. Övrigt multilateralt samarbete
Summa

Fr.o.m. budgetåret 1998 överförs budgetposten Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) och Internationella sjöfartsuniversitetet (WMU) till
anslagsposten A 1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete.
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BASBUDGETSTÖD TILL FN:S EKONOMISKA OCH SOCIALA VERKSAMHET 1994-1997 SAMT BUDGETFÖRSLAG BÅ 1997 (TUSEN KRONOR)
ÅRSBIDRAG
1994

ÅRSBIDRAG
1995

ÅRSBIDRAG
1996

ÅRSBIDRAG
1997

FÖRSLAG
1998

460 000

460 000

460 000

460 000

470 000

40 000

32 000

32 000

40 000

42 000

FN:s utvecklingsprogram, UNDP
FN:s kapitalutvecklingsfond, UNCDF
FN:s barnfond, UNICEF

350 000

283 000

283 000

283 000

250 000

FN:s befolkningsfond, UNFPA

140 000

116 000

116 000

116 000

125 000

FN:s världslivsmedelsprogram, WFP 1

135 000

189 000

245 000

200 000

180 000

FN:s flyktingkommissarie, UNHCR

275 000

248 500

248 500

248 500

260 000

FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar,
UNRWA
Multilateral handelsrelaterad biståndsverksamhet
(UNCTAD, WTO, ITC)
Narkotikainsatser genom FN-systemet (UNDCP,
WHO/PSA, förberedelser till UNGASS 98)
UNAIDS 2

146 000

140 000

135 000

135 000

145 000

15 000

3 500

4 500

5 000

8 000

49 000

32 000

40 000

40 000

45 000

-

10 000

10 000

35 000

37 000

8 000

8 000

1 570 500

1 570 000

FN:s industriutvecklingsorganisatoin (UNIDO) 3
Summa

1 610 000

1 514 000

1 574 000

1. Inklusive åtaganden enligt 1995 års livsmedelskonvention (FAC) och bidrag till Internationella katastroflagret för livsmedel (IEFR).
2. 1995 och 1996 gavs bidrag till UNAIDS, dels via Sida, dels via Övrigt multilateralt samarbete.
3. 1994-1997 finansierades bidragen till UNIDO över anslaget B9

Tabellen ovan visar årsbidragen i form av basbudgetstöd till vissa FN-organisationer för perioden
1994-1997 samt förslag för 1998. Den pågående reformeringen av FN:s organisation kan komma att
påverka fördelningen av basbudgetstöd redan under
1998. Dels kan det ske genom FN-beslut om organisatoriska förändringar som t.ex. en integration av
olika organ, dels bör anslagsnivåer påverkas av organisationernas förmåga och beredskap att stödja generalsekreterarens reformsträvanden som bl.a. syftar till
högre relevans och effektivitet för FN på landnivå.

1. FN:s ekonomiska och sociala verksamhet
Regeringen fäster mycket stor vikt vid ett stort och
effektivt biståndssamarbete via FN. Detta präglar i
hög grad det svenska och nordiska utvecklingssamarbetet. En viss minskning av medelstilldelningen
för delposten för FN:s ekonomiska och sociala verksamhet för budgetåret 1998 föreslås. Eftersom en del
av 1997 års budgetmedel användes för retroaktiva
bidragsutbetalningar för 1996, vilket inte behövs för
1997, kommer den totala bidragsnivån under 1998
inte att minska trots de minskade anslagen. FN:s organisationer i stort kommer alltså inte att drabbas.

Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och
sociala verksamhet bå 1998

Utvecklingen av årsbidrag till viss frivilligfinansierad
verksamhet
Mkr

UNIDO, ITC,
UNAIDS och
narkotika
6,2%

800
700

500

UNDP,
UNCDF
32,4%

UNHCR
17,1%

UNDP, UNCDF

600
UNICEF

400
UNHCR

WFP

UNRWA
9,2%

300
200
100
UNRWA

WFP, IEFR
och FAC
11,4%

UNFPA

0
89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

18

UNFPA
7,9%
UNICEF
15,8%
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verksamhet på de områden som lagts fast i t.ex. globala överenskommelser.
Sedan tidigare ges denna typ av ämnesinriktat stöd
till multilaterala miljöinsatser och konfliktförebyggande insatser.
Från delposten Övriga insatser finansieras bidrag
till organisationer, såväl inom som utanför FNsystemet, samt analyser, seminarier och andra internationella aktiviteter som främjar internationell samverkan och utveckling.
Bidragen till Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) och till Internationella sjöfartsuniversitetet, WMU, som tidigare finansierades från denna
post (totalt 80 miljoner kronor) övergår fr.o.m. budgetåret 1998 till Sida.

2. Internationella finansieringsinstitutioner
De multilaterala utvecklingsbankernas reguljära
verksamhet, som består av utlåning till marknadsmässiga villkor, baseras på långsiktiga kapitalinsatser
från medlemsländerna. Bankernas fonder för förmånlig kreditgivning finansieras däremot av bidrag
enligt en internationellt överenskommen bidragsskala, vilka betalas in under en period om några år. Resurserna används sedan successivt över en längre period.
Världsbankens fond för förmånlig kreditgivning,
IDA, har fram till 1991 fyllts på ungefär vart tredje
år. Bidragen till IDA budgeterades fram till budgetåret 1991/92 med hela det svenska bidraget, vilket
deponerades hos riksbanken i form av skuldsedlar. I
takt med att organisationen begärde tillgång till resurserna drogs medel från skuldsedlarna. Dragningarna gjordes under en längre period än tiden för inbetalning, vilket ledde till att intecknade
reservationer uppstod.
Numera anslås endast belopp motsvarande de
förväntade dragningarna, vilket gör att de intecknade
reservationerna successivt minskar. Dragningar sker
f.n. på nionde, tionde och elfte påfyllnaden (IDA 9,
IDA 10 och IDA 11). Regeringen har infört samma
budgeteringssystem för Interamerikanska utvecklingsbanken, Asiatiska utvecklingsfonden och Afrikanska utvecklingsfonden fr.o.m. aktuella påfyllnadsperioder. Detta betyder att de åtaganden som
Sverige gör under 1997 kommer att belasta budgeten
senare.
Tabellen nedan visar budgetbehovet för budgetåret 1998, dvs. förväntade dragningar i de fall medel
inte budgeterats tidigare, samt som jämförelse budgetåren 1995/96 samt 1997.

ÖVRIGT MULTILATERALT SAMARBETE
(TUSEN KRONOR)
BUDGET
BÅ 1997

FÖRSLAG
1998

Miljöinsatser

145 000

130 000

120 000

Konfliktförebyggande insatser

100 000

80 000

70 000

Särsk. multilaterala insatser:
- Utsatta barn i fattiga länder
- Särsk. jämställdhetsinsatser

0
0

0
0

60 000
20 000

145 000

159 000

69 200

390 000

369 000

339 200

IDEA

1

Övriga insatser
Summa

2

1. Medel finns reserverade under Övriga insatser
2. Fr.o.m. budgetåret 1998 överförs budgetposten Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) och Internationella sjöfartsuniversitetet
(WMU) till anslagsposten A 1.2 Bilateralt utvecklingssamarbete

4.1.1 Sverige i det multilaterala systemet
Övergripande prioriteringar

INTERNATIONELLA FINANSIERINGSINSTITUTIONER (TUSEN KRONOR)
BUDGET
BÅ 95/96
(12 MÅN)

BUDGET
BÅ 1997

FÖRSLAG
1998

Världsbanksgruppen

636 000

696 000

920 000

Regionala utvecklingsbanker

134 000

30 000

52 000

Övriga utvecklingsbanker och
fonder

131 000

85 000

130 000

901 000

811 000

1 102 000

Summa

BUDGET
BÅ 95/96
(12 MÅN)

Internationell samverkan och utvecklingssamarbete
har sin utgångspunkt både i solidaritet och i gemensamma intressen. Sambanden över gränser och behovet av globala lösningar gör hållbar utveckling, fred
och respekt för mänskliga rättigheter till allas angelägenhet. Det multilaterala utvecklingssamarbetets bidrag till konfliktlösning och konfliktförebyggande
har central betydelse.
Behovet att i internationellt partnerskap lösa ekonomiska, sociala och miljömässiga problem har under 1990-talet givit upphov till en rad stora FNkonferenser. De handlingsplaner som antagits vid
konferenserna har stimulerat en internationell debatt
som speglat nya globala villkor och relationer. De
globala mötena har också drivit fram starka regionala, nationella och inte minst lokala processer.
Gemensamt för FN-konferenserna har också varit
ett samlat synsätt och ett individperspektiv. Konferenserna kan ses som en sammanhängande rad av
världsmöten om nära sammanlänkade ämnen, som

3. Övrigt multilateralt samarbete
Under delposten Övrigt multilateralt samarbete finansieras Multilaterala miljöinsatser, Konfliktförebyggande insatser, Särskilda multilaterala insatser
och Övriga insatser.
Budgetposten Särskilda multilaterala insatser är
ny. Genom införandet av denna möjliggörs, i begränsad utsträckning, icke organisationsbundet stöd till
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pekar på ett mer integrerat sätt att arbeta i internationell samverkan med tvärgående temaområden
som utgångspunkt för planering och insatser. Mötena har betonat vikten av strategier, som syftar till att
främja hållbar utveckling, minska fattigdom och
brott mot mänskliga rättigheter samt ett jämställdhetsperspektiv på utvecklingssamarbetet.
De stora utmaningarna efter konferenserna ligger i
att omvandla besluten och rekommendationerna till
praktisk handling. Det kommer även att gälla de
globala FN-konferenserna 1998 om droger respektive om kultur och utveckling, den senare i Stockholm.
Världens regeringar måste enskilt och samfällt fullgöra sina åtaganden. Dessa åtaganden måste också få
genomslag i FN:s arbete. Det behövs ett FN som mer
än idag arbetar på ett integrerat, tematiskt sätt.
Uppföljningsmöten äger löpande rum för att utvärdera genomförandet av världskonferenserna. Det
extra mötet i juni 1997 med FN:s generalförsamling
fem år efter Rio-konferensen (UNCED) om miljö
och utveckling visade på det starka genomslag konferensen haft men också på svårigheterna att enas om
nya åtaganden. Mötet visade att det krävs fortsatt
arbete för att integrera miljöaspekter i allt utvecklingssamarbete.
I linje med regeringens fattigdomsskrivelse till
riksdagen skall det multilaterala utvecklingssamarbetet präglas av en klar fattigdomsinriktning och syfta
till att förbättra levnadsvillkoren för fattiga grupper
av människor.
Allt detta innebär att vi från svensk sida bör betrakta FN-systemet ur ett delvis nytt perspektiv där vi
ser till i vad mån FN:s program och fonder arbetar
med de temaområden som Sverige prioriterar: fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling, och mänskliga
rättigheter för alla.
Utvecklandet av FN som ett instrument för internationell samverkan på det ekonomiska och sociala
området blir en fortsatt huvudfråga. Det är angeläget
att föreliggande reformförslag resulterar i konkreta
förbättringar. Det gäller såväl utvecklingsinsatsernas
effektivitet, inklusive finansiering, som formerna för
det mellanstatliga samarbetet. Samverkan mellan FN
och de internationella finansinstitutionerna och andra mellanstatliga organ, den privata sektorn, enskilda
organisationer och bilaterala insatser måste fortsatt
utvecklas.
På landnivå måste FN:s verksamhet förbättras genom att systemets olika organ konsolideras både
administrativt och i programarbetet. Sverige stöder
denna utveckling genom två pilotprojekt i Guatemala
och i Zimbabwe.
Sverige kommer även fortsättningsvis, bl.a. genom
EU, att särskilt verka för mer förutsägbara, rättvist
fördelade och långsiktigt inriktade former för finansiering av FN:s utvecklingssamarbete. Styrelsearbetet
i FN:s fonder och program med finansieringsmetoder
kommer framöver att ha hög prioritet.

Problem med dagens finansieringssystem
Det svenska stödet till flertalet frivilligfinansierade
FN-organisationer sker i form av ett generöst basbudgetstöd. Det nuvarande finansieringssystemet har
dock flera svagheter och utgör ett hinder för organisationerna att arbeta effektivt:
– Givarbilden är skev och Sverige är för de flesta
organisationer en av de största givarna. Organisationerna är beroende av ett fåtal givare, vilket försvagar den multilaterala karaktären och gör organisationerna sårbara.
– Basbudgetstödet har minskat i omfattning reellt
och relativt i förhållande till bidrag öronmärkta
för specifika insatser. Detta innebär, trots inrättandet av de exekutiva styrelserna, att medlemsstaternas möjlighet till styrning är begränsad.
Utan ett fungerande styrsystem hämmas verksamheten.
– Organisationernas ansträngningar att mobilisera
resurser har i allt högre grad kommit att inriktas
på extrabudgetära resurser vilket innebär att
verksamheten styrs mot de områden som kan generera resurser. Basbudgetstöd blir då mindre attraktivt för givare eftersom basbudgeten används
för att täcka grundläggande administrativa kostnader och mobilisera extra bidrag.
Mot denna bakgrund finns anledning att se över det
nuvarande finansieringssystemet i syfte att stärka organisationerna och deras multilaterala karaktär.

Svenska bidrag som en andel av en
organsations totala basbudget
En tänkbar modifiering av finansieringssystemet är
att verka för att inrätta en modell liknande den som
används bl.a. inom IDA, där alla givare i en förhandllingprocess kommer överens om en andel av
den totala budgeten. Genom att ange de svenska bidragen som en procentandel av den totala basbudgeten skulle organisationen och andra givare stimuleras
att medverka till att införa detta system. Detta kunde
i sin tur stärka organisationernas multilaterala karaktär och främja en rättvis bördefördelning mellan givare.
Den procentuella nivån för basbudgetstödet till
varje organisation bör fastställas från fall till fall, men
ha som utgångspunkt en rättvis bördefördelning
mellan givarländer. I dagsläget ligger den svenska
andelen vanligen mellan 7 och 11 %.
Målet bör vara att den svenska procentuella nivån
skall vara lägre än vad som är fallet i dagsläget genom att andra länder ökar sina bidrag. För budgetåret 1998 införs denna modell på försök för UNDP
och formaliseras för UNDCP för att se om modellen
får önskad effekt.
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4.1.2

på organisationen. Medlemsstaterna bör gemensamt
ta ansvar för att tillräcklig finansiering säkerställs.
Det svenska bidraget bör fortsättningsvis anges
som andel av UNDP:s basbudget och bör kunna fastställas för en flerårsperiod. En rimlig svensk andel
bör vara högst 7 %. Det svenska anslaget till
UNDP:s basbudget bör anges till högst 470 miljoner
kronor.
FN:s kapitalutvecklingsfond, UNCDF, som formellt verkar inom ramen för UNDP, är det frivilligfinansierade FN-organ som kommit längst vad avser
en förutsägbar finansiell bas. På svenskt initiativ har
en grupp av åtta givarländer sagt sig vilja säkerställa
de finansiella resurserna på nuvarande nivå under de
kommande tre åren. Samtal pågår med andra länder
om att utveckla detta system. UNCDF:s verksamhet
som är innovativ och katalytisk, är fattigdomsinriktad, småskalig och effektiv.
Inom FN-systemet spelar FN:s barnfond,
UNICEF en avgörande roll som opinionsbildare för
barnfrågor och som genomförare av konkreta insatser för barns trygghet, överlevnad, skydd och utveckling. Sverige anser att UNICEF utför denna uppgift bra och är organisationens näst största
bidragsgivare. Det svenska basbudgetstödet uppgår
för år 1997 till 283 miljoner kronor. Till detta kommer Sidas s.k. multibi-stöd (extrabudgetära medel),
som 1997 beräknas uppgå till cirka 300 miljoner
kronor.
En svensk profilfråga i det multilaterala utvecklingssamarbetet är att verksamheten i huvudsak skall
bedrivas i fattiga länder. En jämförelse mellan
UNICEF och andra FN-organ visar att UNICEF har
en betydligt svagare fattigdomsinriktning.
Trots Sveriges dominerande ställning som bidragsgivare är graden av svensk synlighet i organisationen påfallande låg, vilket negativt påverkar möjligheten att på ett konstruktivt sätt bidra till
verksamhetens utveckling.
Sverige har under en lång rad år förespråkat en
jämnare bördefördelning mellan givare. De svenska
bidragen till UNICEF är oproportionerligt stora, både i relation till andra givare (Sverige ensamt bidrar
med 12 % av basbudgeten) och till svenska bidrag
till andra FN-organisationer. Sverige kommer därför
fr.o.m. 1998 att minska det svenska basbudgetstödet
till 250 miljoner kronor.
Det område som UNICEF arbetar inom kommer
inte att drabbas. Sverige kommer även fortsättningsvis att prioritera frågor som rör barns livsvillkor, och
rättigheter. Sverige avser vidare arbeta för att ett mer
systematiskt barnperspektiv tydliggörs i det samlade
internationella utvecklingssamarbetet. En rad internationella organ och enskilda organisationer bedriver
verksamhet av betydelse för barns livsvillkor. Fler
aktörer bör aktiveras och verksamheten breddas för
att ytterligare förbättra insatserna för barn.
Det samlade stödet till insatser för barn kommer
att öka genom att 60 miljoner kronor avsätts till om-

FN:s ekonomiska och sociala
verksamhet

Inledning
FN:s ekonomiska och sociala verksamhet bör i enlighet med förslagen i Nordiska FN-projektet intensifieras och inriktas på en ökad grad av effektivisering,
större effekt på landnivå, ett finansieringssystem som
ger långsiktighet och förutsägbarhet och en rättvis
bördefördelning mellan givare. En annan slutsats är
att fackorganen bör spela en mer framträdande roll i
reformarbetet.
Den pågående reformeringen, som drivs av generalsekreteraren, kan få betydande konsekvenser för
FN-systemets organisation och verksamhet. Arbetet i
de många olika FN-organen måste ses i ljuset av
denna övergripande reformprocess.
Det är angeläget att FN:s arbete ges en tydligare
ämnesinriktad fokusering genom att de globala konferenserna och andra globala överenskommelser ses
som riktmärken för verksamheten. De styrande organens förmåga att ange riktlinjer för organisationens verksamhet är därmed avgörande. Arbetet med
att stärka denna förmåga går vidare.
Vad avser svenska bidrag prövas metoder att till
basbudgetstödet koppla krav på genomförande av
beslut tagna av organisationernas styrande organ.
Regeringens insatser för att öka den svenska synligheten inom det multilaterala systemet, främst genom ökad upphandling från svenska företag och
ökad rekrytering av svenskar till tjänster inom organisationen kommer att fortsätta. Självfallet måste
denna policy drivas utifrån höga krav på upphandlingens och rekryteringens behov av kvalitet, relevans
och kompetens.

Bedömning av verksamheten
FN:s utvecklingsprogram, UNDP, har en central
ställning inom FN:s utvecklingsverksamhet. Dels
verkar UNDP på viktiga ämnesområden, som fattigdomsbekämpning, hållbar utveckling och kapacitetsuppbyggnad, dels är UNDP FN:s samordnande organ på land- och högkvartersnivå. Samtidigt som
UNDP:s ämnesfokusering skall koncentreras till specifika och väl avgränsade områden måste organisationens samordnande roll stärkas. Allra mest centralt
är att UNDP:s arbete tydligare förskjuts mot landnivån. Detta bör ta sig uttryck i en ändrad beslutsstruktur, som i sin tur skulle innebära betydligt
mindre högkvarter och starkare landkontor.
UNDP:s basbudget har minskat kontinuerligt under flera år samtidigt som öronmärkta bidrag ökat
kraftigt. För att UNDP skall kunna fylla sin roll i
FN-systemet måste basbudgeten fastställas till en nivå som svarar mot de krav medlemsstaterna ställer
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rådet utsatta barn i fattiga länder vilket beskrivs under avsnittet särskilda multilaterala insatser.
FN:s befolkningsfond, (UNFPA) har under 1996
på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att operationalisera
det handlingsprogram som antogs vid FN:s konferens om befolkning och utveckling i Kairo 1994.
UNFPA är en relativt liten och effektiv organisation.
Dess relation med såväl givare som mottagarländer
är god och styrelsearbetet fungerar bra. Regeringens
avser av dessa skäl öka bidragen till UNFPA något.
FN:s livsmedelsprogram (WFP) strävar efter att nå
de allra fattigaste med livsmedelsbistånd, i första
hand via humanitära insatser. Det är i katastrofsammanhang programmet har sina största förtjänster.
Dessa finansieras dock i huvudsak utanför basbudgeten. Denna används till en mycket stor del för administrativa kostnader. Programmet utför även utvecklingsinsatser med hjälp av livsmedel. I det fallet kan
det finnas anledning att överväga om det finns bättre
inriktning av de svenska resurserna. Det är angeläget
att motverka snedvridningseffekter av livsmedelsbistånd genom att bl.a. verka för att det fokuseras på
särskilt utsatta grupper. Livsmedelsbiståndets roll i
framtiden bör även ses i ljuset av en globalt ökande
frihandel med livsmedel.
FN:s flyktingkommissarie (UNHCR) har till uppgift att ge skydd och stöd åt flyktingar och andra
nödställda i flyktingliknande tillstånd i avsikt att
långsiktigt lösa flyktingarnas problem. Under senare
år har UNHCR ökat sitt arbete för internflyktingar.
Väpnade konflikter och grova kränkningar av
mänskliga rättigheter är de vanligaste orsakerna till
flykt. Antalet flyktingar i världen har minskat, men
de förhållanden under vilka flykt företas och flyktingbistånd förmedlas har försvårats och säkerhetsriskerna ökar. Tre modeller för att lösa flyktingars
situation används i UNHCR:s arbete: lokal integrering i mottagarlandet, placering i tredje land och
återvandring. Under senare år har återvandring varit
den dominerande lösningen. Det har föranlett
UNHCR att i ökad utsträckning engagera sig i flyktingarnas hemländer. UNHCR har i ökad utsträckning utvecklats till en bred humanitär organisation
och intar idag en ledande roll i FN-systemet. Regeringen avser fördjupa samarbetet med UNHCR som
ett led i arbetet med att förtydliga Sveriges samlade
syn på flyktingfrågor och humanitära kriser, avseende såväl det humanitära skyddet och biståndet som
den humanitära rätten och kopplingen mellan flyktingkatastrofer och konfliktlösning.
Verksamheten vid FN:s hjälporganisation för palestinaflyktingar (UNRWA) inriktas främst på skolundervisning och hälsovård. De allt större behoven
på dessa områden har på senare år inte mötts av
motsvarande bidragshöjningar från världssamfundet
och organisationens finansiella ställning är därför
mycket besvärlig. Sverige är en av de största bidragsgivarna till UNRWA, vars verksamhet är väsentlig

för att främja en utveckling mot stabilitet och fred i
Mellanöstern.
Under multilateral handelsrelaterad biståndsverksamhet ger Sverige under budgetåret 1997 stöd till
UNCTAD, WTO samt dess gemensamma organisation ITC. Dessa organisationer har under de senaste
åren utvecklat ett väl fungerande samarbete bl.a. genom gemensamma biståndsprojekt där respektive
organisations komparativa fördelar tas tillvara.
Sverige var under många år en av de största bidragsgivarna till ITC men har i likhet med andra givare under senare år kraftigt minskat bidragen p.g.a.
tvivel om organisationens inriktning och verksamhet.
Under 1997 har dock en förändring till det bättre
kunnat skönjas, bl.a. som en följd av den nuvarande
ledningens målmedvetna reformsträvanden och ändrade fokusering av verksamheten.
UNCTAD bedriver handelsstödjande tekniskt bistånd med särskild fokusering på de minst utvecklade
länderna. Sverige avser fortsätta att bidra till denna
verksamhet. Sverige föreslås också fortsättningsvis
bidra till WTO:s tekniska bistånd.
Under budgetposten narkotikainsatser genom FNsystemet finansieras bl.a. bidrag till FN:s narkotikaprogram (UNDCP) och ett mindre bidrag till
WHO:s program mot missbruk av beroendeframkallande medel.
Sverige har sedan 1970-talet haft en hög profil inom FN på narkotikaområdet och står fast vid en
strikt tolkning av FN:s konventioner. Sverige avvisar
därför alla förslag till legalisering av icke-medicinsk
användning av narkotika och psykotropa ämnen.
Under året kommer särskild uppmärksamhet att ges
till narkotikafrågorna eftersom ett extra generalförsamlingsmöte om narkotika ska hållas i juni 1998.
Syftet med detta möte är att stärka det internationella samarbetet på narkotikaområdet.
Den största mottagaren av svenskt stöd är FN:s
narkotikaprogram (UNDCP) där Sverige är en av de
största bidragsgivarna. Sverige arbetar för att
UNDCP skall vara en liten, effektiv organisation, ett
“centre of excellence” och en katalysator på narkotikaområdet. UNDCP skall genomföra vissa pilotprojekt själv, men framför allt stimulera övriga delar av
FN-systemet, Världsbanken och enskilda länder att
integrera narkotikaaspekterna i sina aktiviteter.
Ett grundläggande problem för UNDCP är att
många medlemsländer nästan enbart ger öronmärkta
bidrag och ett mycket litet basbudgetstöd. Tre länder, däribland Sverige, har under en lång rad av år
bidragit med över hälften av basbudgeten. För att
stärka den multilaterala karaktären av UNDCP och
ge incitament till andra givare att ta ett större ansvar
bestäms det svenska basbudgetstödet som en viss andel av det totala basbudgeten, dock högst det i budgeten fastslagna beloppet.
FN:s samlade program för HIV/AIDS, UNAIDS,
går nu in i sitt tredje verksamhetsår. Styrelsearbetet
har förändrats i positiv riktning. Verksamheten är
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inne i ett utvecklingsskede. Från svensk sida kommer
ett väl fungerande styrsystem och finansieringsfrågorna även fortsättningsvis att prioriteras. Sverige
kommer också att verka för utveckla och förstärka
UNAIDS arbete på landnivå för att säkerställa att
effektivt stöd ges till de nationella åtgärderna mot
epidemin.
Till
FN:s
industriutvecklingsorganisation
(UNIDO) utbetalas den svenska medlemsavgiften
fr.o.m. 1998 från denna anslagspost.

samhällsutvecklingen. Till detta område hör lagstiftning och rättssystem som skyddar individens rättigheter. Dit hör också minskade militärutgifter till
förmån för utvecklingsändamål.
Senare års markant ökade behov av insatser för
återuppbyggnad av samhällen som härjats av krig
och förstörelse har också påverkat bankernas verksamhet. Deras finansiella resurser och expertis ger
dem förutsättningar att delta aktivt, även om de ofta
politiskt komplexa sammanhangen innebär särskilda
begränsningar för bankerna. Mot denna bakgrund
har Sverige under 1997 finansierat en studie om vilken roll bankerna kan spela i återuppbyggnadsskedet. Under året har också Världsbanken antagit en
policy på området.
Idag är inte hotet mot finansieringen av utvecklingsbankernas utlåning på mjuka villkor till de fattigaste länderna lika akut som tidigare. Det visas av
utfallet av 1996 års överenskommelser om påfyllnad
av IDA och Afrikanska utvecklingsfonden liksom
1997 års överenskommelser om påfyllnad av den
Asiatiska utvecklingsfonden och av den Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD). Samtidigt
framstår förhoppningar om en återgång till tidigare
påfyllnadsnivåer som orealistisk. Den ökade konkurrensen om biståndsresurser höjer kraven på kvalitet
och effektivitet. Bankerna har därför lagt ytterligare
kraft på att utveckla metoder och indikatorer för att
mäta resultatet av sina insatser. På sikt ställs en rad
frågor om utvecklingsbankernas roll och finansiering,
bl.a. därför att en ökande andel av bankernas och
fondernas utlåning kan finansieras med deras egna
inkomster och återflöden. Regeringen kommer i högre grad att ägna sig åt dessa perspektiv.
Genom Sveriges medlemskap i utvecklingsbankerna har svenska företag rätt att delta i konkurrensen
om de mycket betydande leveranser som finansieras
av bankerna. Regeringen arbetar aktivt för att öka
Sveriges andel av denna upphandling.

4.1.3 Multilaterala utvecklingsbanker
Bankernas roll i utvecklingssamarbetet
Utvecklingsbankerna – Världsbanken och de regionala bankerna i Latinamerika, Asien och Afrika –
lånar årligen ut drygt 40 miljarder US dollar. Detta
gör dem till viktiga aktörer med betydande genomslagskraft i utvecklingsarbetet. Huvuddelen av utlåningen sker på marknadsmässiga villkor till medelinkomstländer, medan utlåningen till de fattigaste
länderna sker på förmånliga villkor. Härtill kommer
utvecklingsbankernas ledande roll i policyutveckling
och givarsamordning. På senare år har bankerna
stärkt sin övergripande inriktning på fattigdomsbekämpning genom nya strategier och utökad analyskapacitet. Bland de fattigdomsorienterade inslagen
ingår ökat stöd åt s.k. mikrokrediter, ett instrument
som också är intressant ur jämställdhetssynpunkt,
eftersom det ofta avser utlåning till kvinnliga småföretagare.
Världsbankens och IMF:s gemensamma initiativ
för att lätta skuldbördan för de fattigaste och mest
skuldtyngda länderna (HIPC) är ett centralt inslag i
arbetet med att frigöra resurser till ländernas egna
ansträngningar att minska sin fattigdom. De första
besluten om skuldlättnader har fattats inom ramen
för initiativet. En omtolkning av regelverket sedan
initiativets början har emellertid utökat antalet kandidatländer och komplicerat de ännu inte lösta finansieringsproblemen. Internationella valutafonden deltar i skuldinitiativet. Även Interamerikanska
utvecklingsbanken, Afrikanska utvecklingsbanken,
Internationella jordbruksutvecklingsfonden och
Nordiska utvecklingsfonden har fattat beslut om att
delta i initiativet.
Den förstärkta fattigdomsfokuseringen har lett till
insikten att förankring och deltagande är nödvändigt
för att insatserna effektivt skall nå uppsatta mål.
Partnerskapstanken är ett resultat av vidareutveckling av det traditionella givar-mottagarförhållandet.
Likaså betonas vikten av en demokratisk samhällsutveckling byggd på god samhällsstyrning och effektiv
statsförvaltning. I enlighet med svenska prioriteringar, ger bankerna hög prioritet åt att stödja låntagarländernas arbete med att effektivisera statens roll för

Bedömning av verksamheten
Världsbanksgruppen
På grundval av en omvärldsanalys som lyfter fram
bl.a. globalisering, demokratisering och aktivare civila samhällen, genomför Världsbanken under en
treårsperiod de mest genomgripande reformerna sedan dess tillblivelse. Regeringens bedömning är att
omorienteringen är viktig för bankens fortsatta relevans. Den omfattar konkreta åtgärder för att förbättra projektkvaliteten, bl.a. genom att knyta ny långivning mer till resultatet av tidigare utlåning.
Reformerna handlar också om att anpassa sig till en
situation där lån som Världsbanken tillhandahåller
allt oftare kompletterar andra flöden. Bankens roll
som katalysator blir då mer central. Genom stöd till
skattereformer och utveckling av finans- och kapitalmarknader bidrar banken till att förbättra förut23
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sättningarna för privata investeringar. Gruppen
stödjer också upprättande av privata företag samt
erbjuder garantier mot politiska risker. Ett tecken på
att privatsektorutvecklingen blir en allt viktigare del
av bankens verksamhet är behovet av nytt kapital i
Världsbanksgruppens garantiorgan, MIGA och den
pågående utvecklingen av garantiinstrumentet.
Världsbankens förnyade fokus på fattigdomsbekämpning framhäver vikten av förankring och deltagande. I sökandet efter en ny typ av partnerskap ser
banken framför allt över sitt förhållande till Afrika.
Utveckling av partnerskap ligger i linje med de preliminära överväganden som regeringen gör inom ramen för den svenska Afrikapolitiken – Partnerskap
med Afrika – som utvecklas. Inom banken finns även
ökad öppenhet gentemot andra givare om rollfördelning och samordning, som förstärks av satsningen på
ökad fältnärvaro.
För att stärka samarbetet med det civila samhället
har banken, tillsammans med ett stort antal enskilda
organisationer, tagit ett initiativ för att se över strukturanpassningens effekter i utvalda länder. Projektet
förväntas leda till förbättrad förståelse om hur lokalt
deltagande kan förbättra det ekonomiska beslutsfattandet. Regeringen stödjer initiativet och upprätthåller samtidigt en dialog med svenska enskilda organisationer om denna såväl som andra delar av
Världsbankens verksamhet.
Inom bankens Särskilda program för Afrika
(SPA), samordnas sedan 1987 givarnas stöd till de
strukturanpassningsprogram som pågår i ett tjugotal
länder i Afrika söder om Sahara. Sverige har en ledande roll i den pågående utvärderingen av verksamheten.
I anslutning till det senast ingångna IDA-avtalet
(IDA 11) växte ett nytt synsätt fram beträffande bidragsdisciplin och respekt för ingångna avtal. De nya
reglerna, som framförhandlats med aktiv svensk
medverkan, har inneburit att bl.a. amerikanska företag under ett års tid har avstängts från en stor del av
upphandlingen till IDA-finansierade projekt. Huruvida åtgärden har bestående effekt på bidragsdisciplinen kommer att framgå när nästa påfyllnadsförhandling för IDA påbörjas.

och tre icke-regionala länder. Gruppens uppgift är att
utarbeta rekommendationer om kapitalökningen och
härtill knutna frågor rörande de icke-regionala ländernas inflytande i banken med syfte att stärka bankens finansiella ställning. Utlåningen av mjuka medel
ur den i juni 1996 avslutade sjunde påfyllnaden av
den afrikanska utvecklingsfonden har påbörjats.
Återstående inbetalningar från givarna, inklusive Sverige, under 1997 och 1998 är villkorade till framsteg
i reformprocessen. I samband med Sveriges Partnerskap Afrika-initiativ genomfördes ett seminarium
i samarbete med AfDB i Abidjan i januari i år. Initiativet har väckt stort intresse bland bankens medlemsländer.
Asiatiska utvecklingsbanken (AsDB) har under de
senaste åren genomgått en genomgripande förändring av sin utlåningspolitik och ett intensivt policyutvecklingsarbete har ägt rum i linje med avtalet 1994
om bankens fjärde kapitalökning. I samband med
bankens trettioårsjubileum presenterades en omfattande studie "Emerging Asia", som analyserar de senaste årens utveckling i Asien och vilka effekter biståndet haft på utvecklingen. Den kommer att utgöra
ett viktigt underlag i bankens arbete med att fastställa de långsiktiga prioriteringarna för verksamheten. Studien kommer också att utnyttjas för det analysarbete som regeringen inlett med att utveckla en
svensk Asienstrategi.
I början av 1997 nådde medlemsländerna en överenskommelse om att fylla på bankens fond för utlåning på förmånliga villkor till de fattigare länderna i
regionen. Sverige fick gehör för flera förhandlingskrav, bl.a. att en betydande del av resurserna om
möjligt skall tas från bankens internt genererade resurser och att de rikare regionala medlemsländerna
skall ta ett större ansvar än tidigare. Uppgörelsen innebär att bankens långivning i fortsättningen kommer att få en tydligare inriktning på fattigdomsfrågor, jämställdhet och miljö. Banken kommer vidare
att ställa högre krav på låntagarländerna om åtgärder
mot korruption och återhållsamhet med militärutgifter. Regeringen anser att ökad tonvikt måste läggas
på tillämpningen av de fattade policybesluten. Ett
viktigt steg är därvid att stärka fältnärvaron i regionen.
Efter avtalet 1994 om den åttonde påfyllnaden av
den Interamerikanska utvecklingsbankens (IDB) resurser har banken gått in i ett skede av konsolidering.
Banken är den utan jämförelse största regionala utvecklingsbanken med långt större verksamhet i regionen än Världsbanken. Regeringen anser att banken
lyckats väl i sin uppföljning av påfyllnaden. Viktiga
steg har tagits för att åstadkomma en ökad fattigdomsinriktning. Miljöanalyser har blivit en integrerad del av landprogrammeringen. Regeringen välkomnar också bankens vidgade roll som
samarbetspartner i regionens utvecklingsprocess bl.a.
vad gäller konstruktiva insatser i samband med fredsoch återuppbyggnadsprocessen i Centralamerika.

Regionala utvecklingsbanker
Reformprocessen i Afrikanska utvecklingsbanken
(AfDB), som inleddes i och med den nye presidenten
Omar Kabbajs tillträde sommaren 1995, har börjat
ge resultat. Regeringen välkomnar de förbättringar
som hittills kan skönjas huvudsakligen inom de finansiella och operationella funktionerna i banken.
Samtidigt krävs förstärkta insatser för att bl.a. åstadkomma bättre styrning av banken och effektivare
administration. Sverige och övriga nordiska länder
spelar en aktiv och konstruktiv roll i reformprocessen, som är nära knuten till de pågående förhandlingarna om en femte kapitalökning. Sverige ingår i
en särskild högnivågrupp bestående av fem regionala
24
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Under de senaste åren har dock IDB:s verksamhet
i de fattigaste länderna försvårats av att bankens särskilda fond för utlåning på förmånliga villkor, FSO,
håller på att ta slut. Medlemsländerna diskuterar hur
resurser kan tillföras fonden. Sverige har, tillsammans med de flesta andra bidragsgivare, krävt att de
rikare länderna i regionen skall visa solidaritet med
de fattigare länderna genom att en del av bankens
nettovinst förs över till FSO, vilket vi fått visst gehör
för. Samtidigt finns en förhoppning kvar hos länderna i regionen om att givarna skall skjuta till ytterligare medel.

miljoner danska kronor för svensk del som förutses
inbetalas över några år. Formellt beslut i frågan
kommer att fattas före utgången av mars 1998, då
fondens nuvarande mandat går ut. Därmed kan inbetalningen av en del av kapitaltillskottet bli aktuellt
under 1998, vilket kan finansieras med reservationer
som regeringen disponerar och som inte behöver utnyttjas för ursprungligen avsett ändamål
African Capacity Building Foundation (ACBF)
arbetar huvudsakligen med att stärka utvecklingsländers kapacitet att utforma och genomföra makroekonomisk politik. ACBF har nyligen genomgått en
granskning rörande arbetsmetoder och kapacitet att
utöva sitt mandat. Utredningen visar att ACBF i stort
utfört ett gott arbete och regeringen anser därför att
fonden förtjänar fortsatt stöd. En påfyllnad av
ACBF:s kapital kommer att förhandlas med början
under 1997.
Karibiska utvecklingsbankens (CDB) långivning
är inriktad på de små karibiska ö-länderna. Karibiska utvecklingsbanken är en operativt och administrativt effektiv organisation med en stabil finansiell
ställning. Sveriges förbindelser med regionen är outvecklade. Regeringen anser att medlemskap i CDB
skulle stärka vår närvaro i regionen såväl i utrikes-,
bistånds- som handelspolitiskt hänseende. Medlemskapsförhandlingar har inletts och inriktas för närvarande på kriterier för ett svenskt inträde i banken.
Utgången av dessa förhandlingar blir bestämmande
för ställningstagande till medlemskap.
Inom ramen för fredsprocessen, framfördes i slutet
av 1994 förslag om att upprätta nya finansiella arrangemang i Mellanöstern och Nordafrika. Under de
besvärliga och långdragna förhandlingar som därefter förts har olika institutionella arrangemang diskuterats. Det alternativ som fått bredast uppslutning är
upprättandet av en regional utvecklingsbank med
säte i Kairo. I flera europeiska länder, inklusive Sverige, finns en kvardröjande tveksamhet till huruvida
en regional utvecklingsbank bäst svarar mot ekonomiska och finansiella behov i regionen, bl.a. mot
bakgrund av den verksamhet som redan bedrivs på
dessa områden av Världsbanken och EU. Den fortsatta utvecklingen i förhandlingarna om att upprätta
nya finansiella arrangemang i Mellanöstern och
Nordafrika är nära knuten till fredsprocessens utveckling.

Övriga utvecklingsbanker och -fonder
Internationella jordbruksutvecklingsfonden (IFAD)
har ett mycket tydligt fokus på fattigdomsbekämpning genom sin inriktning på projekt för att förbättra
levnadsförhållandena för landsbygdsbefolkningen i
de fattigaste utvecklingsländerna. Sverige har under
senare år haft en särskilt aktiv och framträdande roll
i organisationen. Vid fondens årsmöte i februari
1997 godkändes en omfattande påfyllnad av resurserna samt ett reformpaket, som förhandlats fram
under svenskt ordförandeskap. Regeringen gör bedömningen att reformpaketet, som ger fonden en
starkare förankring i såväl i- som u-länder, tillsammans med påfyllnaden innebär att fonden åter kan
ägna all kraft åt verksamheten. I den nya styrelsekonstellationen har Sverige, Norge, Danmark och
Finland egna platser, vilket ger de nordiska länderna
förstärkta möjligheter att påverka verksamheten.
Nordiska utvecklingsfonden (NDF) är en nordisk
biståndsinstitution med säte i Helsingfors för finansiering av utvecklingsprojekt som främjar ekonomisk
och social utveckling i utvecklingsländer. Utlåning
sker på IDA-villkor. Fonden ger krediter endast i
samfinansiering med andra finansiärer, främst andra
multilaterala finansieringsinstitutioner.
Under hösten 1995 genomfördes en utvärdering
av NDF. Som ett resultat av utvärderingen beslöt
Nordiska ministerrådet i april 1996 om en fördubbling av fondens grundkapital till närmare 5,2 miljarder kronor. Sedan 1994 bedriver NDF en försöksverksamhet med stöd till utvecklingen av den privata
sektorn i utvecklingsländer. Verksamheten kommer
att utvärderas i slutet av 1997. Under budgetåret ingick NDF ett samarbetsavtal med Norsad Agency,
som verkar för att främja näringslivssamarbetet
mellan Norden och SADC.
NORSAD (som består av NORSAD Fund och
NORSAD Agency) etablerades 1990 i syfte att
främja näringslivssamarbete mellan Norden och
SADC-länderna, genom fondens medverkan främst i
form av s.k. joint ventures. Fondens grundkapital på
200 miljoner danska kronor är till stor del förbrukat
varför en kapitalpåfyllnad aktualiserats. Ett kapitaltillskott i storleksordningen 150 miljoner danska
kronor har diskuterats, vilket enligt gällande fördelningsnyckel skulle innebära ett bidrag om 55-60

4.1.4 Övrigt multilateralt samarbete
Under delposten Övrigt multilateralt samarbete
finansieras Multilaterala miljöinsatser, Konfliktförebyggande insatser, Särskilda multilaterala insatser och Övriga mindre insatser.
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bilaterala projekt i enlighet med det regelverk som
finns inom Montrealprotokollet.
Utöver de initiativ som blir resultatet av FN:s extra möte anser regeringen att det finns anledning att
ytterligare förstärka genomförandet av de redan existerande konventionerna om klimatförändringar, biologisk mångfald och ökenutbredning i de multilaterala organisationernas verksamhet genom bidrag till
studier, konferenser och andra former av kapacitetsbyggande.

Multilaterala miljöinsatser
Regeringens prioriteringar som lades fast i skrivelsen
Sveriges utvecklingssamarbete för hållbar utveckling
(Skr. 1996/97:2) ligger fast. Avgörande för att åstadkomma varaktiga förändringar för ett hållbart samhälle är att miljöaspekter integreras i all verksamhet.
Därutöver behöver vissa medel avsättas för särskilt angelägna insatser i det multilaterala samarbetet. Uppföljningen av FN:s generalförsamlings extra
möte för utvärdering av Agenda 21 som hölls i juni
1997 är angelägen och bör inrymma insatser av katalytisk och tillfällig karaktär i de multilaterala organisationerna.
Till sådana direkta insatser hör även stödet till den
globala miljöfonden (GEF). Den finansierar merkostnader som mottagarländerna ådrar sig för att
uppnå globala miljövinster inom områdena biologisk
mångfald, klimatförändringar, skydd av internationellt vatten och uttunning av ozonskiktet. GEF fungerar f.n. också som multilateral finansieringskälla
för konventionerna om biologisk mångfald och klimatförändringar.
Under 1997 inleddes förhandlingar om den andra
påfyllnaden av GEF:s resurser. Regeringen anser att
GEF:s verksamhet fyller ett stort behov. Det är också
angeläget att integrera de nya riktlinjer som konventionerna lämnar inom ramen för GEF:s verksamhet.
Granskning och utvärdering av verksamheten har
under åren förbättrats genom ett särskilt program.
De kompletterar därmed den redan existerande funktionen hos de genomförande organisationerna
Världsbanken, UNDP och UNEP.
Regeringen anser att bördefördelningen mellan givarna bör vara rättvis och fastställas i en öppen process som tar hänsyn till deras betalningsförmåga.
Nya givare bör anmodas ansluta sig till givarkretsen.
Sverige bör, liksom vid den första påfyllnaden, ta ett
stort ansvar i denna förhandlingsprocess. Påfyllnadsförhandlingarna beräknas avslutas under första halvan av 1998, men Sveriges utbetalning till GEF II
under året kommer inte att uppgå till tidigare årsbaserade nivåer, varför medelstilldelningen till budgetposten har minskat. Regeringen kommer i budgetpropositionen för 1999 redovisa de långsiktiga
betalningsåtagandena för GEF II.
I arbetet med Montrealprotokollet för ozonskiktets skydd är den viktigaste uppgiften att säkerställa
u-ländernas eget ansvar för utfasningen av ozonnedbrytande ämnen. Vid den senaste påfyllnaden av
Montrealprotokollets multilaterala fond fastslogs en
påfyllnad om 466 miljoner USD för perioden 19971999. Sveriges andel utgör knappt 1,4 % av totalbeloppet eller omkring 2,2 miljoner USD. Regeringen
anser att en större andel av fondens medel bör användas för att höja u-ländernas kapacitet, t.ex. för
myndighetsutövande. Regeringen avser att fortsatt
använda en del av det årliga bidraget till fonden för

Multilaterala konfliktförebyggande insatser
Det multilaterala systemet har en huvudroll i det internationella samfundets ansträngningar att förebygga uppkomsten av väpnade konflikter, bidra till lösningar och skapa förutsättningar för varaktig fred.
Erfarenheterna från de senaste årens humanitära katastrofer och väpnade konflikter visar på svårigheten
med entydiga tillvägagångssätt. I de allra flesta fall
ställs krav på en kombination av insatser där politiska, civila, humanitära och tidvis också militära inslag
kompletterar varandra.
Inom ramen för verksamhetsområdet multilateralt
konfliktförebyggande har regeringen under det gångna året stött flera nyskapande initiativ. Bland dessa
märks insatser avseende förvarning, biståndskonditionalitet i konfliktsituationer och användbarheten av
militära resurser i katastrofbiståndet. På det fredsfrämjande området kan nämnas:
– svensk civil närvaro i Hebron/Israel, Angola och
Guatemala;
– bidrag till FN:s och OAU:s särskilde representant i
Stora sjöregionen och
– stöd till utredande av ägandeförhållanden i Bosnien.
Regeringen avser även fortsättningsvis aktivt delta i
den internationella policy- och metodutvecklingen
när det gäller konflikthantering för att förebygga
humanitära katastrofer och bidra till effektiva insatser för konfliktlösning.
Regeringen avser verka för att FN-systemet, de internationella utvecklingsbankerna och andra internationella, regionala och enskilda organisationer utvecklar synsätt och institutionell kapacitet i syfte att
bidra till en varaktig lösning på de vitt skilda bakomliggande faktorer som är utlösande när det gäller
dagens humanitära katastrofer. I hög grad handlar
det om konfliktförebyggande, krishantering och konfliktlösning. Både inom det humanitära och det utvecklingsinriktade biståndet bör det strategiska tänkandet utvecklas när det gäller konflikthantering.
Erfarenheter bör analyseras och dragna lärdomar
systematisk återföras till verksamheten.
Nytänkande och metodutveckling skall främjas
genom svenskt stöd. Ett utökat samarbete med insti26
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tutioner inom och utanför FN-systemet inklusive enskilda organisationer, som är verksamma inom konflikthantering, eftersträvas. Särskilt angeläget är
gränslandet mellan humanitära, utvecklings- och
rättsstatsbyggande insatser i det tidiga återuppbyggnadskedet efter en konflikt liksom initiativ som syftar
till att i bred bemärkelse avmilitarisera ett samhälle
efter en konflikt och bidra till försoning.
Det svenska stödet skall även fortsättningsvis stärka de civila och humanitära aspekterna i FN:s fredsbevarande och fredsfrämjande insatser i utvecklingsländer. Bland annat kommer stödet att avse svenskt
deltagande med civil personal i dessa insatser.
Uppföljningen av slutsatserna och rekommendationerna från departementets studie “Konfliktförebyggande verksamhet” kommer att påverka inriktningen av anslaget.
Genom att anslaget i första hand använts för att
finansiera mindre insatser av innovativ karaktär finns
en reservation sedan tidigare år vilket motiverar en
marginell sänkning av anslaget för 1998.

ser kan riskera att försvaga det multilaterala systemet
genom att organisationer inte längre själva kan göra
prioriteringar utan i stället styrs av enskilda länders,
ibland kortsiktiga, politiska prioriteringar. Genom
att ge små bidrag till en organisation för insatser på
ett visst område är avsikten att detta skall ha en katalytisk inverkan på hela organisationen. En organisation som tar emot ett betydande svenskt basbudgetstöd kan således få ytterligare bidrag för särskilda
insatser på angivna områden.
Utsatta barn i fattiga länder
Barnperspektivet i biståndet och i det internationella
samarbetet måste utvecklas vilket bl.a. Riksdagen
givit uttryck för (bet. 1996/97:UU15 Internationellt
utvecklingssamarbete).
Sverige är internationellt pådrivande i frågor som
rör barns villkor. Barnkonventionen, barntoppmötet,
världskongressen mot kommersiell sexuell exploatering av barn och studien om barn i väpnade konflikter är några exempel. Sverige arbetar särskilt aktivt
med implementering av barnkonventionen, åtgärder
mot kommersiell sexuell exploatering av barn, barn i
väpnade konflikter och barnarbete. En ny svensk
profilfråga är barn med handikapp.
Ett konsekvent tillämpat barnperspektiv i det internationella utvecklingssamarbetet ställer emellertid
krav på en mer medveten strategi. Kanaler och samarbetspartners bör övervägas systematiskt. Policyskapande och metodutveckling skall ge större genomslag för barnaspekterna i det svenska biståndet
och för svenska ståndpunkter inom barnområdet i
det internationella samarbetet.
Inom FN-systemet uppmärksammas barns villkor
som en integrerad del av alla stora FN-konferenser.
UNICEF är den viktigaste multilaterala kanalen
för svenskt stöd till utsatta barn i fattiga länder. Utöver UNICEF bedriver en rad andra internationella
organisationer verksamhet av betydelse för barns
ekonomiska, sociala, psykologiska och kulturella
villkor. Dit hör exempelvis UNDP, UNFPA,
UNHCR, WFP, WHO, ILO, UNESCO och Världsbanken och samt en rad enskilda organisationer.
Syftet med särskilda multilaterala insatser på detta
område är att förstärka arbetet med utsatta barn i
fattiga länder och förbättra genomförandet av för
barnen angelägna insatser genom att aktivera och
bredda verksamheten till fler internationella organisationer. En sådan, mer samlad och integrerad ansats
ligger väl i linje med det pågående reformarbetet inom FN och med den fattigdomsinriktning som slås
fast i regeringens skrivelse till riksdagen
1996/97:169, De fattigas rätt – vårt gemensamma
ansvar.

Särskilda multilaterala insatser
Det är angeläget att kunna ge bidrag till vissa ämnesområden utan att vara bunden till en viss organisation eller kanal. Genom införande av budgetposten
Särskilda multilaterala insatser tas ett steg i denna
riktning. Denna strävan kommer att relateras till den
reformprocess som pågår inom FN-systemet.
Syftet med budgetposten är bl.a. att stärka FNorganens arbete och att främja genomförandet av
den dagordning som antagits vid de globala FNkonferenserna.
Särskilda multilaterala insatser är ingen ny företeelse i det svenska multilaterala samarbetet. Stöd till
multilaterala miljöinsatser och konfliktförebyggande
insatser är exempel på detta. Det är angeläget att
möjlighet ges att ge särskilt stöd även på andra områden. Dessa områden kan variera från år till år.
En utgångspunkt för de områden som skulle kunna vara aktuella 1998 är FN:s världskonferenser,
vars slutsatser och rekommendationer kommit att bli
normgivande vad gäller t.ex. miljö och hållbar utveckling eller jämställdhet. Fördelar med en fördelning efter områden som är fastställda i globala överenskommelser är att de har hög politiskt prioritet och
att världssamfundet satt upp mål för internationell
samverkan på dessa områden. Särskilda miljöinsatser
och konfliktförebyggande åtgärder utgår från såväl
svenska prioriteringar som globalt fastställda mål.
Områden som är särskilt angelägna för Sverige, men
som saknar särskilda medel, är t.ex. jämställdhet och
utsatta barn i fattiga länder. Dessa områden föreslås
införas under 1998.
Det är viktigt att se särskilda multilaterala insatser
som ett komplement till basbudgetstöd. En alltför
långtgående satsning på särskilda multilaterala insat-

Särskilda jämställdhetsinsatser
I FN följer Sverige aktivt upp det beslut som fattades
vid kvinnokonferensen i Peking att verka för att ett
jämställdhetsperspektiv skall genomsyra FN:s arbete.
27
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FN skall vidare utarbeta förslag till konkreta åtgärder för att motverka fattigdom, stärka kvinnors
mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor både i hemmen och under väpnade konflikter - och
uppmärksamma flickors villkor, t.ex. genom att
motverka könsstympning och tidiga giftermål.
Även i OECD:s biståndskommitté, DAC har Sverige varit pådrivande för att ta fram konkreta riktlinjer för hur bidragsgivares biståndsarbete skall utformas efter ett jämställdhetsperspektiv.
Under 1997 stod integrering av jämställdhetsperspektivet i FN:s arbete (sk "mainstreaming") i centrum för arbetet i FN:s ekonomiska sociala råd
(ECOSOC). Sverige och EU spelar en pådrivande roll
för att utforma ett konkret handlingsprogram för hur
FN:s organ skall präglas av ett klart jämställdhetsperspektiv. I detta arbete som rör såväl metodutveckling som kapacitetsbyggande kan olika delar av
FN-systemet bidra till att stärka kvinnors ekonomiska ställning, öka deras inflytande i beslutande fora,
motverka våld mot kvinnor och stärka deras mänskliga rättigheter. UNDP har en viktig funktion i dessa
sammanhang liksom FN:s kvinnofond (UNIFEM)
och UNICEF, med satsningar på flickor, UNHCR
med uppmärksamhet på flyktingkvinnor och FN:s
MR-center liksom FN:s särskilda rapportör om våld
mot kvinnor.
Arbetet med att förbättra kvinnors villkor bygger i
huvudsak på s.k. mainstreaming, dvs att kvinnors
intressen tillvaratas i det ordinarie utvecklingsarbetet.
Regeringen avser därutöver stödja särskilda insatser
av pilotkaraktär för att stärka FN-organisationer arbete på jämställdhetsområdet.

tarians for Global Action (PGA) och Interamerikanska institutet för mänskliga rättigheter är
exempel på två icke statliga medlemmar. IDEA arbetar främst med utveckling av en databank och informationsservice, forskning, erfarenhetsåtervinning och
utveckling och spridning av riktlinjer samt rådgivning
och kapacitetsuppbyggnad. Sverige har som initiativtagare till och värdland för institutet ett speciellt ansvar.
I det pågående arbetet att stärka och effektivisera
FN avser Sverige under denna budgetpost finansiera
insatser vars syfte är att stödja och påskynda denna
reformprocess. Exempel på sådana insatser är integrering av FN:s kontor på landnivå och stöd till det
nyligen bildade UN Staff College.
Mindre bidrag i huvudsak som basbudgetstöd och
administrativa bidrag utbetalas även bl.a. till
– FN:s boende- och bebyggelsecenter (HABITAT),
– Internationella rödakorskommittén (ICRC),
– Internationella migrationsorganisationen (IOM)
– Internationella tropiska timmerorganisationen
(ITTO) och
– Internationella juteorganisationen (IJO).

4.2. EU:s gemensamma utvecklingssamarbete
Europeiska Unionens (EU) medlemsstater svarar tillsammans för ca 60 % av OECD-ländernas samlade
utvecklingssamarbete. En allt större andel – 16 % år
1996 – av medlemsstaternas samlade bistånd kanaliseras genom Europeiska gemenskapens (EG) olika
biståndsprogram, vilket främst administreras av
kommissionen. Sannolikt kommer denna andel att
öka ytterligare under de närmaste åren. Samarbetet
med utvecklingsländer finansieras dels från EG:s reguljära budget, dels genom bidrag till den Europeiska
utvecklingsfonden (EUF). Biståndet ges i huvudsak i
form av gåva. År 1996 uppgick utbetalningarna till
drygt 5 miljarder ecu, vilket gjorde EG till världens,
efter IDA, största multilaterala biståndsorganisation
och den femte största givaren inom OECD:s biståndskommitté (DAC).
Förutom att svara för genomförandet av det gemensamma biståndet har kommissionen i uppdrag
att verka för bättre koordinering mellan detta och
medlemsländernas nationella bistånd. Kommissionens betydelse inom det internationella utvecklingssamarbetet stärks därmed ytterligare.
Medlemskapet i EU har således inneburit att Sverige fått tillgång till en ny och viktig samarbetsform i
utvecklingssamarbetet. De övergripande målen för
EU:s utvecklingssamarbete stämmer väl överens med
svenska målsättningar. Bristande effektivitet i genom-

Övriga insatser
Från delposten Övriga insatser finansieras bidrag till
organisationer, såväl inom som utanför FN-systemet,
samt analyser, seminarier och andra internationella
aktiviteter som främjar internationell samverkan och
utveckling. Även om insatserna ofta kan förutses kan
de inte alltid beloppsbestämmas i förväg. En viss
mindre reserv är därmed påkallad.
International IDEA (Internationella institutet för
demokrati och fria val) bildades på svenskt initiativ i
Stockholm 1995 av 14 länder från hela världen. Under 1997 har Namibia och Botswana tillkommit som
nya medlemmar. IDEA är en internationell mötesplats för att stödja demokratisk utveckling och fria
val runt om i världen. Institutet är globalt till sin natur och ett forum för de olika slag av aktörer som
deltar i de demokratiska processerna. Denna breda
syn präglar allt från struktur, ägandeskap, anställningspolicy och finansiering till verksamhetsinriktning. Även om IDEA till formen är en mellanstatlig
organisation är den också öppen för medlemskap för
internationella icke-statliga organisationer på i huvudsak samma villkor som för regeringar. Parliamen28
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förandet gör dock att målen inte alltid nås. Dessutom
är verksamheten inte alltid kostnadseffektiv.

Mer än 75 % av stödet till AVS-staterna finansierades över EUF, medan EG:s budget svarade för 14 %
och 7 % bestod av koncessionella lån från Europeiska Investeringsbanken (EIB).
Stöd för strukturanpassning och finansiellt stöd
inom Stabex- och Sysminfaciliteterna för att utjämna
fluktuationer i exportintäkter från jordbruket respektive gruvindustrin svarar för ca 25 % av biståndet.
Livsmedelsbiståndet är fortfarande betydande. Till
följd av händelseutvecklingen i bl.a. Stora sjöregionen har det humanitära stödet ökat markant under
senare år. Ungefär hälften av biståndet inom Lomékonventionen landprogrammeras genom femåriga
landramar. Dessa omfattar stöd för t. ex. infrastruktur, industri, landsbygdsutveckling och jordbruk.
Den nu gällande Lomékonventionen (Lomé IV)
avser en tioårsperiod fram till 1 mars år 2000. I november 1995 undertecknades ett avtal om vissa förändringar i konventionens innehåll för den andra
femårsperioden (Lomé IV:2). Den 23 maj 1996 godkände
riksdagen
(prop.
1995/96:36,
bet.
1995/96:UU24, rskr. 1995/96:257) ändringarna i
överenskommelsen och den föreslagna finansieringen
av samarbetet. Lomé IV:2 innebar att gemenskapens
medlemsstater inrättade en åttonde utvecklingsfond
(EUF VIII) om totalt 13,1 miljarder ecu. Enligt överenskommelsen skall Sverige bidra med 350 miljoner
ecu. På grund av fördröjningar i utbetalningstakten
från tidigare utvecklingsfonder krävs inga inbetalningar till EUF VIII under år 1998.
Förhandlingar om samarbetet mellan EU och
AVS-länderna fr.o.m. den 1 mars 2000 skall inledas
senast i september 1998. Innan dess skall EU formulera sin förhandlingsposition. Den 1 december 1997
avser Europeiska kommissionen presentera sitt förslag till förhandlingsmandat.
Som en förberedelse inför de kommande förhandlingarna presenterade kommissionen i november
1996 en s.k. grönbok om förbindelserna mellan EU
och AVS-länderna inför 2000-talet. Grönboken inriktas på att ställa ett antal centrala frågor inför
framtiden snarare än att lämna entydiga rekommendationer. Utgångspunkten är de väldiga politiska och
ekonomiska förändringar som ägt rum sedan konventionen första gången undertecknades för ett tjugotal år sedan liksom erfarenheterna sedan dess, som
motiverar en genomgripande översyn av samarbetet
vad gäller både dess innehåll och form. Grönboken
identifierar ett antal nyckel-områden: den geografiska omfattningen, möjligheterna till differentierade
former för samarbetet med olika AVS-stater, handelsregimen, fattigdomsbekämpning, internationell
konkurrenskraft, makroekonomisk stabilitet och utveckling av den privata sektorn, statens roll i utvecklingsprocessen, god samhällsstyrning och mänskliga
rättigheter och formerna för samarbetet
I diskussionerna har Sverige angett att de viktigaste principerna bör vara partnerskap, fokusering på

Utvecklingssamarbetet inom den reguljära
budgeten
Över den reguljära budgeten finansieras livsmedelsbistånd, katastrofhjälp, stöd genom enskilda organisationer, samarbete med Asien och Latinamerika
(ALA), Sydafrika, f.d. Jugoslavien samt ickemedlemsländer i Medelhavsområdet (MEDA). År
1996 uppgick utbetalningarna till 3,5 miljarder ecu.
ALA-samarbetet omfattar program- och projektbistånd, livsmedelsbistånd, humanitärt bistånd,
landsbygdsutveckling, stöd för hälso- och befolkningsinsatser, stöd till enskilda organisationer samt
stöd för att utjämna fluktuationer i exportinkomster
på främst jordbruksområdet. I princip kan samtliga
länder som ej gör sig skyldiga till brott mot mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska principer komma i fråga för samarbete. Tyngdpunkten
ligger dock på de fattigaste länderna och de fattigaste
delarna av befolkningen, samt på regioner eller länder med betydande kommersiell potential. För perioden 1996–2000 beräknas biståndet till ALAländerna uppgå till ca 6 miljarder ecu. Av detta går
65 % till Asien och 35 % till Latinamerika.
Insatserna i f.d. Jugoslavien består främst av humanitärt bistiånd. Samarbetet med Sydafrika befinner sig i en uppbyggnadsfas.
Samarbetet med Medelhavsländerna, som ursprungligen huvudsakligen utgjordes av frihandelsavtal för industriprodukter, har utvecklats till att omfatta också bistånd. Samarbetets omfattning har ökat
markant under 1990-talet. För perioden 1995–1999
har ca 6 miljarder ecu avsatts för det finansiella samarbetet med Marocko, Tunisien, Algeriet, Egypten,
Jordanien, Libanon, Syrien, Israel samt Västbanken/Gaza. Samarbetet omfattar bl.a. humanitärt
stöd, livsmedelsbistånd, stöd för strukturanpassning,
infrastruktur, naturresurser samt regionalt och horisontellt samarbete.
Den del av Sveriges bidrag till EG-budgeten som
avräknas biståndsramen uppgår till 707 miljoner
kronor år 1998.

Samarbetet med AVS-länderna

Inom ramen för den s.k. Lomékonventionen samarbetar EU med sjuttioen länder i Afrika, Västindien
och Stillahavsområdet (de s.k. AVS-länderna). Samarbetet finansieras utanför den reguljära budgeten
genom särskilda bidrag från EU:s medlemsstater till
den Europeiska utvecklingsfonden (EUF). AVSländerna erhåller också bistånd över EG:s budget,
t.ex. humanitärt bistånd. Under perioden 1986-95
erhöll AVS-staterna ungefär hälften av EG-biståndet.
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fattigdomsbekämpning och Afrika, förenlighet med
WTO-åtaganden och effektivitet.

jämställdhet, t.ex. genom att understryka vikten av
att kommissionen tar fram riktlinjer för hur jämställdhetsperspektivet skall tillämpas i praktiken.
EU bildar en viktig plattform för att stärka det
multilaterala utvecklingssamarbetet genom FN. EU
kan därmed vara pådrivande för de förslag till reformer av FN-systemet som lagts fram.

Svenska prioriteringar i EU-samarbetet
Regeringen vill se den s.k. post Lomédiskussionen
som en del av en diskussion om hela EU:s utvecklingssamarbete, inklusive dess organisation. Sverige
önskar bl. a. ta tillfället i akt att på sikt åstadkomma
en regionalisering (Afrika, Asien, Latinamerika osv.)
av EU:s utvecklingssamarbete. Möjligheter till detta
föreligger genom att post Lomédiskussionen, den
samlade utvärderingen av EU:s utvecklingssamarbete
och diskussionen om de framtida finansiella perspektiven sammanfaller i tiden.
Den framtida inriktningen och utformningen av
EU:s utvecklingssamarbete är en fråga av hög prioritet. Regeringen anser att inriktningen på fattigdomsbekämpning skall stärkas. I detta sammanhang är
formerna för och omfattningen av samarbetet med
AVS-länderna från och med år 2000 avgörande.
EU:s främsta fördel jämfört med andra multilaterala organisationer är att unionen i ett sammanhang
kan hantera bistånds-, handels-, utrikes- och säkerhetspolitik, migration m.m. Därmed har unionen
förutsättningar att i förhållande till ett enskilt land
eller region föra en politik som är koherent, dvs. vars
olika delar samverkar på ett för landet eller regionen
gynnsamt sätt. Denna komparativa fördel utnyttjas
inte tillräckligt idag. Regeringen prioriterar pågående
arbete inom EU för bättre samstämmighet i EU:s relationer till utvecklingsländerna.
Sverige är aktivt i såväl policydialogen som inriktningen och utformningen av det gemensamma biståndet. Genom aktivt deltagande i beredningen av
beslut och riktlinjer, som gäller både för det gemensamma utvecklingssamarbetet och för de enskilda
medlemsstaternas bistånd, kan Sverige bidra till en
positiv utveckling av utvecklingssamarbetet.
Regeringen prioriterar att höja kvaliteten och effektiviteten i det gemensamma utvecklingssamarbetet. I detta ingår ökad insyn och öppenhet, bättre
planering, genomförande och utvärdering, utveckling
av landstrategier, bättre samordning samt effektivare
organisation i såväl Bryssel som i fält. Sveriges gedigna erfarenhet av utvecklingssamarbete och goda renommé på området ger oss en god grund för att påverka.
Det svenska agerandet i EU vägleds av den strategi
som fastställdes hösten 1996 med prioritering av fattigdomsbekämpning, miljö och hållbar utveckling,
demokrati och mänskliga rättigheter samt jämställdhet. Därtill läggs särskild vikt vid frågor som rör humanitärt bistånd, livsmedelssäkerhet samt stöd genom enskilda organisationer. Även inom dessa
sektorer och ämnesområden läggs särskild vikt vid
kvalitets- och effektivitetsaspekter. Sverige arbetar
också aktivt för att följa upp EU:s resolution om

4.3. Bilateralt utvecklingssamarbete
Utvecklingssamarbetet genom Sida omfattar ca två
tredjedelar av det svenska biståndet och äger rum inom flertalet samhällssektorer i över hundra länder
och genom ett stort antal kanaler. Mångfalden är uttryck både för utvecklingsfrågornas komplexitet och
för Sveriges önskan och intresse av att samarbeta
med många länder. Som framgår av diagrammen
nedan är insatserna främst koncentrerade till de fattiga länderna och till Afrika.
Det bilaterala utvecklingssamarbetet bygger på en
helhetssyn på utveckling, som under senare år steg
för steg fördjupats och utvecklats i samarbete mellan
regeringskansliet och Sida. Den syn på hur biståndet
bör ges en starkare fattigdomsprofil regeringen givit
uttryck för i sin skrivelse till riksdagen (skr.
1996/97:169) om de fattigas rätt bygger till stor del
på Sidas fattigdomsutredning och kommer att påverka Sidas verksamhet. För att ytterligare konkretisera
de biståndspolitiska målen har Sida på regeringens
uppdrag tagit fram fyra handlingsprogram avseende
fattigdom, demokrati, hållbar utveckling respektive
jämställdhet, vilka skall genomsyra hela verksamheten.
Utvecklingen av mål och policy sker i internationellt samarbete. Exempel kan tas från jämställdhetsområdet. Handlingsplanen från kvinnokonferensen i
Peking har på ett avgörande sätt påverkat utformningen av både Sidas handlingsplan och konkreta
bilaterala insatser, där bl.a. fem samarbetsländer har
valts ut för fördjupade jämställdhetssatsningar: Namibia, Tanzania, Indien, Nicaragua och Estland.
Av särskild betydelse för det framtida bilaterala
utvecklingssamarbetet är utvecklingen av begreppet
partnerskap bl.a. inom ramen för den utredning om
samarbetet med Afrika, som överlämnats till regeringen och skall ligga till grund för en skrivelse till
riksdagen om en ny Afrikapolitik.
Ett allt bredare perspektiv krävs på utvecklingsproblematiken. Nya frågor får ökad betydelse, t.ex.
kapitalmarknader och handel, lokal demokrati och
undervisning i mänskliga rättigheter för polis. Det
civila samhällets, näringslivets och demokratiseringens ökande betydelse kräver uppbrott från traditionella former och roller och ett samarbete baserat på
ett mer genuint partnerskap mellan fler aktörer i såväl givar- som mottagarländer.
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Organisation och styrning av biståndet
Regeringen har de senaste åren stärkt utvecklingssamarbetets organisation och struktur. Integrationen
av samtliga biståndsmyndigheters verksamhet i det
nya Sida är nu genomförd. Genom sin breda uppsättning av instrument och djupa kunskaper om olika sektorer och länder, har Sida goda möjligheter att
effektivt bidra till samarbetsländernas utveckling.
Utvecklingssamarbetets förändrade villkor, inriktning
och utformning ställer dock stora och delvis nya krav
på Sida som organisation. En kontinuerlig kompetensutveckling krävs. Den omfattande policyutveckling och erfarenhetsåtervinning som sker inom
svenskt och internationellt utvecklingssamarbete
måste genomsyra tänkandet, leda till nya former och
metoder samt genomföras i praktiken. Regeringen
avser att under år 1998 ägna särskild uppmärksamhet åt dessa frågor.
Alla biståndsorganisationer står inför liknande
utmaningar. Världsbanken genomför under en treårsperiod de mest genomgripande interna reformerna
i bankens historia, den s.k. Strategic Compact, som
innebär en grundläggande omorganisation av bankens struktur och arbetssätt i syfte att höja bankens
kapacitet, kompetens och förändringsförmåga.
En förnyelse på djupet kräver både tid och resurser. Utrikesdepartementets och Sidas kapacitet och
kompetens behöver stärkas för att möta de nya utmaningarna. Sida måste ha förmåga att både integrera helhetssynen och flexibelt och framgångsrikt genomföra planerade insatser.
Anpassning till varje samarbetslands unika förutsättningar är avgörande för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete. Det viktigaste instrumentet för
detta inom det bilaterala biståndet, liksom för flertalet andra bilaterala och multilaterala organ, är landstrategier. I den svenska landstrategiprocessen tas
landstrategier fram i ett nära samarbete mellan Regeringskansliet, Sida och samarbetslandet. Särskild vikt
bör läggas vid att öka samarbetslandets engagemang
i processen. Strategier har fastlagts eller är under beredning för ett trettiotal programländer, vissa andra
viktiga samarbetsländer och regioner.
För programländerna kopplas strategierna nor-

malt till treåriga samarbetsavtal, i vilka Sverige utfäster sig att lämna stöd under perioden på basis av en
landram för att ge samarbetslandet möjlighet att på
några års sikt planera sina utvecklingsinsatser. Uppnådda resultat skall vägleda landval, inriktning, utformning och omfattning av framtida utvecklingssamarbete. Samtidigt måste uppmärksammas att
utvecklingssamarbetet och då särskilt programlandssamarbetet har ett långsiktigt perspektiv. Landstrategiprocessen är avsedd att vara det samlade tillfället
att dra slutsatser och fatta beslut grundade på analys
och erfarenheter avseende uppnådda resultat och
samarbetslandets vilja och förmåga att föra en fattigdomsbekämpande politik. Landstrategierna har
normalt ett femårsperspektiv. En ny landstrategi utarbetas vart tredje år om inte regeringen bedömer att
arbetet med en ny strategi kan skjutas framåt i tiden.
Landstrategiprocessen är ett led i att höja effektiviteten genom starkare koppling till resultat. Ett annat
är Sidas förstärkta utvärderingsverksamhet. Vidare
sker löpande översyner av Sidas verksamhet. Under
1996 och 1997 har Sida på regeringens uppdrag slutfört översyner av krediter inom biståndet, näringslivssamarbete, livsmedelssäkerhet i Afrika samt stöd
till utveckling av kapitalmarknader.
Sidas årsredovisning är en viktig del i uppföljningen av utvecklingssamarbetets resultat. I samarbete
mellan Regeringskansliet, RRV och Sida genomfördes under 1996 ett utvecklingsprojekt i syfte att förbättra Sidas årsredovisning, som låg till grund för
årsredovisningen redan för budgetåret 1995/96.
RRV har anmärkt på årsredovisningen med anledning bl.a. av brister avseende kopplingen mellan mål
och resultat, redovisningen av prestationer och kostnader samt kvalitetsäkring av underlaget för redovisningen. Kritiken visar på behov av metodutveckling
och tydliga krav. Sida bör i samarbete med RRV och
Regeringskansliet fortsätta att utveckla årsredovisningen så att den kan fylla sitt syfte som en form för
kontinuerlig uppföljning av biståndets resultat och
effektivitet. Med tanke på utvecklingssamarbetets
långsiktiga perspektiv och komplexitet, bör Sidas
årsredovisning inriktas på myndighetsnära uppgifter,
bl.a. kostnadseffektivitet. De mer långsiktiga effek-

Fördelning av det bilaterala biståndet på sektorer
Övrigt
6,5%

Fördelning av det bilaterala biståndet på världsdelar

Demokrati och mänskliga
rättigheter 6,3%

Humanitärt bistånd
13,7%

Folkrörelser och
enskilda org.
11,8 %
Forskningssamarbete
4,8%
Ek.reformer
och skuld- Naturresurser
lättnad
och miljö
6,1%
8,1 %

Globalt
25,0%

Social
utveckling
21,6%

Förvaltningsbistånd
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Afrika
39,0%

Latinamerika
12,0%

Infrastruktur
och näringsliv
16,4 %

Asien
24,0%
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mer och metoder som medger detta, och stärka fältorganisationens ställning. Sida föreslår också att
samarbetsavtalen skall omfatta totala belopp för avtalsperioden, och inte baseras på årsvisa landramar.
Sida föreslår vidare att landramar skall kunna användas för betalningsbalansstöd.
Regeringen har gett Sida ökad flexibilitet för att
undvika reservationer t.ex. genom möjligheter att
göra omfördelningar mellan delposterna inom anslagsposten för bilateralt utvecklingssamarbete. Det
förutsätter en mer realistisk och flexibel planering
som tar hänsyn till att sannolikheten för förseningar
är stor. Vad gäller de konkreta förslagen, har Sida
redan möjlighet att i förslag till samarbetsavtal ange
ett totalbelopp som motsvarar landramen under avtalsperioden. Betalningsbalansstöd bör i första hand
lämnas från delposten för ekonomiska reformer men
kan också i vissa fall finansieras från landramar. Det
långsiktiga, processinriktade kapacitetsuppbyggandet, som inte kräver stora finansiella resurser, bör i
ökad utsträckning kombineras med sektorprogramstöd till regeringar som för en framstegsvänlig och
fattigdomsbekämpande politik. Särskilt gäller detta
inom programlandssamarbetet.
Regeringen har i sina överväganden om fördelningen mellan olika delposter inom det bilaterala utvecklingssamarbetet för budgetåret 1998, som redovisas nedan, beaktat reservationerna med undantag
för ingångna samarbetsavtal. Sänkning av landramar
med anledning av stora reservationer bör normalt
aktualiseras då samarbetsavtal löper ut. Nedskärningar i medelstilldelningen skall inte medföra minskad verksamhet. Det bilaterala utvecklingssamarbetets fördelning framgår av de diagram som återges
ovan, med fördelning på land, sektor respektive kanal under budgetåret 1995/96.

terna följs genom utvärderingar inom bl.a. landstrategiprocessen.

Medelstilldelning och anslagsstruktur
Anslagsposten för det bilaterala biståndet ökar 1998
med 235 miljoner kronor till 7 160 miljoner kronor.
Av ökningen beror 90 miljoner kronor på överföring
från anslagsposten för multilateralt utvecklingssamarbete. En fortsatt ökning under kommande år
kan förutses. Samtidigt kommer förutsedda ökade
medelsbehov för utvecklingsbankerna och Europeiska utvecklingsfonden till följd av tidigare åtaganden
att innebära en relativt sett långsammare tillväxt för
det bilaterala utvecklingssamarbetet än för utvecklingssamarbetet som helhet. En noggrann prövning
av samtliga bilaterala verksamheter blir således nödvändig på grundval av såväl regeringens ovan angivna prioriteringar som uppnådda resultat.
I denna prövning måste också reservationer vägas
in. Trots minskningen av anslagen för utvecklingssamarbetet har reservationerna fortsatt öka. Målet är
inte att uppnå höga utbetalningar. Biståndet behövs
bäst där det är svårast att genomföra. Långsiktig
verksamhet i fattiga länder, där osäkerheten är stor,
drabbas ofta av förseningar. Samtidigt eftersträvas
hög kvalitet och noggrann kontroll för att bl.a. undvika korruption. Härtill kommer att utvecklingssamarbetet ändrar karaktär från fristående projekt
till stöd till processer, där varje insats oftast är mindre.
Sida har på regeringens uppdrag genomfört en
analys av reservationernas utveckling och orsaker
och lämnat förslag på åtgärder. Det handlar bl.a. om
att planera för en högre aktivitetsnivå, utveckla for-

ANSLAGSPOSTEN FÖR DET BILATERALA UTVECKLINGSSAMARBETET
1997

1998

1 540 000

1 600 000

2. Asien 1

885 000

1 000 000

3. Latinamerika

430 000

385 000

-

280 000

1 175 000

1 020 000

1. Afrika

1

4. Europa 2
5. Särskilda utvecklingsprogram 3
6. Krediter för utveckling

390 000

400 000

7. Forskningssamarbete

400 000

410 000

8. Enskilda organisationer

820 000

830 000

9. Humanitärt bistånd
10. Ekonomiska reformer

1 052 000

780 000

200 000

410 000

33 200

45 000

6 925 200

7 160 000

11. Information
Summa

Beloppen anges i tusental kronor
1. 60 000 tkr överförs från delposten 5 Särskilda utvecklingsprogram för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter
2. 280 000 tkr överförs från delposten 9 Humanitärt bistånd
3. 80 000 tkr överförs till delposten för år 1997 från anslagsposten A 1.1 Multilateralt utvecklingssamarbete
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Anslagsstrukturen är i stort sett oförändrad jämfört med innevarande budgetår. En särskild post för
Europa tillkommer, omfattande i huvudsak insatser i
de länder som uppstått ur f.d. Jugoslavien, men också vissa länder i Kaukasus och Centralasien samt
Moldava. Samtliga insatser skall avse länder som står
på OECD:s biståndskommittés, DAC:s, lista över
utvecklingsländer.
Delpost 1 Afrika omfattar dels landramarna för
programländerna i Afrika, dels medel för regionalt
samarbete och övriga insatser. År 1998 överförs till
regionalt/övrigt medel för insatser för stöd till demokrati och mänskliga rättigheter som inte kan finansieras från landramarna. Dessa insatser finansierades
förut under delpost 4 Särskilda program. Detta plus
den gradvisa avvecklingen av landramen för samarbetet med Botswana och en viss ökning av landramarna för Etiopien och Tanzania, vilka minskades år
1997 på grund av stora reservationer, innebär att
delposten beräknas öka med 60 miljoner kronor till
1 600 miljoner kronor.
Delpost 2 Asien omfattar dels landramarna för
programländerna i Afrika, dels medel för regionalt
samarbete och övriga insatser. År 1998 överförs till
regionalt/övrigt medel för insatser för demokrati och
mänskliga rättigheter som inte kan finansieras från
landramarna. Dessa insatser finansierades förut under delpost 4 Särskilda program. Detta plus ökning
av landramen för Vietnam, som minskades år 1997
på grund av stora reservationer, innebär att delposten beräknas öka med 115 miljoner kronor till 1 000
miljoner kronor.
Delpost 3 Latinamerika omfattar landramen för
Nicaragua och medel för insatser i Central- och Sydamerika. Genom omläggningen av samarbetet till ett
mer processinriktat stöd främst för demokrati och
mänskliga rättigheter har medelsbehovet minskat
under en övergångsperiod och reservationerna ökat

till en alltför hög nivå. Delposten beräknas därför
minska med 45 miljoner kronor till 385 miljoner
kronor. När reservationen minskat beräknas delposten åter kunna höjas.
Delpost 4 Europa är ny. Insatser i f.d. Jugoslavien
har tidigare främst finansierats från delposten för
humanitärt bistånd. Möjligheten att nu övergå i
återuppbyggnadsbistånd motiverar en särskild
delpost även om humanitära insatser fortsatt
kommer att vara viktiga. Den övervägande andelen
av delposten förväntas under 1998 gå till insatser i
f.d. Jugoslavien. På några års sikt är avsikten att
bygga upp viss verksamhet i länder i bl.a. Kaukasien
och Centralasien. De postsovjetiska övergångsproblemen motiverar att hanteringen av dessa medel
hålls samman. För delposten beräknas 280 miljoner
kronor.
Delpost 5 Särskilda program omfattar ett flertal
verksamheter. Fördelningen framgår av tabellen. Betydande nedskärningar har gjorts på flera verksamheter motiverade av de omfattande reservationerna. En
stor del av den i samband med regeringens ekonomiska vårproposition beslutade indragningen om
500 miljoner kronor belastade denna post. Insatserna
är relativt små och kortvariga, varför det inte finns
skäl att hålla reservationer som en säkerhetsreserv.
Medlen för demokrati och mänskliga rättigheter
minskar på grund av överföringen av landinriktade
insatser till regionposterna för Afrika, Asien och Europa på samma sätt som tidigare skett för Latinamerika. Till medlen för programutveckling förs stödet
till Internationella familjeplaneringsfederationen
(IPPF) och World Maritime University i Malmö, vilka tidigare finansierats från anslagsposten för multilateralt utvecklingssamarbete. Sammanlagt beräknas
delposten minska med 155 miljoner kronor till 1 020
miljoner kronor.

FÖRDELNING UNDER DELPOSTEN SÄRSKILDA UTVECKLINGSPROGRAM
1997

1998

80 000

70 000

235 000

120 000

Kontraktsfinansierat tekniskt bistånd

210 000

160 000

Internationella kurser

130 000

150 000

Särskilda miljöprogram

205 000

200 000

210 000

220 000

105 000

100 000

1 175 000

1 020 000

Näringslivsutveckling
Demokrati och mänskliga rättigheter

Programutveckling

1

2

Rekrytering och utbildning av fältpersonal och
multilaterala experter
Summa
Beloppen anges i tusental kronor
1. 120 000 tkr överförs till delposterna 1. Afrika och 2. Asien för år 1997
2. 80 000 tkr överförs från multilateralt samarbete för 1998

33

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Delpost 6 Krediter för utveckling omfattar ukrediter och biståndskrediter. Delposten beräknas
öka med 10 miljoner kronor till 400 miljoner kronor. I utredningen "Bistånd på kredit", som behandlas nedan, liksom i budgetunderlaget har Sida
föreslagit att delposten ersätts med en delpost för särskilda investeringar, som förutom krediter bl.a. skulle
kunna omfatta gåvofinansiering av angelägna investeringar. Regeringen anser att det inom ramen för
nuvarande anslagsstruktur finns utrymme för den
flexibilitet, som är Sidas:s motiv för förslaget, bl.a.
genom möjligheter att utnyttja medel under regionposterna även för investeringsprojekt. Däremot bör i
enlighet med vad som förordas nedan, medlen under
delposten kunna utnyttjas flexibelt för olika kreditformer och -villkor.
Delpost 7 Forskningssamarbete beräknas för år
1998 erhålla 410 miljoner kronor. Verksamheten är
högt prioriterad och beräknas kunna erhålla fortsatt
ökad medelstilldelning när den nuvarande reservationen minskat.
Delpost 8 Enskilda organisationer finansierar stöd
genom svenska folkrörelser och enskilda organisationer. Delposten beräknas öka med 10 miljoner kronor
till 830 miljoner kronor i enlighet med vad som angavs i budgetpropositionen för år 1997.
Delpost 9 Humanitärt bistånd beräknas minska
till 780 miljoner kronor genom överföring av medel
till den särskilda delposten för Europa för insatser
främst i f.d. Jugoslavien.
Delpost 10 Ekonomiska reformer minskades kraftigt år 1997 med anledning av de mycket stora reservationerna. De kommer att minska betydligt under
innevarande budgetår på grund av att fler skuldtyngda länder nu genomför en ekonomisk reformpolitik,
som uppfyller kriterierna för betalningsbalansstöd
eller bidrag till skuldlättnader i olika former. För år
1998 beräknas därför en ökning med 210 miljoner
kronor till 410 miljoner kronor.
Delpost 11 Information beräknas öka med 11,8
miljoner kronor till 45 miljoner kronor i syfte att
stödja Sidas ambitioner om en ökad satsning på information om Sveriges samlade utvecklingssamarbete
och om biståndets uppgift att bidra till lösningar på
globala problem.

4.3.1 Afrika
I och med det kalla krigets upphörande har i Afrika,
liksom i stora delar av övriga världen, möjligheter
skapats att lösa upp tidigare låsta positioner. Utvecklingen i Etiopien och Moçambique, och nu senast i
Demokratiska republiken Kongo (f.d. Zaire), är de
kanske tydligaste exemplen i Afrika. Samtidigt har
nya, eller i vissa fall nygamla, interna konflikter utbrutit, bland vilka den mest allvarliga var folkmordet
i Rwanda.
Cirka 10 % av världens befolkning bor i Afrika,
som emellertid endast står för 1,5 % av tillväxten i
världen och mindre än 1 % av världens samlade export. Samtidigt som allt fler människor i världen tar
sig ur fattigdomsfällan ökar antalet fattiga i länder
med stark befolkningsökning och otillräcklig ekonomisk tillväxt, främst i Afrika. Skuldbördan är betungande. Ekonomiska reformer är i flera länder inne
i en kännbar och därmed politiskt påfrestande fas.
Korruption hindrar utveckling och skadar förtroendet för politiken och politiker, såväl internt som i
förhållandet till biståndsgivare.
På senare tid har emellertid en försiktigt uppåtgående ekonomisk trend kunnat registreras för Afrika
som helhet. År 1996 steg BNP med 3,9 % och den
negativa per capitautvecklingen bröts. De 33 fattigaste ländernas tillväxt låg över genomsnittet med
4,5 %. Samtidigt har den demokratiska utvecklingen
i Afrika tagit fart: allt fler afrikanska länder har hållit
flerpartival. Flera bakslag har dock visat att val i sig
inte är en garanti för en hållbar demokratisk utveckling. Det regionala samarbetet i Afrika ökar. Tecken
finns på en ny tilltro till den egna förmågan hos en
framväxande ung afrikansk ledargeneration, inte
minst kvinnor.
Regeringen har tagit initiativet till ett omfattande
utvärderings- och analysarbete för att definiera vilken
roll Sverige bör spela i den omvandling som förestår
eller redan inletts i Afrika. I juli 1997 presenterades
utredningen ”Partner med Afrika” som underlag för
en ny svensk Afrikapolitik. Det var resultatet av ett
års analys- och konsultationsarbete med stor
medverkan av afrikaner. I utredningen utvecklas ett
nytt partnerskapsbegrepp och förutsättningarna för
att utforma ett mer jämbördigt samarbete med
Afrika. Länder i Afrika måste ta ett större eget
ansvar för sin utveckling och ges möjlighet att ta del i
ett utökat internationellt ekonomiskt samarbete.
Utredningen skall ligga till grund för en särskild
skrivelse till riksdagen. Viktiga frågor för det
framtida samarbetet blir stöd till politiska och
ekonomiska reformer, fortsatt stöd till sociala
sektorer,
konfliktförebyggande
och
bättre
givarsamordning. Förslag om hur stöd till
konfliktförebyggande och konfliktlösning kan
stärkas har lagts fram i en särskild rapport om
”Säkerhet och utveckling i Afrika” (Ds 1996:15).

Sidas verksamhet
Den följande redogörelsen för mål, resultat och framtida inriktning det bilaterala utvecklingssamarbetet
inleds med region- och landdimensionen, som är den
viktigaste, där regeringens styrning i huvudsak utövas
genom landstrategierna. Därefter följer en redogörelse för olika verksamhetsområden, samhällssektorer,
former och kanaler. Regeringens styrning av Sidas
verksamhet i denna dimension sker i huvudsak genom budgetcykeln.
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Biståndet kan inte ensamt lösa de afrikanska utvecklingsländernas problem. Investeringar, marknadstillträde för afrikanska produkter samt ramverk
och allmänna förutsättningar för näringslivsutveckling är faktorer som kommer att kräva ökad uppmärksamhet.
Resultatet av det hittillsvarande utvecklingssamarbetet med länder i Afrika har varit blandat. I
de följande avsnitten kommenteras detta ländervis. I
fallet Tanzania har de nordiska länderna tillsammans
med regeringen i Dar es Salaam efter en utvärdering

gemensamt utformat början på ett partnerskapsbaserat samarbete.
Vissa länder i Afrika har redan nått – eller förväntas inom överskådlig framtid nå – en utvecklingsnivå
som möjliggör en minskning av det traditionella biståndssamarbetet kopplat till stöd till ett bredare
samarbete. Under år 1998 avvecklas sålunda landprogrammet i Botswana. På sikt bör detta kunna ske
även för länder som Namibia och Sydafrika där andra samarbetsformer kan utvecklas.

LANDRAMAR, GÄLLANDE 1997 SAMT PLANERADE 1998
1997

1998

Afrika
Angola

140 000

140 000

Botswana

20 000

5 000

Eritrea

20 000

20 000

Etiopien

90 000

100 000

Guinea-Bissau

35 000

35 000

Kenya

65 000

65 000

Moçambique

245 000

245 000

Namibia

75 000

75 000

Sydafrika

230 000

230 000

Tanzania

180 000

200 000

Uganda

95 000

95 000

Zambia

110 000

100 000

Zimbabwe

110 000

110 000

Regionalt/Övrigt

125 000

180 000

1 540 000

1 600 000

Bangladesh

120 000

120 000

Indien

300 000

300 000

Kambodja

80 000

80 000

Laos

90 000

90 000

Sri Lanka

40 000

40 000

Summa
Asien

Vietnam

70 000

130 000

Västbanken/Gaza

120 000

120 000

Regionalt/Övrigt

65 000

120 000

885 000

1 000 000

80 000

80 000

Centralamerika

240 000

190 000

Sydamerika

110 000

115 000

Summa

430 000

385 000

Summa
Latinamerika
Nicaragua

Beloppen anges i tusental kronor
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Det regionala samarbetet i Afrika förväntas få
ökad betydelse. En intressant utveckling pågår främst
inom Southern African Development Community,
SADC. Sverige har, tillsammans med övriga nordiska
länder och nu även inom ramen för EU, ett betydande engagemang i form av stöd till olika SADCaktiviteter. Detta samarbete ses nu över inom ramen
för en politisk dialog mellan Norden och SADC respektive EU och SADC.
En särskild översyn har gjorts av Sveriges relationer med Västafrika. Denna har pekat på det underskott som kan sägas finnas i fråga om svensk närvaro
i och kunskaper rörande en viktig del av Afrika söder
om Sahara. Regeringen har för avsikt att vidareutveckla relationerna med Västafrika och återkommer
härtill i den särskilda skrivelsen om svensk Afrikapolitik.

regleras i konstitutionen, är tillfredställande. Tillväxten är hög. Som i övriga länder i regionen är emellertid rikedomen ojämnt fördelad och majoriteten av
befolkningen lever i fattigdom. Landet är ensidigt beroende av gruvnäring och boskapsskötsel. Botswana
är hårt drabbat av HIV/AIDS med närmare 25 %
smittade i fertil ålder. Ett annat problem är den
snabba befolkningsökningen.
Utvecklingssamarbetets överordnade mål är att
verka för förbättring av villkoren för landets fattiga
samt att medverka till breddning av och produktivitetshöjning inom ekonomin. Till följd av landets goda ekonomiska utveckling har biståndet allt mer
kommit att inriktats mot institutions- och kapacitetsuppbyggnad. Dessutom ges stöd till utbildning,
kultur och enskilda organisationers verksamhet. Det
30-åriga samarbetet bedöms ha gett goda och bestående resultat.
Programlandssamarbetet med Botswana avslutas
vid utgången av 1998 p.g.a. landets höga utvecklingsnivå. Det skall ersätts av andra former av samarbete. Sida kommer att under år 1998 ta fram förslag till utformning av samarbetet efter 1998.
Eritrea är ett av världens absolut fattigaste länder.
Det har efter ett långt krig omfattande behov på en
rad områden. Rehabiliterings- och återuppbyggnadsprogram genomförs, liksom program för att förbättra den sociala situationen som präglas av hög spädbarnsdödlighet, låg livslängd och utbredd
analfabetism. Eritreas starka betoning av självtillit
och samarbete på jämställd grund med Sverige och
andra partners är utgångspunkter för relationerna
med omvärlden. Under första kvartalet 1997 har val
till de regionala parlamenten genomförts med ett
högt valdeltagande – mellan 80 och 90 % av dem
som registrerat sig röstade. Bland medlemmar i de
regionala parlamenten skall ledamöter i det nationella parlamentet längre fram utses. I maj 1997 presenterades ett utkast till ny konstitution, som ratificerats av landets konstitutionsförsamling. Utkastet tar
ej upp frågan om flerpartisystem. Det politiska livet
domineras ännu av det enda tillåtna partiet Folkfronten för demokrati och rättvisa, PFDJ.
I utvecklingssamarbetet för 1997–1998 ingår stöd
till utbildning och förbättrad kunskapsnivå inom
förvaltningen och kapacitetsuppbyggnad. Viktigt är
vidare stöd till återuppbyggnad, särskilt rehabilitering av energisektorn. Också miljömålet vägleder
samarbetet mot bakgrund av den allvarliga jorderosionen och markförstöringen i Eritrea. Utöver landramen förutses insatser avseende demokrati och
mänskliga rättigheter, stöd för utveckling av universitetet och stöd via enskilda organisationer. Biståndskrediter kan komma i fråga inom främst energisektorn.
Sviterna efter många års inbördeskrig präglar fortfarande Etiopien. Landet är mycket fattigt med återkommande försörjningssvårigheter på grund av torka. Den ekonomiska tillväxten är dock god och

Programländer
Viktiga framsteg i fredsprocessen i Angola gjordes i
april 1997, då UNITA:s parlamentsledamöter intog
sina platser i nationalförsamlingen och en nationell
enhetsregering bildades. Detta skedde emellertid med
betydande försening. Ännu kvarstår osäkerhet om
graden av demobilisering av UNITA:s styrkor och
strider har förekommit i framför allt de nordöstra
delarna av landet. FN:s säkerhetsråd har beslutat om
skärpta sanktioner mot UNITA. Utvecklingen i Demokratiska Republiken Kongo (f.d. Zaire) torde få
stor betydelse för den fortsatta fredsprocessen i Angola.
Grava kränkningar av de mänskliga rättigheterna
förekommer från båda parters sida. Det finns dock
hopp om att MR-läget på sikt skall förbättras, förutsatt att fredsprocessen fortsätter. Det ekonomiska
läget är fortsatt allvarligt och omfattande åtgärder
måste vidtas för att stabilisera ekonomin. Regeringen
förhandlar med IMF om åtgärder som väntas leda till
ett strukturanpassningsprogram.
Utvecklingssamarbetet bedrivs enligt mål och riktlinjer, som fastställdes i februari 1996. En ny landstrategi skall utarbetas under år 1998. En grundläggande förutsättning för svenskt stöd till långsiktiga
utvecklingsinsatser i Angola är att fredsprocessen
fullföljs och ekonomiska reformer genomförs.
Den långvariga konflikten och den ekonomiska
misshushållningen har försvårat det hittillsvarande
utvecklingssamarbetet. Landprogrammet (hälsa, fiske, energi och telekommunikationer) har därför inskränkts till förmån för rehabiliteringsinsatser. Biståndet bör även under år 1998 huvudsakligen
inriktas på fredsfrämjande, humanitära och sociala
insatser, återuppbyggnad samt stöd till demokrati
och mänskliga rättigheter. Samarbetet inom sektorerna fiske och energi fasas ut. Angola bör även i
fortsättningen kunna få stöd till fredsprocessen och
humanitära insatser från andra anslag.
Botswana är ett demokratiskt och relativt rikt
land. Respekten för de mänskliga rättigheterna, som
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inflationen är under kontroll. Försörjningsläget har
förbättrats under de senaste åren men årets skörd
hotar att slå fel med betydande behov av livsmedelshjälp som följd. Flerpartival till parlamentet har hållits i enlighet med landets nya konstitution. Flera oppositionspartier bojkottade valet med hänvisning till
att de inte tilläts agera eller att deras ledare trakasserades. Utvecklingen avseende demokratisering och
respekt för mänskliga rättigheter har stora brister och
är en fråga som EU och Sverige lyft fram i dialogen
med den etiopiska regeringen. Det federala statsskicket innebär att de centrala ministeriernas styrning
och inflytande har minskat i betydelse och omfattning, parallellt med att regionerna inlett en uppbyggnad av egen administrativ kapacitet. Genomförandet
av utvecklingssamarbetet har bl.a. till följd härav försenats.
I utvecklingssamarbetet ingår stöd till utveckling
av landsbygden, hälsovård och utbildning, sexuell
och reproduktiv hälsa samt infrastruktur. Stöd till
kapacitetsuppbygnad samt till demokratisering och
mänskliga rättigheter prioriteras. Utöver landramen
förutses stöd till insatser avseende demokrati och
mänskliga rättigheter, forskning samt svenska enskilda organisationer.
De första demokratiska valen i Guinea Bissau ägde rum 1994. PAIGC, som har haft regeringsmakten
sedan självständigheten 1973, har en stark ställning.
Kommunalval var planerade under 1997, men dessa
kommer antagligen att äga rum samtidigt som parlamentsvalen 1998. Demokratiseringsprocessen har
medfört en viss öppenhet och debatt, men fortfarande finns brister vad gäller respekt för mänskliga rättigheter och rättsväsendets opartiskhet. Guinea Bissau är ett av världens fattigaste länder.
Utbildningsnivån är mycket låg. Skuldsituationen
hämmar landets utveckling.
Det internationella biståndet till landet har varit
stort, men effekterna är begränsade. Biståndssamarbetet med Sverige inleddes redan innan landet blev
självständigt. Genom åren har Sverige givit ett omfattande stöd till landet inom så gott som samtliga samhällssektorer. Landstrategin för Guinea Bissau för
perioden 1995-1998 anger att det svenska biståndet
skall koncentreras till undervisning, jordbruk, nationella folkhälsolaboratoriet samt kapacitetsuppbyggnad. Sida har under 1996 genomfört en utredning
om samarbetet. Beslut om det fortsatta utvecklingssamarbetet med Guinea Bissau efter 1998 kommer
att beredas under året.
Det politiska klimatet i Kenya har blivit allt hårdare inför de val som skall hållas senast i början av
januari 1998. Mycket återstår för att skapa jämbördiga förhållanden mellan regering och opposition,
som dessutom är mycket splittrad även om det på
senare tid förekommit försök till samling.
Situationen beträffande mänskliga rättigheter är
otillfredsställande. Trakasserier av politiska meningsmotståndare med återkommande inslag av po-

lisbrutalitet förekommer. Positivt är att öppenheten i
samhället, understödd av det mycket vitala och livaktiga civila samhället, numera är betydligt större än
under enpartisystemets tid. Enskilda organisationer
har en erfarenhet och bredd som i få andra afrikanska länder. Utvecklingen i Kenya kräver stor uppmärksamhet. En fortsatt negativ utveckling kan få
återverkningar på biståndet.
Det svenska biståndet till Kenya har sedan början
av 90-talet redan reducerats kraftigt, bl.a. till följd av
utbredd korruption och den politiska situationen.
MR- och demokratistödet har däremot ökat. Målen
för utvecklingssamarbetet, som fastställts i en landstrategi för åren 1995–98, är att stödja den demokratiska processen, förbättra levnadsvillkoren för landsbygdens fattiga samt bidra till ett hållbart utnyttjande
av naturresurser och miljö. Insatserna inom dessa
områden har hittills på det hela taget givit gott resultat.
Sedan fredsavtalets undertecknande år 1992 genomgår Moçambique en omvälvande förändringsprocess politiskt och ekonomiskt. Vid de första demokratiska valen år 1994 vann regeringspartiet
FRELIMO en knapp seger. Utvecklingen går mot ett
mer demokratiskt samhälle. Fortfarande kvarstår
dock att etablera en verklig demokratisk kultur och
att höja kompetensen i statsförvaltningen. Ekonomin
läggs om från planekonomi till marknadsekonomi.
Landet samarbetar alltmer med sina grannar. Moçambique har under år 1997 ingått ett avtal med
Sydafrika om byggande av en motorväg mellan Maputo och Witbank, det första av en rad projekt i den
s.k. Maputokorridoren.
Moçambique är ett av världens fattigaste och mest
skuldsatta länder. Utlandsskulden uppgår till ca 5,5
miljarder US-dollar, nära fyra gånger landets BNP.
Den tunga skuldbördan hämmar ekonomisk och social utveckling. Sverige har under de senaste åren givit ett betydande betalningsbalansstöd till Moçambique. Under år 1997 bidrar Sverige till en nyinrättad
skuldfond för avbetalning av multilaterala skulder.
Landet är mycket biståndsberoende. Biståndet beräknas utgöra 50–60 % av BNP.
Regeringen har beslutat om en landstrategi för
samarbetet med Moçambique för 1996 – 2001. Huvudlinjerna är fattigdomsbekämpning och främjande
av demokratisk utveckling. Stödet till energisektorn
samt flertalet insatser inom undervisnings- och förvaltningsstödet avslutas 1999. Ett provinsinriktat
stöd, som inkluderar jordbruk, utveckling av den
privata sektorn, undervisning, kultur, förvaltning och
eventuellt vägar, demokrati och konfliktförebyggande, påbörjas under 1998.
Namibia har sedan självständigheten år 1990 utvecklats till en väl fungerande demokrati med en för
afrikanska förhållanden hög BNP per capita. Det regerande partiet SWAPO, som fick över 70 % av rösterna i det senaste parlamentsvalet, dominerar det
politiska livet. Grundläggande mänskliga fri- och rät37
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tigheter efterlevs på ett i huvudsak tillfredsställande
sätt och erfarenheterna av samarbetet med Namibia
är goda. De största problemen är en extremt skev
inkomst- och jordfördelning, hög arbetslöshet, en
långsam reformering av statsförvaltningen och vattenbrist. AIDS blir ett allt större problem. Det är viktigt för det fortsatta samarbetet att Namibia vidtar
åtgärder för att komma tillrätta med den ojämna inkomstfördelningen och för att främja ökad sysselsättning.
Det övergripande målet för utvecklingssamarbetet
med Namibia är i enlighet med landstrategin för åren
1995–98 att stödja landets strävan efter att varaktigt
förbättra levnadsförhållandena för landets fattiga
och stärka den demokratiska utvecklingen. Samarbetet koncentreras till områdena utbildning, kommunikation och förvaltning. Jämställdhets- och miljöaspekter ägnas särskild uppmärksamhet. Vidare ges
stöd till arbete för mänskliga rättigheter och demokrati, miljö samt näringslivsutveckling. Inom miljösamarbetet koncentreras insatserna till vattenproblematiken. Landets utvecklingsnivå motiverar att en
utfasning av programlandssamarbetet övervägs på
sikt till förmån för andra former av samarbete. Under år 1998 kommer en ny landstrategi att utarbetas.
Trots omfattande reformer präglas Sydafrika alltjämt i hög grad av arvet efter apartheid. Det kommer
att ta tid att råda bot på de djupa sociala och ekonomiska klyftor som i dag utgör en hämsko för utveckling. Svenskt bistånd är därför inriktat på att
under en övergångsperiod stödja den demokratiska
utvecklingen och att främja social och ekonomisk
jämlikhet.
Utvecklingssamarbetet med Sydafrika har under
de två gångna åren kännetecknats av en övergång
från det tidigare stödet till kampen mot apartheid, i
huvudsak kanaliserat via enskilda organisationer, till
ett samarbete med den sydafrikanska regeringen.
Omvandlingen har präglats av vissa svårigheter, bl.a.
har bristande mottagningskapacitet lett till förseningar och en växande reservation.
I februari 1997 ingicks ett samarbetsavtal med
Sydafrika för åren 1997–98. I förhållande till de andra samarbetsländerna i Afrika är biståndets ekonomiska betydelse relativt liten men det kan, strategiskt
inriktat, spela en viktig roll i samhällsomvandlingen.
Det svenska biståndet koncentreras därför till för
förändringsprocessen viktiga områden som demokrati och mänskliga rättigheter, omvandlingen av den
statliga förvaltningen samt stöd till stadsplanering
och bostadsbyggande. Parallellt med satsningar på
dessa för utvecklingssamarbetet nya områden kommer en successiv utfasning av biståndet inom kultur
och media att ske. Undervisningsbiståndet, som utgjorde en viktig del av stödet till kampen mot apartheid, genomgår under år 1997 en översyn.
Under år 1998 kommer riktlinjer för det fortsatta
utvecklingssamarbetet att tas fram. Planering för en
breddning av samarbetet med inslag av handel, inves-

teringar, forskning, institutionssamarbete, enskilda
organisationer etc. bör ingå i riktlinjerna för samarbetet efter 1998. Syftet bör vara att, vid sidan av det
traditionella fattigdomsorienterade biståndet, skapa
ett brett, hållbart och långsiktigt samarbete som inte
är biståndsberoende. Vidareutvecklingen av det samarbetet bör dock kännetecknas av flexibilitet och ta
sin utgångspunkt i den fortsatta politiska och sociala
utvecklingen i Sydafrika.
Hösten 1995 genomfördes för första gången flerpartival i Tanzania. Benjamin Mkapa valdes till president och det segrande partiet, CCM, kunde fortsätta i regeringsställning. Valen genomfördes i relativt
god ordning. Landet börjar nu långsamt hämta sig
från sin djupa ekonomiska kris. En stor statsskuld
och utbredd korruption är några av de problem som
Tanzania brottas med idag. Regelverket för enskilda
organisationers verksamhet är ännu oklart, vilket är
ett problem för landets ekonomiska utveckling. Problemen på ön Zanzibar kvarstår med politisk instabilitet, korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna.
De nordiska länderna inledde år 1996 ett partnerskap med Tanzania inom utvecklingssamarbetet i
syfte att effektivisera samarbetet och minska biståndsberoendet. Partnerskapet innebär att Tanzania
ansvarar för inriktning, mål och genomförande av
biståndet medan givarländerna har en kompletterande roll. Förutsättningar för partnerskapet är att landet inriktar sig på marknadsekonomi, bekämpar fattigdomen, verkar för demokrati och effektiviserar
statsförvaltningen. Statens roll skall förändras så att
det civila samhället och näringslivet kan delta till
fullo i utvecklingsarbetet.
Enligt landstrategin för 1997–2001 skall samarbetet koncentreras till färre sektorer och inriktas på
demokratiseringsprocessen, uppbyggnad av en öppen
och bättre fungerande statsförvaltning, förbättring av
miljön, primärundervisningen och den högre utbildning och forskning samt ekonomiska reformer och
näringslivssamarbete.
Det nyvalda parlamentet i Uganda, som ännu inte
bygger på flerpartisystem, visar prov på stark vitalitet, vilket inger förhoppningar om att reformarbetet
och liberaliseringen av ekonomin kommer att fortsätta. Uganda antog 1995 en ny författning, i vilken
grundläggande mänskliga rättigheter är inskrivna.
Läget för de mänskliga rättigheterna har förbättrats,
och det finns en vilja att fortsätta förbättra situationen. Alltjämt finns dock betydande brister. Brott mot
de mänskliga rättigheterna förekommer från båda
sidor, inte minst i samband med militärens aktioner
mot rebellerna i norra Uganda. Situationen i de norra
delarna av landet och relationerna med Sudan är en
akut säkerhetspolitisk fråga. Det östafrikanska samarbetet prioriteras högt av Uganda. Integrationen av
landets ekonomi i ett bredare regionalt samarbete är
en av de viktiga frågorna framöver.
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Den makroekonomiska utvecklingen är god. Oroligheterna i norr, svårigheter att driva in skatter och
den stora skuldbördan avskräcker dock alltjämt investerare.
Målen för utvecklingssamarbetet, som fastställts i
en landstrategi för åren 1996–99, är att bidra till
landets återhämtning genom stöd till ekonomisk reformpolitik, social infrastruktur samt demokratisk
utveckling. Stödet till uppbyggnad av den sociala infrastrukturen kanaliseras i huvudsak genom multilaterala organisationer. Den svenska diplomatiska representationen i Kampala kommer att stärkas.
Från svenskt och internationellt håll ses med oro
på den politiska utvecklingen i Zambia. I valet 1996
utestängdes genom en konstitutionsförändring en av
presidentkandidaterna. Som följd av missnöje med
hur valet hanterades, innehöll givarna inklusive Sverige betalningsbalansstödet. För svensk del har även
landstrategiarbetet påverkats. Att Zambias regering
sedan valet har tillsatt kommissioner för att stärka de
mänskliga rättigheterna och bekämpa korruptionen
är positivt men konkreta framsteg inom dessa områden krävs innan relationen kan normaliseras. Sverige
stödjer IDEA:s insatser för att förbättra dialogen
mellan landets regering och opposition.
Zambia befinner sig också i ekonomisk kris. Den
mycket stora utlandsskulden måste hanteras. Den för
landet avgörande kopparproduktionen har sjunkit
främst som följd av misskötsel. Den långvariga ekonomiska krisen har lett till försämringar inom flera
områden i samhället. Den zambiska regeringen samarbetar emellertid med IMF och Världsbanken i ett
strukturanpassningsprogram. Privatiseringen av kopparbolaget och fullföljandet av reformeringen av den
offentliga sektorn är viktiga etapper i det arbetet.
Det svenska biståndet är fattigdomsinriktat och
har koncentrerats till undervisning, hälsovård och
jordbruk. Insatserna inom jordbruk och hälsovård
har gett relativt goda resultat trots landets institutionella och ekonomiska problem. Samarbetet omfattar
även program för långsiktig kapacitetsutveckling inom den centrala förvaltningen. En landstrategi för
åren 1998–2002 förbereds. Prioritet planeras ges till
insatser som stödjer demokratisering, den ekonomiska reformprocessen och social utveckling.
Formellt sett baseras Zimbabwes styrelseskick på
flerpartisystem och fri opinionsbildning. I praktiken
saknas dock en demokratisk kultur och det politiska
livet domineras av ett parti. Massmedias frihet är
fortfarande begränsad. Respekten för de mänskliga
rättigheterna har försämrats de senaste åren, bl.a. genom verkställande av dödsstraff och förföljelse av
homosexuella.
Den ekonomiska utvecklingen har under de senaste åren varit tvetydig. Zimbabwe brottas med ett
stort budgetunderskott. Den ekonomiska ojämlikheten är stor. Tillväxtprognosen ser dock positiv ut och
ekonomin har goda förutsättningar att utvecklas,
förutsatt bland annat goda skördar.

Erfarenheterna av biståndssamarbetet är i huvudsak goda. En landstrategi för åren 1997–2001 fastställdes år 1997. Samarbetet inriktas i högre grad än
tidigare på fattigdomsbekämpning och insatser för
att stärka respekten för mänskliga rättigheter och
främja en demokratisk kultur. De större samarbetsområdena skall under slutet av perioden vara förvaltning, undervisning, näringsliv, högre utbildning
och forskning, demokrati, mänskliga rättigheter och
kultur samt eventuellt en ytterligare sektor. Stödet till
hälso- och transportsektorerna fasas ut under år
1999. Betalningsbalansstöd eller budgetstöd kan bli
aktuellt.
Övriga länder i Afrika
Utvecklingen i Stora sjöregionen har gått in i ett nytt
skede efter de förändringar som ägt rum i Demokratiska republiken Kongo. Det finns på längre sikt utsikter till konstruktiva lösningar på de komplexa
problemen i Burundi och Rwanda och den ömsesidiga destabiliseringen mellan länderna kan förhoppningsvis övergå i ett regionalt samarbete. Konflikterna i regionen har skapat svår nöd bland människorna
och lett till sönderfall av samhällen. Under år 1997
beräknas de svenska insatserna i Burundi, Rwanda
och Demokratiska Republiken Kongo uppgå till ca
150 miljoner kronor. Medlen kanaliseras genom FN
samt svenska och internationella enskilda organisationer. Biståndets främsta uppgift är att stödja samhällelig återuppbyggnad och demokratisk utveckling
samt underlätta återvandring och integrering av flyktingar.
I Demokratiska republiken Kongo är läget efter
maktskiftet oklart. Det fanns förhoppningar om att
president Kabila och övergångsregeringen snabbt
skulle infria de löften om demokrati och fria val samt
respekt för mänskliga rättigheter som gavs före
makttillträdet. Tidtabellen för demokratiseringsprocessen har dock inte hållits. Samtidigt är problemen i
landet efter president Mobutus styre mycket stora
och den nya regeringen har ambitiöst börjat formulera ett utvecklingsprogram. Flyktingproblemen kvarstår om än inte i lika stor skala. Utöver det regionala
stödet enligt ovan fortsätter samarbetet genom de
svenska missionsorganisationerna. Ett eventuellt utökat samarbete kommer att beredas under året.
Den politiska krisen i Burundi har gradvis förvärrats och läget är instabilt. Grannländernas sanktioner
har slagit hårt mot befolkningen. Sverige inledde
1995 ett treårigt program i Burundi om 45 miljoner
kronor, med målet att stärka de demokratiska institutionerna samt främja fred och försoning. I programmet ingår bland annat parlamentarikerutbyte
mellan Burundi och Sverige och utbildning i mänskliga rättigheter för poliser.
De stora frågorna i Rwanda är flyktingproblemen,
de allvarliga bristerna i rättssystemet och de försämrade fängelsevillkoren samt bristen på säkerhet i landet. Rwanda är det enskilda land som totalt tagit
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emot störst bistånd i regionen. Ett husbyggnadsprogram genom Africa Housing Fund för ca 6 000 familjer inkluderar försonings- och utbildningskomponenter. Insatsen samfinansieras nordiskt.
Med länderna i Nordafrika sker utvecklingssamarbetet främst i form av tekniskt samarbete och
u-krediter. Egypten är det dominerande samarbetslandet. Områdena energi, miljö, industri och telekommunikationer dominerar. Dessa länder sänder
även deltagare till de biståndsfinansierade internationella kurser som ordnas i Sverige. En del av Tunisiens
återbetalning på gamla svenska biståndslån överförs
till en skuldavskrivningsfond som årligen förmedlar
10 miljoner kronor till miljövårds- respektive kvinnoprojekt.
En stor del av Sveriges bistånd till Afrika är
humanitärt stöd. Kortvariga insatser kan komma
ifråga i länder utsatta för naturkatastrofer.
Långvariga humanitära insatser har utgått bl.a. till
Liberia, Sierra Leone, Somalia och Sudan.
Som redogjorts för ovan, återkommer regeringen
om samarbetet med Västafrika.

4.3.2 Asien
Över hälften av världens befolkning och världens fattiga lever i Asien. Men mycket stora grupper har
upplevt påtagliga ekonomiska förbättringar under de
senaste decennierna. I de mest framgångsrika länderna har tillväxten varit hög samtidigt som inkomstfördelningen blivit jämnare. För hundratals miljoner
människor har utvecklingen betytt slutet på akut fattigdom. På något decenniums sikt förväntas bara ett
mindre antal länder i Asien att vara u-länder i traditionell mening.
Utvecklingspolitiken varierar mellan länderna,
men de framgångsrika ekonomierna har många gemensamma drag, t. ex. stabila statsfinanser, marknadsekonomi, exportinriktning och förhållandevis
hög läskunnighet. Bistånd har haft en väsentlig betydelse, särskilt i inledningen till den snabba tillväxtfasen.
Även demokratin har gjort framsteg i regionen
under senare år. I Asien finns dock också det till synes mest övertygade motståndet mot demokratisering. Till bilden av Asien hör också utdragna interna
konflikter med såväl politiska, religiösa som etniska
inslag. Att stödja de demokratiska krafterna är därför ett viktigt mål för biståndet till Asien.
Andelen fattiga i Asien kommer enligt flertalet bedömare att minska. Men länge än kommer åtskilliga
hundratals miljoner människor att leva i djup fattigdom, huvudsakligen i Sydasien men även i Östasien
och Sydöstasien. UNDP anger i sin senaste Human
Development Report att 950 av världens 1 300 miljoner absolut fattiga lever i Asien.
De sociala problemen är stora i många länder.
Halva den vuxna befolkningen i Sydasien är illiterat
och barn under fem år har den högsta dödligheten i
världen. Kvinnornas situation är svår. Problemen hotar att förvärras i Asiens mångmiljonstäder, bland
migrantarbetare, i minoritetsområden och bland
kvinnor och barn.
Miljöförstörelse hotar på många håll att underminera de stora framsteg som gjorts. Produktionsutvecklingen och den ökade köpkraftens nya konsumtionsmönster får effekter på ländernas miljö och
världens råvaruförsörjning, livsmedelssituation och
klimat.
Inom miljö samt demokrati, men också inom andra områden behövs ökat samarbete och utbyte mellan länderna i Europa och Asien. Inom EU liksom för
svenskt vidkommande ges förbindelserna med Asien
ökad prioritet. Under 1997 har regeringen tillsatt en
arbetsgrupp inom Utrikesdepartementet med uppgift
att lämna förslag till en strategi för att stärka Sveriges
relationer med de asiatiska länderna. Målet med arbetet är att fördjupa och bredda Sveriges kunskaper
om och engagemang i Asien. Resultatet av arbetet
kommer att utgöra grunden för en särskild skrivelse
till riksdagen.

Regionala insatser i Afrika
Det regionala samarbetet i Afrika fortsätter att stärkas även om förväntningarna i Afrika och i omvärlden på OAU inte infriats. Efter de politiska förändringarna i södra Afrika söker Southern African
Development Community (SADC) nya vägar och en
ny roll för att vidareutveckla samarbetet. I Östafrika
fortsätter de regionala samarbetssträvandena genom
East African Cooperation (EAC). Även på andra håll
i Afrika pågår olika subregionala samarbetsinitiativ.
Stödet till regionalt samarbete har hittills i huvudsak gått till SADC och södra Afrika med särskild inriktning på transporter, mark- och miljövård samt
vattenresursfrågor. Stöd lämnas vidare till mellanstatligt samarbete på Afrikas Horn, fredsfrämjande
och konfliktförebyggande insatser samt regionalt
samarbete i Östafrika. Regeringen kommer under
året att fastställa en strategi för det regionala stödet i
Afrika.
De särskilda medlen för regionalt samarbete och
övriga insatser skall användas till stöd för regionalt
samarbete, demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter samt andra angelägna insatser. Stöd till
insatser för demokratisering och främjande av respekten för mänskliga rättigheter genom icke-statliga
aktörer skall i fortsättningen finansieras från denna
post. Målet med insatserna bör vara att främja demokratins kultur och respekten för mänskliga rättigheter, såväl i programländer som i andra länder i regionen. Regeringen ökar medlen till posten regionalt
och övrigt också i syfte att öka flexibiliteten. Från
posten skall således också kunna finansieras insatser i
icke-programländer eller särskilt prioriterade insatser
i programländer, där landramen inte räcker till.
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Utvecklingssamarbete kommer också i framtiden
att vara en viktig del i Sveriges relationer med Asien.
Volymmässigt domineras Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete med Asien av programländerna i
Sydasien. Tonvikten i samarbetet med dessa länder
ligger på fattigdomsbekämpning och jämställdhet.
Biståndet inriktas alltmer på innovationer och nya
institutionella lösningar för att nå de fattiga, särskilt
kvinnor. Samtidigt ökar, t.ex. i Indien, inslagen av
ömsesidigt erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan
Sverige och en växande modern sektor. Miljö är ett
sådant samarbetsområde.
Sverige är också en stor givare av humanitärt
bistånd till Asien. Stödet inriktas framför allt på
flyktingar.
I Sydöstasien domineras det svenska biståndet till
programländerna av stöd till reformprocesser och
institutionsuppbyggnad. Med mer utvecklade länder
i Öst- och Sydöstasien inriktas samarbetet på överföring av svenska erfarenheter och kunskaper, inte
minst på miljöområdet. Stödet består av mjuka krediter för större projekt inom t.ex. energi och sjukvård, kontraktsfinansierat tekniskt samarbete och
kurser i Sverige. Biståndet skall främst finansiera inledande utbyte mellan svenska institutioner, företag
och universitet och motparter i samarbetsländerna.
För samarbetsländerna i Asien skall stöd till demokrati och skydd av de mänskliga rättigheterna ges
en framträdande roll. Barns rättigheter skall uppmärksammas.

geringen avser att fortsätta den ekonomiska reformpolitiken. Budgeten innebar en fortsatt övergång till
en mer marknadsekonomisk inriktning. Sedan den
ekonomiska reformpolitiken inleddes 1991 har Indien haft en snabb ekonomisk utveckling. Under 1996
var tillväxten 7 %. Det råder stark enighet bland alla
partier om att de ekonomiska reformerna är den enda vägen till ekonomisk framgång. Betydande förbättringar har uppnåtts inom de sociala sektorerna.
Det finns dock fortfarande ett stort antal absolut fattiga, även om dessa som andel av befolkningen har
minskat avsevärt under senare år.
En landstrategi för utvecklingssamarbetet med
Indien gäller för åren 1997–1999. Det är i huvudsak
inriktad på hälsovård, primärundervisning, miljö,
effektivare energiproduktion och energianvändning
samt institutionsuppbyggnad. Kvinnornas situation
uppmärksammas särskilt. Samarbetet skall inriktas
på katalytiska och nyskapande insatser. Ett
betydande och ökande element i samarbetet är nya
metoder för kunskapsutbyte och insatser av
ömsesidigt intresse som ett led i allt mer intensiva och
bredare svensk-indiska förbindelser.
Energibrist utgör ett av Indiens allvarligaste problem men genom utbyggnad av vattenkraften tillförs
ett betydande tillskott av elektricitet. Vattenkraftverket Uri, som är den enskilt största svenska insatsen
någonsin, togs i drift under år 1997. U-krediter bör
även i fortsättningen vara ett viktigt instrument. Enskilda organisationer kommer även i fortsättningen
att utgöra en viktig samarbetspartner inom biståndet.
Sri Lanka har enligt många kriterier redan uppnått
en hög social utvecklingsnivå. Samtidigt tär den pågående konflikten med gerillarörelsen LTTE allvarligt på landets resurser. Den konfliktkultur som uppstått både mellan tamiler och singaleser och mellan
de stora politiska partierna har försvårat en förhandlingslösning. En uppgörelse i mars 1997 mellan de
två största partierna om konsultationer var dock ett
steg framåt. Det maktdelningsförslag med överföring
av befogenheter till regionerna som regeringen presenterat är fortfarande under parlamentsbehandling.
Ekonomin hämmas av konflikten. Försvarsutgifterna
är höga, investeringstakten låg och budgetunderskottet allvarligt. Samtidigt har Sri Lanka öppnat sig mot
världsekonomin, utbildningsnivån är hög och landets
potential är avsevärd.
Det svenska biståndet har främst varit inriktat på
utbildning, forskning och landsbygdsutveckling. Avsikten är att övergå till att huvudsakligen stödja demokratin i vid mening. En ny landstrategi utarbetas
under 1997.
Den politiska situationen i Kambodja har präglats
av ett stort mått av osäkerhet och spänning där landets bräckliga demokrati hotats av inre splittring och
politisk instabilitet. Detta tog sig i juli 1997 uttryck i
en allvarlig kris då landets två premiärministrar kom
i direkt konflikt och strider utbröt. Svåra övergrepp
mot de mänskliga rättigheterna har konstaterats.

Programländer
Sedan 1991 har Bangladesh bedrivit en marknadsorienterad ekonomisk politik syftande till att privatisera de statliga företagen, minska den offentliga sektorn, liberalisera handeln och avreglera i enlighet
med de strukturanpassningsprogram som överenskommits med Världsbanken och IMF. Politiken har
medfört en gynnsam ekonomisk utveckling, men fattigdomen i landet är djup och utbredd. Biståndsberoendet minskar men är högt i ett asiastiskt perspektiv.
Hälften av det statliga investeringsprogrammet finansieras med bistånd. Ett fritt parlamentsval genomfördes i juni 1996. Den nya regeringen betonar vikten
av nationell sammanhållning och förespråkar fortsatt
liberalisering av ekonomin.
Det svenska biståndet till Bangladesh är inriktat
på undervisning, landsbygdsutveckling och hälsovård
samt på insatser för att främja demokratisk utveckling och skydd av mänskliga rättigheter. Stärkande
av kvinnans ställning är ett genomgående tema i hela
samarbetet. Goda resultat har uppnåtts, vilket bland
annat medfört att landlösa har fått tillgång till krediter och att kvinnor har involverats i sysselsättningsskapande åtgärder. Den nuvarande landstrategin för
Bangladesh gäller t.o.m. 1999.
I april 1997 fick Indien en ny koalitionsregering
bestående av 13 partier med stöd av kongresspartiet,
som dock valt att inte ingå i regeringen. Den nya re41
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Den ekonomiska utvecklingen har varit relativt
gynnsam de senaste åren. Regeringen har drivit en
tillväxtorienterad politik. Utvecklingen har dock
framförallt kommit de större städerna till del. De reformer som påbörjats inom områdena demobilisering, förvaltning och skogspolitik har endast haft begränsad framgång. Landets förvaltning är fortfarande
svag. Likaså har rättssystemet stora brister. Beroendet av utländskt bistånd är mycket stort.
Kambodja är sedan budgetåret 1995/96 svenskt
programland. Biståndet bygger på en landstrategi
som gäller t.o.m. år 1998. Samarbetet sker genom
FN-organ men en svensk fältnärvaro har etablerats.
Samarbetet inriktas på insatser som kommer befolkningen direkt till godo i form av stöd till landsbygdsutveckling genom UNDP, undervisning genom
UNICEF och minröjning. Insatser för att främja de
mänskliga rättigheterna sker i första hand genom
FN:s center för mänskliga rättigheter (UNCHR). Beredskap finns också att tillsammans med andra givare stödja valprocessen inför 1998 års val om förutsättningar för ett fritt och rättvist val förefaller
föreligga. En fortsatt negativ politisk utveckling kan
föranleda en omprövning av utvecklingssamarbetet.
Den ekonomiska utvecklingen i Laos är positiv
och landet har sedan flera år en hög ekonomisk tillväxt. Den är dock i hög grad koncentrerad till städerna och till provinserna längs Mekongfloden. Tillväxten når inte i samma grad den majoritet av
befolkningen som bor på landsbygden. Politiskt är
Laos en enpartistat som uppvisar få tecken på politisk liberalisering. Landets förvaltning är svag men en
förvaltningsreform har påbörjats. Likaså pågår reformer av lagstiftingen bl.a. för att stärka medborgarnas rättssäkerhet.
Utvecklingssamarbetet styrs av en landstrategi
som gäller t.o.m. år 1998. Det svenska biståndet till
Laos domineras av väg- och skogsprogram. Vägstödet är i ökad utsträckning inriktat på provinsvägar
för att underlätta underutvecklade regioners deltagande i landets ekonomiska utveckling. Andra viktiga områden är projekt inom vatten- och sanitetssektorn samt insatser för att stärka rättsväsendet. En ny
landstrategi skall utarbetas under år 1998.
I Vietnam pågår en omfattande ekonomisk reformprocess som har lett till hög ekonomisk tillväxt.
Vietnams ekonomiska kontakter med omvärlden
breddas. De marknadsekonomiska reformerna förväntas fortsätta, samtidigt som staten och det kommunistiska partiets maktställning fortfarande är ohotad. Trots de senaste årens starka ekonomiska
utveckling lever hälften av Vietnams befolkning under fattigdomsstecket.
Det svenska utvecklingssamarbetet med Vietnam
styrs av en landstrategi som gäller t.o.m. år 1998.
Det är inriktat på att stödja den pågående reformprocessen och framväxten av ett demokratiskt samhälle främst genom effektivisering av den statliga förvaltningen,
modernisering
av
rättsväsendet,

hälsovårdsreformer, utbyggnad av elnätet, jordreformer samt kultur- och forskningssamarbete. Vidare
ger Sverige stöd till främjandet av mänskliga rättigheter och demokrati. Det framtida samarbetet med Vietnam bör också till stor del inriktas på åtgärder för
att stärka framväxten av det civila samhället. En ny
landstrategi skall utarbetas under år 1998.
Västbanken/Gaza
Endast begränsade framsteg har gjorts i de palestinsk-israeliska fredsförhandlingarna under det gångna året. Det israeliska valet i maj 1996 medförde ett
maktskifte i Israel. Likud bildade en koalitionsregering, ledd av premiärminister Netanyahu. Genomförandet av 1995 års interimsöverenskommelse mellan
Israel och PLO har fördröjts. Den israeliska bosättningspolitiken fortsätter vilket ytterligare undergräver förtroendet mellan parterna. Genomförandet av
tidtabellen för 1993 års principdeklarations förhandlingsfaser är kraftigt försenad. Det förefaller för närvarande inte realistiskt att ett palestinskt självstyre
skall bli verklighet år 1999.
De övergripande målen för svenskt utvecklingssamarbete med Västbanken och Gaza är att främja
en fredlig utveckling, stärka fredsprocessen genom
socialt och ekonomiskt förbättrade förhållanden för
det palestinska folket samt bidra till uppbyggnaden
av ett demokratiskt samhälle. Dessa mål präglar också det internationella stödet till fredsprocessen.
Biståndet till det långsiktiga uppbyggnadsarbetet
av institutioner och samhällsstrukturer har försvårats
och försenats främst på grund av den osäkra politiska situationen och brist på förhandlingsframsteg.
Härtill kommer förseningar orsakade av israeliska
avspärrningar.
Förutsättningarna för en fungerande palestinsk
ekonomi är bräckliga och ett minimum av förutsägbarhet saknas vad beträffar rörligheten för arbetskraft och varor. FN-rapporter visar att BNP per capita bland palestinier på Västbanken och i Gaza sjunkit
med 30 % sedan år 1993.
Såväl palestinska som israeliska brott mot de
mänskliga rättigheterna inger oro. Den palestinska
myndigheten har åsidosatt rättssäkerheten och
kringskurit yttrandefriheten. Israeliska övergepp som
husdemoleringar, överdrivet bruk av våld och administrativt frihetsberövande är vanligen förekommmande.
Inom den lokala givarsamordningen av det internationella biståndet leder Sverige en arbetsgrupp för
sysselsättningsskapande åtgärder. Sverige är även
ordförande i den lokala EU-israeliska arbetsgruppen
om palestinsk sysselsättning. I den multilaterala arbetsgruppen för palestinska flyktingar är Sverige internationell samordnare av politiska och biståndsrelaterade insatser för palestinska barn och ungdomar.
Stödet till genomförandet av den palestinska planen
för barns rättigheter fortsätter.

42

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 7

Sveriges bilaterala bistånd beräknas 1998 till 120
miljoner kronor. Därtill bidrar Sverige med 135 miljoner kronor till FN-organet för palestinaflyktingar,
UNRWA. Riktlinjer för utvecklingssamarbetet med
Västbanken/Gaza åren 1998–2000 kommer att fastställas under hösten 1997.

eting (ASEM). Ett antal intiativ har redan tagits bl.a.
avseende miljö, mänskliga rättigheter, kulturutbyte
och ekonomiskt- och tekniskt samarbete. Under år
1998 kan det bli aktuellt att med svenska bidrag delta i finansieringen av ASEM-intiativ för kunskapsöverföring, erfarenhetsutbyte och dialog mellan
Europa och Asien.
Sida har under 1996 genomfört en utvärdering av
direktstödet till lokala enskilda organisationer i Sydasien. Utvärderingen konstaterade att dessa organisationer har en viktig roll att spela i utvecklingen inom
länderna. Stöd genom lokala enskilda organisationer
skall även i fortsättningen vara en viktig del i utvecklingssamarbetet.
Sida skall i nära samråd med Utrikesdepartementet bereda insatser till stöd för fredsprocessen i Mellanöstern. Sådana kan bl.a. initieras i anslutning till
de multilaterala arbetsgrupperna, stödja utredningseller forskningsinsatser eller avse humanitära projekt
för flyktingar utanför de palestinska områdena.
Regeringen undersöker möjligheter och förutsättningar för att upprätta ett svenskt institut i Alexandria i Egypten. Institutet skulle tjäna som mötesplats
mellan Europa och regionen, med aktiviteter som
möten, seminarier, forskning, kulturellt utbyte och
information. Syftet skulle vara att främja dialogen i
vid mening mellan Europa och regionen i frågor av
ömsesidigt intresse.
Sida har på regeringens uppdrag analyserat förutsättningar för stöd till regionalt samarbete i Asien.
Ett breddat stöd eftersträvas.
De särskilda medlen för regionalt samarbete och
övriga insatser skall användas till stöd för regionalt
samarbete, demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter samt andra angelägna insatser. Stöd till
insatser för demokratisering och främjande av respekten för mänskliga rättigheter genom icke-statliga
aktörer skall i fortsättningen finansieras från denna
post. Målet med insatserna bör vara att främja demokratins kultur och respekt för mänskliga rättigheter, i såväl programländer samt andra samarbetsländer. Regeringen ökar medlen till posten
regionalt/övrigt också i syfte att stärka flexibiliteten.
Från posten skall således också kunna finansieras insatser i icke-programländer eller särskilt prioriterade
insatser i programländer där landramen inte räcker
till.

Andra samarbetsländer i Asien
Det svenska biståndet till Afghanistan, som 1996
uppgick till 80 miljoner kronor, är huvudsakligen
inriktat på humanitära insatser via UNHCR, minröjningsinsatser via UNOCHA och landsbygdsinsatser
via Svenska Afghanistankommittén. Denna inriktning avses fortsätta. Mintätheten och behovet att repatriera flyktingar gör att resurser kommer att krävas
under lång tid. Diskrimineringen av kvinnor innebär
att biståndet särskilt bör beakta kvinnans ställning i
allmänhet och rätt till utbildning och arbete i synnerhet. Mer omfattande återuppbyggnadsinsatser kan
bli aktuella i ett senare skede.
Under 1997 har regeringen beslutat om en landstrategi för utvecklingssamarbetet med Filippinerna.
Samarbetet inriktas på stöd genom utbyte med Sverige till processer och institutioner som är väsentliga
för en fortsatt ekonomisk och social utveckling. Ökat
stöd inom miljöområdet skall eftersträvas. Stödet genom enskilda organisationer kommer även fortsättningsvis att vara viktigt.
Den pågående reformeringen av Kinas ekonomi
har inneburit snabb ekonomisk tillväxt och genomgripande ekonomiska och sociala förändringar. Den
snabba tillväxten sker dock bl.a till priset. av en pågående miljöförstöring. Kinas rättssystem genomgår
en modernisering, men det finns stora brister avseende bl.a. respekten för den enskilda individens rättigheter. Sverige bedriver en aktiv dialog om mänskliga
rättigheter med Kina som kompletteras med konkreta insatser för att stödja det fortsatta reformarbetet.
Regeringen antog år 1997 en landstrategi för utvecklingssamarbetet med Kina. Samarbetet skall syfta till att stödja den pågående reformprocessen och
framväxten av ett modernt rättssystem och regelverk.
Samarbetet skall inriktas på områden inom vilka
svenska erfarenheter, kunskaper och teknologi kan
bidra till utveckling och förändring i Kina. Huvuddelen av samarbetet förutses avse miljöinsatser.
Regionala och övriga insatser i Asien
De regionala insatserna i Asien syftar till att främja
det regionala samarbetet i framförallt Sydostasien
och de svenska programländernas möjligheter att
delta i detta samarbete. Nya avtal har under 1996
ingåtts med Mekongkommissionen och Asian Institute of Technology (AIT).
I mars 1996 beslutade regeringschefer från 10 asiatiska länder, ASEAN (Brunei, Filippinerna, Indonesien, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam), Japan, Kina, Sydkorea och EU-länderna att inleda ett
samarbete inom ramen för det s.k. Asia–Europe Me-

4.3.3 Latinamerika
Alla länder i Latinamerika, med undantag av Cuba,
styrs idag av demokratiskt valda regeringar och står
inför utmaningen att fördjupa och konsolidera demokratin. Ett antal länder har inlett moderniseringsoch decentraliseringsprocesser, som syftar till att ge
staten en klarare roll och föra över resurser och beslut till regional och lokal nivå. Att bygga upp en ef43
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fektiv statlig förvaltning, inklusive ett väl fungerande
rättssystem, och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna är andra utmaningar som syftar till
att stärka demokratin. I de flesta länder har den ekonomiska utvecklingen varit positiv de senaste åren.
Trots detta är det inhemska sparandet och tillväxten
i en del länder fortfarande otillräckliga och den
ojämna fördelningen av resurser består. Fattigdomen
är fortfarande utbredd, särskilt på landsbygden och
bland ursprungsbefolkningarna. Det ökade regionala
samarbetet är viktigt för den ekonomiska utvecklingen, och även för att stärka demokratin.
I och med fredsavtalet i Guatemala i december
1996 råder nu fred i hela Centralamerika efter årtionden av väpnade konflikter. Situationen är dock
fortfarande bräcklig i regionen, och även i framtiden
krävs samförståndslösningar och gemensamma ansträngningar för att skapa försoning och förutsättningar för utveckling för folkflertalet. Respekten för
de mänskliga rättigheterna har ökat, men fortfarande
sker övergrepp och straffriheten är utbredd. Situationen kräver därför fortsatt internationell uppmärksamhet.
Det
svenska
utvecklingssamarbetet
med
Centralamerika (utom Nicaragua) styrs sedan den 1
januari 1997 av en femårig regionstrategi.
Samarbetet koncentreras till fem områden: fred och
försoning, demokrati, mänskliga rättigheter,
reformering av staten, samt ekonomisk och social
utveckling med inriktning på de fattigaste. Detta
innebär en ökad koncentration av samarbetet. Den
redan inledda utfasningen av regionala insatser
fortsätter. Stödet inriktas på de enskilda länderna. I
regionen prioriteras främst samarbetet med
Guatemala, där genomförandet av fredsavtalen
kräver stora resurser, samt El Salvador, där
försonings- och demokratiseringsprocessen behöver
stärkt stöd. Även Honduras bör mot bakgrund av
fattigdomssituationen och den svaga demokratin få
ökat svenskt stöd, särskilt genom multilaterala
organisationer
Liksom tidigare kommer en betydande del av biståndet till regionen att kanaliseras genom FNsystemet, IDB, Världsbanken och andra multilaterala
organisationer. Det väl fungerande samarbetet med
svenska enskilda organisationer svarar för en stor del
av verksamheten i regionen. Det är väsentligt att
fortsätta detta samarbete och den fruktbara dialogen
mellan Utrikesdepartementet, Sida och de enskilda
organisationerna särskilt i den gemensamma strävan att främja det civila samhällets aktiva deltagande
i utvecklings- och demokratiseringsprocessen. Sverige
bör särskilt följa EU-kommissionens biståndsarbete i
regionen och fortsätta att stödja arbetet för att finna
nya samarbetsformer inom FN-systemet. Sverige bör
också verka för att fördjupa det bilaterala samarbetet
med länderna i regionen.
Samarbetet med Centralamerika befinner sig för
närvarande till stor del i en planeringsfas sedan regi-

onstrategin antagits och fred uppnåtts i Guatemala.
Därför har utbetalningsnivån varit lägre än planerat
och förhållandevis stora reservationer har uppstått,
vilket motiverar en neddragning av anslaget år 1998.
Utbetalningstakten kan dock förväntas öka.
Sedan januari 1997 styrs Nicaragua av en liberalkonservativ regering ledd av president Arnoldo
Alemán. Det höga valdeltagandet kan ses som ett
tecken på det nicaraguanska folkets samhällsengagemang. Samtidigt är de demokratiska strukturerna
fortfarande bräckliga. För den nya regeringen är det
nu mycket viktigt att presentera en sammanhållen
regeringspolitik för modernisering av statsapparaten
och bekämpning av fattigdomen. Nicaragua ligger
beträffande ekonomisk utveckling långt efter grannländerna och biståndsberoendet är mycket stort. För
att den ekonomiska tillväxt som inleddes år 1994
skall fortsätta behöver jordbruket och näringslivet
utvecklas.
Genom ett aktivt skuldsaneringsprogram har Nicaragua lyckats minska sin utlandsskuld, men fortfarande slukar skuldtjänsten en stor del av statsbudgeten. Nicaragua bör även i fortsättningen kunna
erhålla betalningsbalansstöd och skuldlättnader. Det
är också angeläget att Nicaragua så snart som möjligt kan komma i åtnjutande av ytterligare skuldlättnader genom det s.k. HIPC-initiativet.
Det svenska utvecklingssamarbetet med Nicaragua fokuseras sedan år 1996 på att främja demokrati, förbättrad samhällsstyrning, försoning och ökad
respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan
kvinnor och män samt minskad fattigdom genom
rättvis och hållbar ekonomisk och social utveckling.
Vidare ges stöd till utveckling av universiteten. Sida
har av regeringen fått i uppdrag att inom dessa övergripande mål utarbeta en landstrategi för Nicaragua,
som skall gälla fr.o.m. år 1998.
Mot bakgrund av stora reservationer sänktes
landramen för Nicaragua 1997. Den ökade fokuseringen på mänskliga rättigheter och demokrati gör
samarbetet mindre resurskrävande än tidigare.
Svenskt bistånd till Karibien har hittills bestått av
tekniskt samarbete med Jamaica och Dominikanska
republiken samt några mindre, regionala projekt. Ett
viktigt led i de svenska ansträngningarna att vidga
samarbetet med regionen är de pågående förhandlingarna om svenskt medlemskap i Karibiska utvecklingsbanken, CDB, vilket skall ge möjlighet att mera
effektivt bidra till regionens utveckling.
På grundval av regeringsbeslut i oktober 1995 om
systemöppnande bistånd till Cuba stödjer Sida initiativ av svenska och internationella institutioner och
organisationer i syfte att skapa förutsättningar för
ekonomisk och politisk systemöppning som främjar
demokratiska reformer och respekten för mänskliga
rättigheter i Cuba. Denna typ av bistånd skall fortsätta.
Under år 1996 påbörjades ett stöd till demokratiprocessen i Haiti, regionens fattigaste land. Under
44
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1997 gjorde institutionella problem att inga medel
utbetalades. Under år 1998 bör ansträngningarna
intensifieras att finna vägar att genom FN eller IDB
stödja uppbyggnaden av demokratiska institutioner
och rättsväsendet.
Det svenska utvecklingsamarbetet med Sydamerika utgörs till stor del av samarbetet med Bolivia. Det
styrs sedan år 1997 av en femårig landstrategi. Samarbetets övergripande mål är att främja en jämlik,
bärkraftig och demokratisk utveckling. Sverige stödjer de bolivianska reformerna avseende utbildning,
förvaltning, decentralisering och folkligt deltagande.
Stödet inkluderar bl.a. aktiviteter som syftar till god
samhällsstyrning, lokalt såväl som centralt, och effektivisering av rättssystemet. Stöd ges även till enskilda
organisationers arbete för att stärka demokratin och
öka respekten för mänskliga fri- och rättigheter med
tonvikt på ursprungsbefolkningarnas rättigheter och
främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Näringslivssamarbetet inkluderar bl.a. stöd till mikroföretag och kompetensutveckling. Delar av det svenska
biståndet till Bolivia kanaliseras genom multilaterala
organ, främst Världsbanken och UNICEF.
Bolivia har fortfarande en tung skuldbörda.
Världsbanken och IMF har fattat beslut om skuldlättnad för Bolivia inom ramen för det s.k. HIPCinitiativet. Svenskt betalningsbalansstöd har under år
1997 lämnats till den nationella multilaterala skuldfonden för att stärka den skuldstrategi landet utarbetat bl.a. för att uppfylla kriterier för skuldreduktion
inom HIPC-initiativet.
Sida har i fått uppdrag att för utvecklingssamarbetet med de övriga länderna i Sydamerika utarbeta en
femårig regionstrategi. De övergripande målen skall
vara att bekämpa fattigdomen i regionen samt att
fördjupa och konsolidera demokratin. Samarbetet
skall bidra till en rättvis och hållbar ekonomisk och
social utveckling i regionen. Strategiförslaget skall
inkludera former för ett bredare samarbete grundat
på ömsesidiga intressen mellan Sverige och Sydamerika och mellan länderna i regionen. Stöd skall också
ges för att stärka rättsstaten och de demokratiska institutionerna, öka respekten för mänskliga rättigheter, jämställdhet mellan kvinnor och män och öka
folkligt deltagande i demokratiska processer. Rekommendationerna från översynen av MR- och demokratibiståndet i Colombia och Peru inkluderas i
strategin.

Biståndsinsatserna i Europa har expanderat kraftigt under 1990-talet, främst på grund av krigen i det
forna Jugoslavien och Sovjetunionens upplösning.
Sveriges bistånd till det forna Jugoslavien uppgick
1991–1996 till ca 1,3 miljarder kronor. I februari
1997 beslutade regeringen på basis av en skrivelse
från Sida om en ram på 230 milj kronor för 1997.
Ramen har under år 1997 utökats med 80 miljoner
kronor. Den övervägande delen av humanitär hjälp
och återuppbyggnadsstöd har gått till BosnienHercegovina. Mottagarna av stöd för främjande av
demokrati och mänskliga rättigheter har i de flesta
fall varit organisationer och enskilda personer i Kroatien och det som nu är Förbundsrepubliken Jugoslavien.
Hittills har insatserna främst finansierats inom det
humanitära biståndet. Det finns nu, som Sida angett i
budgetunderlaget, möjligheter att successivt övergå
till ett mer långsiktigt, återuppbyggnadsinriktat
samarbete, vilket motiverar införandet av en särskild
delpost för utvecklingssamarbete med Europa. Under
1998 kommer fortfarande den helt övervägande
delen av insatserna att ske i Bosnien-Hercegovina,
Förbundsrepubliken Jugoslavien, Kroatien och
Makedonien vilka tidigare utgjorde delar av det
forna Jugoslavien samt Albanien. På sikt förväntas
samarbetet med Moldova samt vissa länder i
Kaukasus och Centralasien öka.
Efter krigen i det forna Jugoslavien är situationen i
regionen fortsatt orolig. Det finns interna, ofta etniskt betingade, spänningar och med något undantag
ekonomisk instabilitet. Demokratin är outvecklad
och respekten för mänskliga rättigheter svag. Det är
en angelägen uppgift att förhindra ökad polarisering
i den fattigaste regionen i Europa. Även om biståndet
till regionen alltmer får karaktären av långsiktigt utvecklingssamarbete måste ett stort mått av flexibilitet
behållas.
EU har inom det internationella samfundet gått i
spetsen för ett regionalt synsätt på länderna i området. Denna regionala ansats kommer att utvecklas
ytterligare. Sverige stödjer detta synsätt. Det är dock
lika viktigt att staterna kan samverka med varandra
som att de kan samverka med det övriga Europa.
Detta har emellertid i praktiken visat sig vara svårt.
Ett regionalt perspektiv bör anläggas. Kroatien
och Förbundsrepubliken Jugoslavien är båda viktiga
parter i den bosniska fredsprocessen. Det kan inte
uteslutas att andra konflikter bryter ut i regionen.
Sverige bör emellertid kombinera det regionala perspektivet med att se de ex-jugoslaviska staterna som
individuella stater, snarare än som delar av det forna
Jugoslavien. Flera år har gått sedan Jugoslaviens
sammanbrott och svenska utrikespolitiska överväganden måste mer och mer grundas på analyser av
utvecklingen i de olika länderna.
Målet för Sveriges och de flesta andra givarländers
insatser är att bidra till en stabil fred och till att regionen på sikt integreras i det europeiska samarbetet.

4.3.4 Europa
Medlen under Europaposten skall användas i länder
som av DAC klassificerats som utvecklingsländer,
dvs. vissa länder som uppstått ur forna Jugoslavien
och Sovjetunionen samt Albanien. Sveriges samarbete med andra länder i Central- och Östeuropa behandlas nedan under verksamhetsområde B.
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Vårt bistånd skall således bidra till att skapa demokratiska och ekonomiska strukturer som motverkar
nya konflikter.
Den politiska och humanitära situationen i
Bosnien-Hercegovina är fortfarande besvärlig. Det är
viktigt att återuppbyggnaden stödjer en integration
av de tre etniska delarna. Insatserna måste även
villkoras till att den politiska ledningen i landet
verkligen arbetar för fredsprocessen. Extra viktigt i
Bosnien är vidare stöd åt människor som på olika
sätt traumatiserats av kriget. En stor del av det
svenska biståndet utgår till s.k. integrerade
boendeprojekt, där insatserna utöver husreparationer
även omfattar reparationer av skolor, vårdcentraler,
vattenförsörjning, minröjning etc. En viktig del av
biståndet sedan 1996 är att stödja de flyktingar och
internflyktingar som vill återvända till sina hem.
Kroatien är det land som har kommit längst i den
ekonomiska utvecklingen. De delar av landet som
1991–95 stod utanför regeringens kontroll har nu
återintegrerats i Kroatien. Däremot har man inte visat någon större vilja att återintegrera de 100 000tals serber som flytt landet och nu befinner sig i Förbundsrepubliken Jugoslavien eller i Bosnien. Kroatien
har utsatts för hård kritik för bristande respekt för
mänskliga rättigheter när det gäller behandlingen av
den serbiska minoriteten liksom bristen på pressfrihet
i landet. De svenska biståndsinsatserna i Kroatien
kommer därför, liksom hittills, även framgent att
främst bestå av stöd till återintegrering av flyktingar
och internflyktingar samt stöd till organisationer och
enskilda som arbetar för demokrati och mänskliga
rättigheter.
Förbundsrepubliken Jugoslavien dras med svåra
ekonomiska problem och bristfälliga demokratiska
institutioner. Landet är inte medlem i någon internationell organisation. Särskilt allvarliga är förhållandena i Kosovo. Förbundsrepubliken Jugoslavien
tvingas också bära en tung flyktingbörda. Landet har
över 500 000 flyktingar från Bosnien och Kroatien
Hittills har Sverige genom att stödja ett antal organisationer, framförallt oberoende media, sökt
främja demokrati och mänskliga rättigheter. Behovet
av fortsatt humanitär hjälp och olika, delvis nya,
former av demokratistöd är uppenbart.
Mot bakgrund av händelserna i Makedonien och
Albanien under 1997 har deras betydelse för stabiliteten i området blivit alltmer uppenbar. I en sammanhållen svensk och europeisk strategi för området
får betydelsen av den albanska frågans sprängkraft
och dessa båda staters ekonomiska underutveckling
inte underskattas. De svenska insatserna skall omfatta också dessa länder.
Utvecklingen i Moldova samt länderna i Kaukasus
och Centralasien är intimt förknippad med det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Flera av dem
har dessutom en stor utvecklingspotential. Gemensamt för dem är att de sedan självständigheten drabbats hårt av ekonomisk tillbakagång och behöver

stöd för en nödvändig demokratisk och ekonomisk
reformering. Flera av dem är sedan sovjettiden också
hårt drabbade av olika miljöproblem, som de på
grund av det ekonomiska läget har svårt att själva
hantera. Ett samarbete med vissa av dessa länder
kommer att byggas upp under de närmaste åren.

4.3.5 Verksamhetsområden
Demokratisering och respekt för de mänskliga
rättigheterna
Stöd till demokratisering och respekt för de mänskliga rättigheterna utgör ett alltmer prioriterat område
inom svenskt utvecklingssamarbete. Regeringen fäster mycket stor vikt vid denna verksamhet och avser
därför att i början av 1998 i formen av en skrivelse
till riksdagen om demokrati, mänskliga rättigheter,
utveckling och biståndets roll presentera sin politik
för hur Sverige genom utvecklingssamarbetet kan
stärka stödet till demokratisering och respekt för de
mänskliga rättigheterna.
Demokrati och mänskliga rättigheter integreras
mer och mer i olika delar av utvecklingssamarbetet.
Idag finns t.ex. samarbete med flera av de svenska
programländernas statsförvaltningar på området som
finansieras inom landramarna. Ytterligare ett led i
integreringen är att verksamhet i Afrika, Asien och
Europa som tidigare finansierades på demokratianslaget i år flyttas över till de regionala anslagen på
samma sätt som för Latinamerika. Demokratianslaget inom delposten Särskilda program skall främst
finansiera verksamhet som inte direkt rör en specifik
region eller ett land. Sammantaget ökar resurserna på
verksamhet som stödjer demokratisering och respekt
för mänskliga rättigheter.
Den under budgetåret 1995/96 inledda försöksverksamheten med stöd genom svenska partianknutna organ till demokratins uppbyggnad i u-länder och
i länder i Central- och Östeuropa ses för närvarande
över. Regeringens preliminära bedömning är att
verksamheten har utvecklats positivt och att det därför kan finnas anledning att utöka den.

Jämställdhet
Riksdagen antog våren 1996 ett nytt biståndspolitiskt mål om att utvecklingssamarbetet skall främja
jämställdhet mellan kvinnor och män. Detta mål har
aktivt följts upp, både i Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete och i FN, EU och DAC liksom i utvecklingen av svensk policy.
Sida har på regeringens uppdrag utvecklat former
och arbetsmetoder för ett förstärkt jämställdhetsperspektiv i utvecklingssamarbetet. En övergripande
erfarenhetsredovisning, med bl.a. en rad goda exem46
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pel på jämställdhetsområdet, har utarbetats liksom
en ny policy och ett nytt handlingsprogram för Sida.
Sammanlagt föreligger nu ett flertal enhets- eller
avdelningsvisa handlingsplaner inom Sida, med konkret vägledning för hur ett jämställdhetsperspektiv
skall tillämpas i Sidas arbete, t.ex. vad gäller insatser
på miljöområdet eller för att främja mänskliga rättigheter och deltagande i en demokratisk samhällsutveckling. Tonvikten i Sidas arbete med jämställdhet
inom biståndet kommer att ligga på bilaterala insatser. Sida kommer dock även fortsättningsvis att bistå
Utrikesdepartementet i ett aktivt jämställdhetsarbete
också inom FN, EU och DAC.
Våren 1997 framlades en utredning om kompetens i jämställdhetsfrågor inom biståndsförvaltningen. Med anledning av utredningen görs nu en betydande statsning inom Utrikesdepartementet i form av
utbildning, nätverksbyggande -– såväl internt som
externt – och utarbetande av exempel som visar hur
kvinnors och mäns olika behov och villkor kan
uppmärksammas mer i bl.a. landstrategier, stöd till
respekt för mänskliga rättigheter och humanitärt arbete.

logisk mångfald, klimatförändringar och ökenutbredning.

Offentlig förvaltning, kunskaps- och
kapacitetsuppbyggnad
Ett av de allvarligaste och snabbast ökande gapen
mellan fattiga och rika gäller kunskap och kapacitet,
inte minst förmågan att hantera informationsteknologins explosionsartade utveckling. Förvaltningsbistånd liksom de nedan behandlade verksamheterna
kontraktsfinansierat tekniskt samarbete, internationella kurser och även forskningssamarbete har en
särskilt central betydelse för Sveriges stöd till uppbyggnad av kompetens och kunskap i u-länderna.
Att stärka samarbetsländernas kapacitet är också avgörande för att åstadkomma ett mer jämlikt förhållande i biståndsrelationen.
God samhällstyrning är en fundamental förutsättning att utvecklingen skall komma alla medborgare i
ett land till del. Även om viljan finns i många länder
brister ofta förmågan. En fungerande offentlig sektor
med tydliga och klart avgränsade uppgifter och nödvändiga resurser och kapacitet att utföra dem är av
fundamental betydelse.
De minst utvecklade länderna har ofta en centraliserad, ineffektiv och ibland korrumperad offentlig
sektor byggd på en blandning av arvet från den koloniala administrationen och inflytande från planekonomiskt utvecklingstänkande. Administrationen
lider brist på såväl mänskliga och instutionella som
ekonomiska resurser. Skattesystemen fungerar dåligt
och de omfördelande mekanismerna är ineffektiva.
Ekonomisk utveckling uteblir i många fall beroende
på en svag offentlig förvaltning som inte klarar av att
leverera service till det privata näringslivet. En svag
och korrumperad offentlig sektor drabbar även biståndet och får ofta som konsekvens att ett land har
svårt att tillgodogöra sig de resurser som finns tillgängliga från det internationella samfundet.
Korruptionen är ett av utvecklingsländernas största problem. Den innebär alltid ökad ojämlikhet och
försvårar kampen för social rättvisa. Den folkliga
vreden mot korrumperade makthavare kan driva på
en diktators avgång. Fortsatt korruption hotar idag
att undergräva demokratins legitimitet i många länder. Likaså kan övergången till en fungerande marknadsekonomi hotas, när statens förmåga inte räcker
till eller då korruptionen snedvrider konkurrensen,
vilket underminerar marknadsekonomins livskraft
och legitimitet. Att stärka samarbetsländernas förmåga att bekämpa korruption är en viktig del av förvaltningsbiståndet. Det är också viktigt att Sida och
de organ som Sida anlitar lägger fortsatt stor vikt att
motverka korruption i samband med t.ex. upphandling.
Förvaltningsbiståndet, som är en av de viktigaste
sektorerna inom det svenska utvecklingssamarbetet,

Miljö och hållbar utveckling
Regeringen har i riksdagsskrivelsen om Sveriges internationella samarbete för hållbar utveckling (skr.
1996/97:2) förordat att den inriktning för det bilaterala utvecklingssamarbetet som föreslagits av Sida i
handlingsprogrammet för bistånd till hållbar utveckling ytterligare bör förstärkas och fördjupas. Arbetet
för en hållbar utveckling skall genomsyra hela utvecklingssamarbetet, vilket bl.a. bör avspeglas i dialogen med samarbetsländerna liksom i landstrategierna.
Fortsatt utveckling av riktlinjer och metoder för
hållbart nyttjande av sötvatten skall ges hög prioritet
i samarbetet med mottagarländerna. Området kommer att särskilt uppmärksammas i samband med
nästa års möte med FN:s Kommission för hållbar
utveckling. Det särskilda nätverket för vattenfrågor,
Global Water Partnership, bör fortsatt stödjas liksom
särskilda insatser i södra Afrika.
Bland andra prioriterade områden märks särskilt
Sidas s.k. kustzonsinitiativ för att främja en hållbar
utveckling i marina och kustnära områden och den
satsning som nu görs för att skapa livsmedelssäkerhet
i Afrika, insatser relaterade till miljöproblem inom
den moderna sektorn främst i form av utsläpp och
miljögifter i Asien och Latinamerika, liksom stöd för
att förhindra utarmning av mark och vatten i det
traditionella jord- och skogsbruket i asiatiska länder.
Medel för särskilda miljöinsatser inom delposten
Särskilda utvecklingsprogram skall användas för att
söka kunskap om metoder och utveckla dessa, stödja
samarbete med multilaterala organ samt att främja
och skapa samarbete kring konventionerna om bio47
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syftar till att bygga upp, förstärka, reformera och effektivisera strategiska delar av förvaltningssystemet
såsom centralförvaltningens struktur, offentlig finansförvaltning, lokal och kommunal förvaltning
samt rättsväsendet och är i huvudsak inriktat på
kunskaps- och institutionsutveckling. Insatserna utgörs främst av långsiktigt institutionssamarbete mellan organisationer och myndigheter i Sverige och i
samarbetslandet. En viktig del av utvecklingssamarbetet inom hälso- och undervisningssektorerna utgörs numera av förvaltningsstöd.
Den påbörjade förskjutningen mot stärkande av
rättsväsendet, förvaltningsreformer samt lokal och
kommunal förvaltning bör fortsätta. Prioritet bör
också ges till insatser som syftar till att stärka mottagarländernas förmåga att mobilisera resurser för den
offentliga verksamhetens nödvändiga utgifter.

sociala områden. Miljö, administration, industri, sociala sektorer och energi är de ämnen som samlat
flest deltagare. Intresset är stort för kurserna i samarbetsländerna. Sida planerar därför regionala eller
nationella kurser i några länder som är särskilt intressanta för ett bredare ekonomiskt samarbete.
Regeringen fäster stor vikt vid de internationella
kurserna. Sida bör fortsatt sträva efter att behålla en
stor bredd på kursutbud, kursarrangörer och länder
från vilka deltagare kommer. Sida bör också sträva
efter en ökad andel kvinnor bland deltagarna på alla
områden.

Sociala sektorer
Människor är den viktigaste resursen i alla samhällen. Social utveckling handlar om att att stärka människors säkerhet, förmåga och möjligheter. Tillgång
till hälsovård och utbildning är grundläggande för att
åstadkomma detta.
Utbildning för alla är centralt för att göra kunskap
tillgänglig också för de marginaliserade, men också
för att främja framväxten av en demokratisk kultur
och underlätta de fattigas deltagande i den ekonomiska utvecklingen. Utbildning av kvinnor har stort
genomslag på både deras egen, familjens och barnens
levnadsstandard. Kvinnor med utbildning och arbete
föder färre barn och barnen får bättre hälsa och utbildning. Att förbättra barnens möjligheter, framförallt genom fullbordad skolgång, utgör den viktigaste
investeringen i en nations framtid. Länder med god
primärskola har bevisat högre tillväxt.
Ohälsa är en viktig orsak till fattigdom och hämmar tillväxt och social utveckling. En fungerande
hälsovård, som är tillgänglig också för de fattiga, är
därför viktigt för att stärka människors förmåga.
Trots att både hälsovården och utbildningen har
uppvisat betydande förbättringar under de tre senaste
årtiondena är utmaningarna avsevärda. Av befolkningen i utvecklingsländerna har 80 % idag tillgång
till någon form av hälsoservice, men nästan 50 % av
människorna i Afrika söder om Sahara har det inte. I
utvecklingsländerna beräknas 840 miljoner människor fortfarande vara analfabeter, varav 535 miljoner
är kvinnor. I Afrika har ekonomisk tillbakagång i
flera länder lett till försämrade sociala förhållanden.
Undervisningsbiståndet inriktas på att stödja reformprocesser för att ge grundläggande utbildning
för alla, inklusive handikappade, att höja utbildningens kvalitet samt att nå diskriminerade grupper, såsom fattiga flickor. I de fattigare länderna i Afrika
når skolväsendet ofta en fallande andel av barnen. I
många länder gäller det därför att bidra till att bygga
upp skolväsendet. Undervisningsbiståndet bör i än
högre grad omvandlas till sektorprogramstöd, dvs.
budgetstöd till ett mottagarstyrt nationellt program
där Sverige och andra givare för en dialog om sektorns och sektorprogrammets utveckling. Vissa me-

Kontraktsfinansierat tekniskt samarbete
Målet för det kontraktsfinansierade tekniska samarbetet (KTS) är kapacitets- och kompetensutveckling i
och kunskapsöverföring till utvecklingsländer utanför programlandskretsen. KTS är ett av de viktigaste
instrumenten för utbyte inom detta av regeringen
högt prioriterade område. KTS bygger på svenska
resurser och främjar således den internationella exponeringen av svenska företag, myndigheter och institutioner.
Verksamheten består av många, små insatser med
tyngdvikt på infrastruktur, miljö och förvaltning och
förutsätter kompetenta parter både i Sverige och
mottagarlandet. Det är därför viktigt att stödet lämnas inom områden som direkt efterfrågas av samarbetsländerna och avser områden där svensk kompetens och konkurrenskraft är stark. Intresset i
samarbetsländerna garanteras av en hög grad av
kostnadsdelning. En bred krets av såväl mottagarländer, som organisationer och företag i Sverige bör
eftersträvas liksom flexibilitet och snabb handläggning.
Internationella kurser
Målet för de internationella kurserna är att överföra
svenska kunskaper på områden av strategisk betydelse för utvecklingen i utvecklingsländer. Mötet mellan
människor från olika länder men med gemensamma
intressen är också viktigt för utbytet av kurserna.
Deltagarna skall efter genomgången kurs ha stärkt
kompetens och vara bättre lämpade att fullgöra kvalificerade värv i sina hemländer. Målet överenstämmer således väl med regeringens prioritering av kapacitets- och kompetensutveckling i samarbetsländerna.
Kurserna vänder sig till en mycket bred krets länder och är ett viktigt instrument för samarbete med
länder som inte erhåller omfattande svenskt bistånd i
övrigt. Under 1995/96 genomfördes 103 kurser med
sammanlagt 2 494 deltagare från 105 länder. 29 %
av kursdeltagarna var kvinnor, varav flertalet deltog i
särskilda kvinnoinriktade kurser eller i kurser inom
48
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todutvecklande insatser bör dock fortsatt finansieras.
Några prioriterade områden för kvalitetsförbättringar är läroplansutveckling, läromedel och lärarfortbildning.
Svenskt hälsobistånd bör likaså fortsatt inriktas på
att stödja reformprocesser i syfte att åstadkomma
hälso- och sjukvård av god kvalitet för alla samt att
förbättra folkhälsan för utsatta grupper. Även hälsobiståndet bör omformas till sektorprogramstöd. Prioriterade områden är reformer som syftar till effektivisering och decentralisering (inkl. läkemedelsfrågor),
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter inklusive HIV/AIDS-bekämpning, samt barn och ungdomars hälsa.

stöd till ekonomiska reformer i avvaktan på
skuldlättnader inom HIPC-initiativet.
Stödet till ekonomiska reformer koncentreras till
fattiga länder med svår skuldsituation, som genomför ekonomiska reformprogram med tydlig inriktning på fattigdomsbekämpning. Stödet ges främst till
länder med vilka Sverige bedriver långsiktigt utvecklingssamarbete och kan göra egna bedömningar av
behov av och kapacitet att hantera olika former av
programstöd. Stödet ges i samordning med IMF,
Världsbanken och andra givare. Formen för stödet
anpassas efter situationen i varje enskilt land. Huvudformerna är skuldlättnader och budgetstöd. Sveriges
bidrag till IMF:s särskilda facilitet för stöd till fattiga
länder som genomför strukturanpassning, ESAF
(Enhanced Structural Adjustment Facility) lämnas
också från denna delpost.
Regeringen avser att bidra till HIPC-initativet successivt under dess genomförande under förutsättning
av en rimlig bördefördelning. För svenskt vidkommande kan bidrag lämnas i form av stöd till den s.k.
HIPC Trust Fund, som skall finansiera skuldlättnader till Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna eller för kostnader i samband med de skuldavskrivningar (upp till 80 %) som aviserats inom
Parisklubben, som en del av HIPC-initiativet. Sverige
kan också bidra med extra resurser till IMF:s ESAFprogram, som skall användas för att finansiera
skuldättnad till IMF.
Utbetalningstakten under 1995/96 av stöd till
ekonomiska reformer och skuldlättnad var låg med
omfattande reservationer som följd, vilket främst berodde på osäkerhet om situationen i bl.a. Zambia
och Tanzania. Om problem uppstår samtidigt i flera
länder, blir utbetalningarna betydligt lägre än planerat. Å andra sidan kan utbetalningarna öka snabbt,
om situationen är tillfredsställande i ett stort antal
länder. Formerna ses därför över för att effektivisera
medelsutnyttjandet. Under andra halvåret 1997 bedöms utbetalningarna öka kraftigt och större delen
av disponibla medel beräknas bli förbrukade, vilket
motiverar en ökad medelstilldelning 1998.

Ekonomiska reformer
Ekonomiska reformer är en förutsättning för långsiktig ekonomisk och social utveckling och en effektiv
fattigdomsbekämpning. Efter mer än tio års reformprogram i de länder som erhållit svenskt stöd är resultaten överlag positiva vad gäller makroekonomisk
stabilisering och tillväxt. För att uppnå hållbara förbättringar krävs dock att reformprocessen fördjupas
och mer inriktas på strukturella och institutionella
reformer. Flertalet länder som erhållit svenskt stöd
har emellertid en tung skuldbörda som försvårar reformprocessen och som måste angripas för att nå en
stabil ekonomisk utveckling. En stor andel av statsintäkterna går till skuldtjänst, vilket minskar utrymmet
för sociala utgifter och för investeringar i långsiktig
kapacitetsuppbyggnad.
Regeringen har under lång tid prioriterat och internationellt verkat för en långsiktig lösning på
skuldfrågan för de fattigaste, mest skuldsatta länderna. Under 1996 utformade Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF) ett initiativ för att
uppnå en hållbar skuldsituation för de tyngst skuldsatta fattiga länderna (det s.k. HIPC-initiativet). Under 1997 har detta börjat genomföras. En förutsättning för att ett land ska komma ifråga för initiativet
är att det genomför reformprogram i samarbete med
IMF och Världsbanken under ett antal år.
Länder som kvalificerar för HIPC behöver fortsatta skuldlättnader och betalningsbalansstöd under perioden fram till den tidpunkt när skuldlättnad inom
HIPC utfaller. Stödet under denna period är extra
viktigt eftersom länderna annars riskerar att inte
kunna uppfylla villkoren. Världsbanken har därför
aviserat att man i vissa fall kommer att omvandla en
del av sina lån till gåvor under denna period.
Ett antal länder (bl.a. Uganda, Bolivia,
Moçambique och Guinea-Bissau) har inrättat
multilaterala skuldfonder. Syftet med dessa är att
kanalisera egna resurser och bilaterala bidrag för
multilateral skuldtjänst inom ramen för en enhetlig
och av landet självt utformad skuldstrategi.
Skuldfonderna kan vara lämpliga kanaler för svenskt

Infrastruktur
Målet är att bidra till uppbyggnad av miljömässigt
och ekonomiskt bärkraftig infrastruktur. Stödet omfattar främst energi, telekommunikationer, vägar,
vatten och urban infrastruktur och inriktas såväl på
investeringar, drift och underhåll som kapacitets- och
kompetensutveckling och strukturfrågor. Stödet finansieras i programländerna främst från landramarna. I andra länder och vissa programländer finansieras investeringar genom krediter för utveckling och
kunskapsöverföring främst genom kontraktsfinansierat tekniskt samarbete.
Miljöaspekterna har fått ökad betydelse. Två av
de fem områden som prioriteras i Sidas handlings49
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program för hållbar utveckling berör särskilt infrastrukturområdet, nämligen energi och urban miljö.
Vatten är en ödesfråga. Från slutet av 1970-talet
har andelen människor i utvecklingsländerna med
tillgång till rent dricksvatten ökat med mer än hälften. I Östasien har 94 % av befolkningen tillgång till
rent vatten, medan motsvarande siffra bara är 42 %
för Afrika söder om Sahara. Vattenförsörjning och
därtill kopplade hygienfrågor har en avgörande betydelse för folkhälsan. Vatten har också särskild betydelse för kvinnors och barns situation, eftersom de
ofta ansvarar för familjens vattenförsörjning. Vatten
är en nyttighet som alla dagligen behöver för att
överleva, och som därför även de fattigaste är beredda att betala för i tid eller pengar.
Biståndets betydelse som finansiär av investeringar
i infrastruktur minskar, utom i de allra fattigaste länderna, i takt med att allt fler länder attraherar privata
flöden för sådana ändamål, inklusive genom privatisering av infrastruktur i statlig regi. Samtidigt ökar
betydelsen av en fungerande offentlig kontroll och av
hållbara system för investering, drift och underhåll,
särskilt av lokala, småskaliga investeringar. Vatten
och sanitetsfrågor är, liksom bostadsfrågor, lämpliga
områden för småskaliga kreditsystem relaterade till
teknisk rådgivning. Fortsatta innovativa försök med
lokalt anpassade lösningar är också viktiga.

verksamhet. Stöd till mikroföretag bör inkluderas.
Vidare bör stödet till den finansiella sektorn, inklusive mobilisering av finansiella resurser, tillmätas större
vikt.
Regeringen delar bedömningen att stödet i växande omfattning bör inriktas på uppbyggnad av en
fungerande ram för näringslivet och kapacitets- och
kompetensuppbyggnad. Samtidigt finns det behov av
nytänkande och nya metoder för att mer direkt utnyttja svenska erfarenheter. Det svenska näringslivet
utgör därvidlag en stark resursbas. Försök med s.k.
alliansskapande eller ekonomiskt samarbete har inletts för att med delfinansiering av biståndsmedel
stimulera utbyte i ömsesidigt intresse. Det framgångsrika försöket med stöd till svenska små- och
medelstora företag att investera i de baltiska länderna, StartÖst, överförs nu till utvecklingssamarbetet
genom StartSyd. Näringslivets Internationella Råd
har uttryckt intresse för att göra en samlad satsning
på relationerna mellan Sverige, främst då näringslivet, och några u-länder. Förslaget kommer att beredas vidare.
Stödet till näringslivssamarbete har länge kännetecknats av stora reservationer. Arbetssättet är administrativt resurskrävande. I översynen föreslår Sida
därför dels en längre driven utkontraktering av t.ex.
handelsfrämjande, dels koncentration på färre länder. Med tanke på att behovet av kapacitetsuppbyggnad är särskilt stort i Afrika bör en växande del
av verksamheten koncentreras dit. Vidare bör övervägas om inte en del av insatserna kan finansieras
från landramarna.

Näringslivssamarbete
Näringslivet spelar en viktig roll för fattigdomsbekämpning och utveckling, bl.a. genom sysselsättning
och produktion liksom genom att indirekt skapa resurser för finansiering av insatser inom andra samhällssektorer. Ökad sysselsättning i utvecklingsländerna måste till stor del komma från expansion av
småföretag. Allt fler länder inser vikten av att staten
måste skapa gynnsamma förutsättningar för en expansion av näringslivet i form av en sund ekonomisk
politik, lagstiftning, utveckling av den finansiella sektorn m.m.
Stöd till näringslivsutveckling omfattar såväl stöd
till makroekonomiska och institutionella reformer
och utbildning av arbetskraft som direkta insatser i
företag, branscher och institutioner för att öka kompetens och kapitaltillgång. Näringslivssamarbetet har
hittills fokuserats på direkta stödformer i form av
kompetensutveckling, företagssamarbete och kapitalmarknadsutveckling. Målgruppen är främst små
och medelstora företag men även organisationer inom den privata sektorn och institutioner inom den
offentliga sektorn av betydelse för företagsmiljön.
Sida har under 1996 på regeringens uppdrag genomfört en översyn av verksamheten. Förslagen går
ut på att ge näringslivssamarbetet en bredare inriktning, bl.a. genom ökat stöd till det institutionella
ramverket liksom infrastruktur och offentlig affärs-

Utveckling av den finansiella sektorn
Regeringen gav i regleringsbrevet för 1995/96 uppdrag till Sida att analysera biståndets roll i uländernas kapitalförsörjning med speciell tonvikt på
länder i östra och södra Afrika. Utredningen överlämnades till regeringen i juni 1997.
Utredningen slår fast att ett väl fungerande finansiellt system är en viktig faktor för att ett land ska
kunna uppnå en hållbar tillväxt. Grundläggande förutsättningar för detta är makroekonomisk stabilitet,
väl fungerande marknader, god samhällstyrning och
en effektiv statsförvaltning. Under de senaste åren
har framsteg uppnåtts på dessa områden och i många
länder finns nu förutsättningar för att genom utveckling av de finansiella marknaderna bidra till tillväxt
och fattigdomsbekämpning.
Ansvaret för denna utveckling ligger i första hand
hos ländernas regeringar, men bistånd kan spela en
viktig roll. Enligt utredningen bör prioritet ges åt
tekniska insatser som bidrar till en förbättrad finansiell infrastruktur (lagar och regelverk) och utveckling av finansiella marknader och institutioner. Som
exempel nämner utredningen stöd till centralbanker,
bankinspektioner, börsinspektioner, bankstöds50
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nämnder och socialförsäkringsorgan i vilka staten
spelar en framträdande roll och vilka underlättar
framväxten av bärkraftiga företag och orgnisationer.
Investeringar i ägarkapital bör enligt utredningen
kunna ske indirekt i begränsad omfattning. Utredningen lyfter också fram bistånd till utveckling av
institutioner inom mikrofinansområdet som speciellt
viktigt ur ett fattigdomsperspektiv. I detta bistånd
föreslås ett ökat samarbete ske med svenska enskilda
organisationer.
Regeringen instämmer i utredningens slutsatser
och vill understryka vikten av att Sida avsätter resurser och utvecklar former för ett innovativt utvecklingssamarbete på detta område. Regeringen betonar
också vikten av att insatser bereds inom ramen för en
samordning med t.ex. Världsbanken och andra givare med erfarenhet på området.

Krediter lämnas idag främst i form av bundna ukrediter, som finansieras genom upplåning på kapitalmarknaden i kombination med biståndsmedel, det
s.k gåvoelementet, som medger utlåning på förmånliga villkor. Kreditgivningen regleras av den s.k. konsensusöverenskommelsen inom OECD, som Sverige
har biträtt, bl.a. vad gäller gåvoelementets storlek
och vilken typ av projekt som kan komma ifråga.
Gåvoelementet skall uppgå till lägst 35 % utom för
de minst utvecklade länderna (MUL) där lägst 50 %
gäller. Sedan u-kreditsystemet inrättades 1981 har
krediter för 14,6 miljarder kronor lämnats.
Systemet är utformat för finansiering av färdiga
kontrakt, vilket innebär att biståndsbedömningen
kommer in sent i processen. Sida föreslår att systemet
även mer aktivt skall kunna inriktas på finansiering
av projekt. Detta kommer att kräva en mer aktiv
projektberedning av Sida. Utredningen föreslår också
att möjligheterna att ge obundna u-krediter utökas.
Förbehållet bör vara att obundna u-krediter ges inom
områden där svenska leverantörer tillhör de världsledande. Vidare föreslås att u-krediter bör kunna mjukas upp med gåvobistånd i syfte att höja gåvoelementetet.
Från budgetåret 1994/95 inrättades ett system
med biståndskrediter. Detta är till skillnad från ukreditsystemet helt anslagsfinansierat.
Lånevillkoren för biståndskrediter ansluter till
IDA-villkoren som motsvarar ett gåvoelement på
80 %. Krediterna är avsedda för projektfinansiering
(enligt utredningens definition) och i normalfallet
obundna. Biståndskrediter skall företrädesvis lämnas
till sektorer där svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt. Kreditgivningen skall inriktas på intäktsgenererande och tillväxtfrämjande projekt i mindre kreditvärdiga länder eller på sociala eller miljörelaterade
investeringar i kreditvärdiga länder. Utredningen föreslår att biståndskrediter skall kunna bindas till
upphandling i Sverige i vissa fall.
Ett huvudförslag i utredningen är en utökad användning av garantier. Garantier lämnas idag främst
i samband med u-krediter och i begränsad omfattning inom stödet till näringslivsutveckling och handelsfrämjande. Utredningen föreslår ett mer flexibelt
användande av garantiinstrumentet. Motivet är
främst att fristående garantier ger en betydligt större
utväxlingseffekt, genom mobilisering av kommersiellt kapital, än biståndssubventionerade krediter. Garantier inom biståndet föreslås kunna utfärdas utan
koppling till u-krediter t.ex. för krediter som finansieras på marknadsvillkor för s.k. BOT-projekt (BuildOperate-Transfer) med svenskt intresse.
Ett fristående garantisystem förutsätter avsättning
till en särskild säkerhetsreserv. Det föreslås ske genom att medel om ca 480 miljoner kronor, som uppstått genom avsättningar för subventioner inom ukreditsystemet som kommit att överstiga kostnaden
för gåvoelementen och som ackumulerats på ett konto i Riksgäldskontoret, används för att upprätta en

Krediter och garantier
Sidas utredning, "Bistånd på kredit"
Regeringen gav i regleringsbrevet för budgetåret
1995/96 Sida i uppdrag att analysera krediters roll
för utvecklingsländerna och dra konsekvenser härav
för det svenska biståndets del. Sida överlämnade i
november 1996 utredningen "Bistånd på kredit" till
regeringen. Vissa myndigheter, intresseorganisationer
m.fl. har beretts möjlighet att lämna synpunkter på
utredningen.
Utredningen betonar att målen för kreditbistånd
är desamma som för biståndet i allmänhet. Allt stöd
till investeringsprojekt bör utformas så att dessa mål
främjas på bästa sätt. Sidas beslut bör i första hand
grundas på en bedömning av investeringens eller
verksamhetens samhällsekonomiska lönsamhet.
Miljökonsekvensbedömningar skall ingå i analysen.
Skillnaden mellan den samhällsekonomiska och den
finansiella lönsamheten bör utgöra grunden för beslut om subventionering av projekt.
Vad gäller val av länder betonas vikten av att krediter ges till länder med sund makroekonomisk situation. Länder som begärt omförhandling av sin utlandsskuld bör inte få krediter innan en hållbar och
trovärdig skuldstrategi fastställts. I övrigt föreslås att
gåvoelementet anpassas till landets skuldsituation. I
betalningssvaga länder som inte tillhör de mest
skuldtyngda bör investeringar kunna kreditfinansieras om de bedöms stärka landets valutasituation. Indikativa bedömningar av förutsättningarna för kreditbistånd skall göras i landstrategierna.
De sektorer som föreslås komma ifråga för kreditbistånd är i första hand infrastruktur, industri,
jordbruk och den finansiella sektorn. De investeringar som lämpar sig bäst för kreditfinansiering är de
som har möjligheter att generera egna intäkter. Investeringar inom sociala sektorer kan komma ifråga i
kreditvärdiga länder med sunda statsfinanser.
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säkerhetsreserv. Det föreslås även att statsmakterna
fastställer en garantiram på totalt 12 miljarder kronor för garantigivning inom biståndet.
Avgifter för garantier kopplade till u-krediter skall
i princip vara riskavspeglande. Utredningen föreslår
dock att endast premier upp till förslagsvis 6 % av
kreditbeloppet uttas av låntagaren och att resterande
belopp belastar biståndsanslaget.
Utredningen föreslår inga förändringar i Exportkreditnämndens roll i samband med krediter inom
biståndet. EKN bör även i fortsättningen lämna råd
till Sida vad gäller landriskbedömningen, hantera garantisystemet för u-krediter, inklusive premieuppbörd, samt stå för skaderegleringar och återvinningar. Det föreslås emellertid att Sida formellt endast
inhämtar EKN:s yttrande om landrisk vad avser länder utanför kretsen av samarbetsländer.

Kreditgivning kan också skapa en mer jämbördig
förhandlingsposition än rent gåvobistånd, i och med
att både långivare och låntagare tar på sig tydliga
ekonomiska förpliktelser. Detta gäller speciellt om
biståndet är efterfrågestyrt och syftar till att finansiera kontrakt mellan självständiga parter.
Ett starkt argument för krediter i biståndet är det
s.k. uppväxlingsmotivet, vilket innebär att biståndet
utöver själva gåvoelementet mobiliserar ett inflöde av
kommersiellt kapital, som annars inte skulle ha tillförts landet. Detta gäller främst i ett subventionerat
kreditsystem som bygger på upplåning på kapitalmarknaderna.
Det finns alltså goda skäl att se krediter som en
naturlig finansieringsform i biståndet. Framför allt är
det viktigt att i framtiden riva ner de skarpa gränser
som ofta finns mellan olika former av biståndsfinansiering. Gåvobistånd kan utformas så att det får liknande effekter i mottagarlandet som en kredit. Kreditbiståndet kan å andra sidan utformas på olika sätt
med varierande gåvoelement. Syftet bör vara att så
långt som möjligt anpassa finansieringsformen efter
situationen i landet och projektets karaktär. Regeringen tillstyrker därför Sidas förslag om ökad flexibilitet i utnyttjandet av olika kreditinstrument och former.
U-kreditsystemet har visat sig vara ett väl fungerande system och bör i sina huvuddrag behållas.
Samtidigt bör utökade möjligheter att använda
obundna u-krediter införas inom ramen för internationellt överenskomna regler om lägsta tillåtna subventionsgrad. Detta kan öka möjligheterna för Sverige att utfästa krediter i samfinansiering med
Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna,
vilket vore värdefullt. Biståndskrediter bör även fortsättningsvis i normalfallet vara obundna.
Kontraktsfinansiering bör även fortsättningsvis
vara huvudprincipen för u-krediter. Regeringen delar
dock Sidas åsikt att ett ökat utrymme bör finnas för
projektfinansiering (enligt utredningens definition)
via krediter. Projekt skall beredas enligt Sidas normala principer och kreditens utformning och förmånlighetsgrad anpassas till det speciella fallet. Kreditfinansierade insatser skall utsättas för samma
bedömning som gåvofinansierade med hänsynstagande till samtliga biståndspolitiska mål.
Regeringen ser positivt på förslaget till en fristående biståndsmotiverad garantigivning, som inte är
kopplad till u-kreditsystemet. Regeringen avser att ge
ett uppdrag till Sida att i samråd med EKN utarbeta
förslag till riktlinjer, principer för garantipremier,
förvaltning m.m. som grund för att inleda en försöksverksamhet med fristående garantigivning.
Regeringen tillstyrker också förslaget om att medel som ackumulerats genom avsättningar för subventioner, inklusive löftesprovisioner och räntor, inom u-kreditsystemet och där den faktiska kostnaden
understiger ursprungligen beräknade, avsätts som en
separat säkerhetsreserv för fristående garantigivning.

Regeringens överväganden
Inom det internationella biståndet spelar krediter,
främst via de multilaterala utvecklingsbankerna, en
viktig roll. Det svenska biståndet är huvudsakligen
gåvofinansierat, men krediter utgör ett betydelsefullt
komplement.
I förhållande till kommersiell finansiering kan
krediter inom biståndet innebära två fördelar för låntagarlandet: landet får tillgång till billigare utländskt
kapital och kan genomföra samhällsekonomiskt lönsamma investeringar som annars inte hade kommit
till stånd. Av detta följer att krediter främst bör användas i länder som har begränsade möjligheter att
få tillgång till privata internationella kapitalflöden
och för projekt som är samhällsekonomiskt men inte
finansiellt lönsamma och som därför har svårigheter
att få normal marknadsfinansiering.
Beslut om krediter måste alltid bedömas mot bakgrund av låntagarlandets ekonomiska situation. De
hårdast skuldsatta länderna skall inte komma ifråga
för krediter innan de inlett en långsiktigt hållbar
skuldsanering, t.ex. inom ramen för HIPC-initiativet.
För andra länder bör skuldsituationen påverka kreditens gåvoelement.
Bistånd till investeringar i konkurrensutsatt verksamhet bör i princip inte innehålla någon subvention
till slutanvändaren, oavsett om det handlar om gåvoeller kreditfinansiering. Genom vidareutlåning på
marknadsvillkor kan snedvridningar undvikas. Gåvoandelen tillförs staten i mottagarlandet.
En skillnad i jämförelse med gåvobistånd är att
kreditfinansiering ofta innebär en noggrannare
granskning i mottagarlandet i och med att beslut
normalt krävs på hög nivå, som ratificering i parlamentet eller formell regeringsbehandling. Gåvobiståndet behöver mera sällan gå igenom samma process. Detta kan medföra att en hårdare prioritering
görs vid kreditfinansiering.
52
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Framtida löftesprovisioner skall föras till säkerhetsreserven för u-krediter som förvaltas av EKN för Sidas
räkning.
Med hänsyn till Sidas roll i u-kreditsystemet och
den utvidgning av garantigivning inom biståndet som
förordas föreslår regeringen i finansplanen att även
Sida skall vara en garantiansvarig myndighet. Regeringen föreslår även, i enlighet med Sidas förslag, att
en ram för Sidas garantigivning införs, som skall omfatta samtliga garantiformer inom utvecklingssamarbetet, varav huvuddelen utgörs av garantiarrangemang för u-krediter, som vid det senaste årsskiftet
uppgick till ca 8,8 miljarder kronor inklusive utfästelser. Regeringen gör bedömningen att totalramen
för Sidas garantiverksamhet bör fastställas till 12
miljarder kronor. Regeringen kommer inom denna
ram att fastställa tak för biståndsgarantier för ukrediter, garantier inom näringslivsstödet och den
planerade försöksverksamheten med fristående garantigivning.
De av regering och riksdag fastställda principerna
om riskavspeglande premier och säkerhetsreserv skall
tillämpas även vad gäller Sidas garantigivning. Det är
dock inte lämpligt att fullt ut använda EKN:s premiesättning vid biståndsgarantier för u-krediter. Sida
föreslår därför att riskavspeglande premier uttas till
en viss nivå, förslagsvis 6 %, och att biståndsanslaget
belastas vid högre premienivåer.
Regeringen delar denna bedömning och avser, under förutsättning av riksdagens godkännande, att
uppdra åt Sida att under en treårig försöksperiod införa ett system med subventionerade premier över en
viss nivå, som efter samråd med Sida och EKN
kommer att fastställas av regeringen.
Regeringen hemställer också att riksdagen, med
beaktande av budgetlagen (§ 10) godkänner att Sida
liksom hittills får avsätta och anslagsavräkna erforderliga medel för gåvoelementet i u-krediter i anslutning till att krediterna lämnas. Medlen förs till räntebärande konto i Riksgäldskontoret och skall,
inklusive ränta som genereras på kontot, täcka kostnaden för räntesubventioner under krediternas löptid.
Kreditriskbedömningar görs nu av EKN för alla
aktuella länder, med rekommendation till Sida. Denna ordning bör bibehållas. Förutsättningar och
lämpliga sektorer för kreditbistånd bör behandlas i
de landstrategier som fastställs för program- och
andra samarbetsländer.

vecklingsländer och u-landsrelaterade problem samt
till u-landsforskning i Sverige.
Det svenska forskningssamarbetet är i flera avseenden unikt. Vid sammanslagningen av de tidigare
biståndsmyndigheterna lades därför stor vikt vid att
bevara Sarecs självständighet, samtidigt som ökad
integration med övrigt utvecklingssamarbetet eftersträvades. Integrationen innebär bl.a. en koncentration på Sidas fyra handlingsprogram, kanske främst
handlingsprogrammet för hållbar utveckling, särskilt
livsmedelssäkerhet, vatten och kustnära zoner, men
också forskning om hälsa, demokrati och mänskliga
rättigheter, jämställdhet och utvecklingsekonomi.
Bilateralt forskningsstöd liksom regionala program inriktas främst mot kapacitetsuppbyggnad i
utvecklingsländer. Det kräver av effektivitetsskäl
fortsatt koncentration till ett fåtal länder och regioner, främst i Afrika. Det bilaterala samarbetet väntas
öka genom ett utvidgat universitetsstöd. Insatser som
är mer inriktade på att uppnå forskningsresultat inkluderar regionala, subregionala och särskilda forskningsprogram liksom bidrag till internationella
forskningsprogram.
Anpassningen till den nya organisationen har lett
till en lägre aktivitetsnivå, vilket avspeglas i en ökad
reservation. Under 1996–97 har nivån successivt
återställts. Budgetåret 1995/96 gick hälften av medlen till icke-länderfördelade insatser, medan Afrika
direkt mottog 32 %, Latinamerika 10 % och Asien
9 %.
Regeringen delar Sidas syn på vikten av ökad
satsning på kapacitet och kunskap. Forskningssamarbetet har här en särskilt viktig strategisk uppgift. Som Sida framhåller bör även samarbete mellan
Sverige och mer forskningsstarka utvecklingsländer
stimuleras på områden av ömsesidigt intresse. Sådant
samarbete bör i ökad grad kunna involvera svensk
forskning i internationella nätverk för forskning om
globala problem i enlighet med regeringens forskningspolitiska proposition.

Humanitärt bistånd
Huvuddelen av det svenska humanitära biståndet
under 1997 avser insatser i samband med ett tiotal
inbördeskrig: från Afghanistan, Irak, Nordkorea och
Bosnien till Angola, Somalia, Sudan, Stora sjöregionen, Liberia och Sierra Leone. Offer för väpnade konflikter utgör således den största målgruppen
för det humanitära biståndet. Afrika är den kontinent som drabbats hårdast av humanitära katastrofer
även om många framsteg gjorts under senare år när
det gäller fred och utveckling.
Väpnade konflikter som en huvudsaklig orsak till
humanitära hjälpbehov ser ut att bestå. Humanitära
krisers lösning kräver politiska initiativ och stor kunskap om de aktuella konflikternas specifika karaktär.
Även om det humanitära biståndet skall verka fritt

Forskningssamarbete
Målet för forskningssamarbetet är att stärka utvecklingsländernas forskningskapacitet och främja utvecklingsinriktad forskning genom stöd till forskningssamarbete med och mellan utvecklingsländer,
till internationell forskning med inriktning på ut-
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från andra bevekelsegrunder än de rent humanitära
växer insikten om sambanden mellan politisk konfliktlösning och humanitär krislösning. Sida lägger
idag ökad vikt vid konfliktförståelse och detta återspeglas i Sidas anvisningar till enskilda organisationer
och andra insatsansvariga parter.
Konfliktlösning och humanitär krishantering är
ömsesidigt beroende. I kampen om jordens otillräckliga överlevnadsresurser råder ett nära samband
mellan utvecklingsvillkor och samhällsupplösande
konflikter. Sida eftersträvar en tydligare utvecklingsdimension i det humanitära biståndet samtidigt som
konfliktlösning, försoning och konfliktförebyggande
ges en tydligare profil i det långsiktiga utvecklingsbiståndet. Sida satsar på att utveckla strategier som tar
hänsyn till komplexiteten att bygga upp lokal kapacitet under pågående konflikt och samtidigt sträva efter att biståndet förblir opartiskt.
Det humanitära biståndet kanaliseras i huvudsak
genom FN-organisationer, i första hand Flyktingkommssariatet (UNHCR), Världslivsmedelsprogrammet (WFP), FN:s barnfond (UNICEF) samt Internationella
rödakorskommittén
(ICRC).
Internationella rödakorsfederationen och andra internationella och svenska enskilda organisationer är
också viktiga kanaler.
Stöd har utgått till FN:s humanitära fältsamordning och FN-sekretariatets avdelning för humanitära
frågor (DHA). Sverige har alltid hävdat att de humanitära frågorna har en given plats under generalsekreterarens ledning och i nära anslutning till FN:s politiska och fredsbevarande arbete. Säkerhetsrådet har
på ett påtagligt sätt engagerat sig i de humanitära
krisernas politiska dimensioner och understrukit vikten av garanterad säkerhet för de humanitära hjälparbetarna och full respekt för den humanitära rätten samt den humanitära principen om obehindrat
tillträde till nödställd befolkning.
Utrikesdepartementet har under året utarbetat en
humanitärpolitisk strategi, som avser att ge en helhetssyn på de många dimensionerna i dagens humanitära krishantering. Till de frågor som behandlas
hör tillämpning av de humanitära grundprinciperna,
humanitärt rättskydd och säkerhet, humanitära insatser i icke-fungerande statsbildningar, samspelet
med mänskliga rättigheter, konfliktlösning, konfliktförebyggande och utveckling. Ett ytterligare syfte
med strategin är att stärka det svenska agerandet på
det humanitära området genom att olika ansvarsområden samverkar i det humanitära arbetet, t.ex. avseende global och regional säkerhet, migrationspolitik,
folkrättskunskap, mänskliga rättigheter och demokratifrämjande samt landkännedom. Det löpande
samrådet mellan Utrikesdepartementet och Sida när
det gäller humanitära policyfrågor äger rum i den s.k.
katastrofsamordningsgruppen. Denna samrådsform
ger utrymme för ett fruktbart utbyte om såväl den
humanitära politikens utformning som det humanitära biståndets effektivitet.

Sida har vinnlagt sig om ökad vikt vid uppföljning
och utvärdering av det humanitära biståndet. Regeringen avser att ställa större krav på att även berörda
FN-organisationer och EU-kommissionens humanitära gren (ECHO) höjer ambitionsnivån när det gäller erfarenhetsredovisning.
Ett effektivt humanitärt bistånd förutsätter en hög
grad av flexibilitet. För svenskt vidkommande föreligger redan ett jämfört med många andra länder
brett nyttjandeområde inom det humanitära biståndet, t.ex. avseende tidig återuppbyggnad. Sverige
kommer att fortsätta att internationellt verka för att
det humanitära biståndet ges ett bredare perspektiv,
såväl i förhållande till fredsfrämjande återuppbyggnad som till politisk konfliktlösning. FN-systemet
behöver vidareutveckla sin strategiska samordning på
detta område. Ett fördjupat nordiskt samarbete förutses också bidra till vidare policyutveckling.
Sverige hör till världens största biståndsgivare när
det gäller avveckling av det hot som landminor utgör. Sida och Utrikesdepartementet har tillägnat sig
ökad erfarenhet när det gäller bistånd för minröjning
både inom det humanitära biståndet och det mer
långsiktiga utvecklingssamarbetet. Erfarenheterna
har också ökat när det gäller demobilisering och stöd
till f.d. soldaters återanpassning och utkomstmöjligheter i det civila.
Ett särskilt motbjudande inslag i den nya konfliktbilden är det stora antal barn som värvas eller
tvångsrekryteras för att delta i väpnade stridigheter.
Den ökade uppmärksamhet som ägnats barnens situation i konflikter, både inom FN och i Sverige, bör
fördjupas och vidareutvecklas. Detsamma gäller
kvinnornas särskilda utsatthet och ökade ansvarsbörda när det gäller att värna om den sociala sammanhållningen som hotas eller slås sönder av vapenmakt.
Svenska enskilda organisationer spelar en viktig
roll i det humanitära arbetet. Det gäller främst det av
Sida finansierade biståndet, men också inom FN:s
ram och, i en än så länge mer blygsam skala när det
gäller ECHO. Utrikesdepartementet, Sida och svenska humanitära enskilda organisationer samverkar i
ett nätverk kring rekryterings- och utbildningsfrågor.
I takt med att regioner och samhällen marginaliseras och människor tvingas leva på existensminimum
slår naturkatastrofer allt hårdare. Utvecklingsinsatser
krävs för att förebygga och lindra effekten av dessa
ständigt återkommande katastrofer. Likaså krävs
ökad insikt om de bakomliggande orsakerna till s.k.
naturkatastrofer, där missriktad utvecklingspolitik
ofta är en utslagsgivande faktor.
Det humanitära biståndet kommer även i fortsättningen att ligga på en hög nivå, även efter det att en
stor del av stödet till det forna Jugoslavien överförts
till en särskild Europapost. Härtill kommer reguljära
bidrag till de humanitära organisationerna inom FNsystemet och till ICRC från anslagsposten för det
multilaterala utvecklingssamarbetet samt utrymme
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för humanitära insatser inom vissa landramar. Landramsstöd för humanitära ändamål har tidigare bl.a.
utgått i Angola, Kambodja och Sri Lanka.

ca 2000 utvecklingsinsatser. Undervisning, demokrati och mänskliga rättigheter samt hälsa är de största
sektorerna. Ansträngningar bör göras för att öka
stödet till organisationsuppbyggnad och kompetensutveckling. Svenska riksdagspartier och dem närstående organ kan söka bidrag på för utvecklingsinsatser på samma premisser som övriga
organisationer. Stödet till partier behandlas ovan under avsnittet om demokratisering och respekt för de
mänskliga rättigheterna.
Volontärer utgör den största personalresursen inom svenskt utvecklingssamarbete och ger många
svenskar möjlighet till praktiska insatser i u-länder.
Volontärinsatser har alltmer inriktats på insatser för
demokrati, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling. Det är en positiv utveckling.
En utredning om volontärverksamhetens utvecklingseffekter i samarbetsländerna har slutförts under
år 1997. En av de viktigaste slutsatserna är att utvecklingseffekterna av volontärinsatser är oklara och
måste förbättras. Som en konsekvens av detta måste
kraven öka på samtliga aktörer, dvs. volontären,
samarbetsorganisationen och den svenska organisationen. Detta kräver förändringar i regelverket för
volontärer och sändande organisationer. Med högre
krav kommer framför allt organisationer som har
lång erfarenhet av bistånds- och utvecklingsprojekt
att kunna sända ut volontärer.
Med Sveriges inträde i EU öppnades möjligheter
för svenska folkrörelser och andra enskilda organisationer att erhålla stöd från EU:s biståndsbudget. Under budgetåret 1995/96 har Sida finansierat ett samverkansprojekt för att stimulera svenska enskilda
organisationer att söka bidrag genom EU.

Bistånd genom folkrörelser och enskilda
organisationer
Ett livskraftigt civilt samhälle är fundamentalt i utvecklingsländernas utveckling. De svenska enskilda
organisationernas engagemang och arbete spelar här
en stor roll. Folkrörelseförankringen och den svenska
folkbildningstraditionen används för att stödja utvecklingen av enskilda organisationer i samarbetsländerna och för att stärka det civila samhällets
institutioner. Det förutsätter att regeringarna i samarbetsländerna i sin tur också är öppna för en dialog
med det civila samhället.
Precis som deras roll och arbete i det svenska
samhället varierar, bedriver folkrörelser och enskilda
organisationer många olika verksamheter i det internationella samarbetet. Arbetet kan indelas i tre områden: påverkan i normativa frågor, organisationsoch kompetensutveckling och direkt stöd till speciella
målgrupper, ofta fattiga och utsatta kvinnor, män
och barn.
Organisationernas verksamhet har under senare år
fokuserats mer på stöd till nationella och lokala organisationer. Denna utveckling ligger helt i linje med
det statliga biståndets utveckling och är en konsekvens av insikten att det bara är landet självt och dess
invånare som kan lösa sina egna problem. De enskilda organisationernas arbete tenderar att få större genomslag där det finns en stödjande infrastruktur,
dvs. där staten är närvarande.
Organisationerna har i samarbetet med sina partners utvecklat kontakter och nätverk som ger speciell
kunskap, vilket kan ge dem en unik roll i bekämpandet av fattigdomen. Att stärka fattigdomsinriktningen är fortsatt en viktig utmaning för de svenska organisationerna och skall ges prioritet i Sidas dialog
med dem. Den utvärdering av effekterna av enskilda
organisationers bistånd som Sida lät genomföra
1994/95 visade att organisationerna lyckats väl med
att uppnå de uttalade och omedelbara målen men att
detta inte nödvändigtvis innebär att insatserna har en
långsiktigt hållbar utvecklingseffekt. Denna utvärdering har under budgetåret 1995/96 följts upp genom
att Sida arrangerat seminarier i Sverige och i tre samarbetsländer.
Merparten av bidragen för utvecklingsinsatser genom folkrörelser och enskilda organisationer lämnas
till 13 större organisationer med vilka Sida har ett
långsiktigt samarbete baserat på fleråriga ramavtal.
Bidrag ges också för informationsinsatser i Sverige.
Av ramorganisationerna är fem paraplyorganisationer för mindre organisationer, vilket innebär att totalt ca 300 svenska enskilda organisationer under
budgetåret 1995/96 beviljats bidrag för sammanlagt

Programutveckling
Programutveckling skall bidra till ökad effektivitet i
utvecklingssamarbetet. Under posten finansieras dels
försöksverksamhet och metodutveckling, särskilt på
viktiga, underförsörjda områden, dels initiativ av
Sida tillsammans med andra givare eller organisationer för att angripa problem vilkas lösning kräver
breda ansatser, t.ex. uppföljning av FN:s världskonferenser. Medlen finansierar även vissa insatsförberedelser och utvärderingar. Ett exempel på ett nytt område är urban utveckling, där Sida avser utveckla
metoder i första hand i programländerna.
Budgetåret 1998 överförs från anslagsposten för
multilateralt utvecklingssamarbete till programutveckling finansieringen av Sveriges bidrag till Internationella familjeplaneringsfederationen (IPPF) och
World Maritime University (WMU) i Malmö. Medlen har även tidigare disponerats av Sida. Under senare år har ett antal nya organisationer uppstått inom området sexuell och reproduktiv hälsa. Det
svenska stödet kan därför på sikt fördelas genom fler
kanaler. Området är högt prioriterat. Det svenska
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stödet till WMU baseras på en fördelningsnyckel, där
Sverige som värdland tar på sig en bestämd andel av
kostnaderna.
För år 1998 minskas medelstilldelningen på grund
av de höga ingående reservationerna.

Information
Målet för Sidas informationsverksamhet är att öka
det svenska folkets intresse för och kunskaper om
utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete. En aktiv
debatt om dessa frågor är av stor betydelse för
Sverige som blir allt mer integrerat i en snabbt
föränderlig värld. Information om andra länder och
kulturer är också viktigt för att motverka
främlingsfientlighet.
Sida har ansvar för att informera om utvecklingsfrågor, om det egna biståndet, inkl. samarbetet med
länder i Central- och Östeuropa, om EU:s gemensamma utvecklingssamarbete samt om multilateralt
utvecklingssamarbete.
Informationsverksamheten
riktar sig till hela samhället, även om ungdomar, både i och utanför skolan, kanske är den viktigaste
målgruppen.
Utöver de medel som anvisas genom delposten för
information, ges bidrag från delposten för bistånd via
enskilda organisationer till deras informationsverksamhet i Sverige samt till folkbildningsorganisationerna för kursverksamhet om bistånds- och utvecklingsfrågor. Totalt uppgår informationsinsatserna till
över 100 miljoner kronor.
Sidas årliga mätningar av opinionsläget avseende
utvecklingssamarbetet och mer oregelbundet återkommande djupundersökningar visar på en oroande
minskning av stödet och på en brist på kunskap och
insikt i utvecklingsfrågor. Jämförliga undersökningar
inom andra EU-länder och inom EU som helhet visar
inte på samma utveckling. Det finns därför anledning
att överväga nya kanaler och metoder för att nå ut
med information om det internationella utvecklingssamarbetet.
Utvecklingssamarbetet bygger i grunden på det
svenska folkets solidaritet med fattiga människor i
andra länder, men också på en djupare förståelse av
Sveriges långsiktiga intressen avseende t.ex. fred,
miljö och ekonomi. Detta tillsammans med de förändringar avseende såväl utvecklingssamarbetets utformning och inriktning, som betydelsen av olika informationskanaler inom Sverige, understryker vikten
av Sidas ambition att förnya informationsverksamheten.
Sida har i sitt budgetunderlag föreslagit en kraftig
ökning av delposten. Regeringen delar denna prioritering och föreslår en ökning för att möjliggöra ökad
information om alla delar av Sveriges samlade utvecklingssamarbete. Ett nära samarbete mellan Utrikesdepartementet och Sida i dessa frågor skall eftersträvas.

Internationell rekrytering och resursbas
utveckling
I och med sammanslagningen 1 juli 1995, tillfördes
Sida bl.a. utbildningsverksamheten vid Sandö (Sandö
U-centrum). Under 1996 genomfördes en organisationsförändring i avsikt att på ett tydligt sätt mobilisera Sidas resurser för att aktivt medverka till en hög
standard vid rekrytering till internationella tjänster
samt flexibilitet för att snabbt kunna svara mot nya
krav.
Verksamheten omfattar främst multilateral rekrytering med särskild inriktning på att öka antalet
svenskar i strategiska befattningar inom prioriterade
internationella organisationer. En annan väsentlig del
är inriktad på rekrytering och utbildning av personal
som ställs till förfogande för internationella uppdrag
inom främst demokrati och mänskliga rättigheter
och för insatser som valexperter och observatörer.
Vidare tillkommer rekrytering och utbildning av bilateral fältpersonal och konsulter.
Konkurrensen om befattningar i internationella
organisationer är stark och för att komma ifråga för
sådana krävs alltid tidigare internationell erfarenhet.
Ett strategiskt instrument för vidare internationell
tjänstgöring är det multilaterala biträdande expertprogrammet (JPO-programmet). Under den senaste
tioårsperioden har omkring 500 unga svenska akademiker genom detta program givits betydande kunskap och erfarenhet av internationell tjänstgöring.
Regeringen är angelägen om att de internationella
rekryteringsansträngningarna bedrivs mer strategiskt
och effektivt. En särskild rekryteringsfunktion har
därför inrättats inom Utrikesdepartementet, som i
samarbete med Sida och andra organisationer samordnar arbetet. Som en integrerad del av de intensifierade rekryteringsansträngningarna, kommer det
multilaterala biträdande expertprogrammet att vidgas och ges ökad uppmärksamhet.
För att ytterligare bredda den svenska resursbasen
och intresset för internationell tjänstgöring kommer
Sida att fortsätta satsningen på att unga svenska akademiker förbereds för och ges möjlighet till internationell praktik och erfarenhet. Detta sker dels genom
möjligheter till resestipendier för oavlönade praktiktjänster vid internationella organisationer, dels genom programmet för ”Minor Field Studies”.
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4.4 Övrigt

Utredningar m.m.

Från anslagsposten A.1.3 Övrigt finansieras gäststipendie- och utbytesverksamhet genom Stiftelsen
Svenska institutet, stöd till vissa organisationer, utredningsverksamhet samt kapitaltillskott till Swedfund International AB.

Från delposten finansieras utredningar, seminarier,
konferenser, information m.m. I verksamheten
märks förberedelser inför kommande förhandlingar
mellan EU och AVS-länderna samt den expertgrupp
för studier i utvecklingsfrågor (EGDI), som regeringen tillsatte i september 1995 med uppgift att genomföra studier som kan bidra till ökad förståelse av olika utvecklingsproblem och till utformning av ett mer
effektivt bistånd.
Arbetet inom EGDI har nu kommit igång och de
första delstudierna har färdigställts. Gruppen förväntas genomföra studier med fördjupade analyser av
frågor av vikt för biståndets långsiktiga effektivitet.
Gruppens arbete koncentreras kring:

Medelsfördelning:
Gäststipendie- och utbytesverksamhet
genom Stiftelsen Svenska institutet
Övriga insatser
Utredningar m.m.
Summa

11 000 000
19 000 000
13 267 000
43 267 000

Gäststipendie- och utbytesverksamhet genom
Stiftelsen Svenska institutet

– hur biståndsberoende kan minska,
– hur biståndsorganisationer bättre kan lära av erfarenheter,

Denna verksamhet omfattar gäststipendieprogram
för långtidsstipendier och person- och erfarenhetsutbyte för sökande från vissa utvecklingsländer samt
personal- och administrationskostnader i samband
med mottagande av FN-stipendiater i Sverige. Institutet önskar budgetåret 1998 finansiera bl.a. studieprogram för parlamentariker, opinionsbildare, beslutsfattare och experter inom områden av relevans
för utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter samt fortsatt kontakt- och erfarenhetsutbyte
med den islamska världen med fokus på Västbanken/Gaza och de länder som aktivt deltar i fredsprocessen i Mellanöstern. Dessutom föreslår institutet en
resursförstärkning för utbyte med Kina, eftersom
ökad kunskap i kinesiska och om det moderna kinesiska samhället är av stor betydelse. Regeringen tillstyrker institutets förslag.

– hur nya handels- och kapitalströmmar påverkar
Afrika,
– hur ekonomiska reformer påverkar inkomsterna
på landsbygden i Afrika,
– hur barns villkor kan förbättras genom en utökad
förståelse av deras ekonomiska och sociala roll,
och
– hur kapacitet och institutioner kan byggas upp
och vidmakthållas i utvecklingsländer.
Under 1997–98 anvisas vidare medel för den av regeringen tillsatta studien med uppgift att utforma förslag till en ny svensk Asienpolitik. Dessutom kommer
uppföljningar av redan gjorda utredningar att bekosta delposten.
Under delposten skall även fortsättningsvis angelägna och oförutsedda behov som kan uppstå under
budgetåret finansieras.

Övriga insatser
För den nordiska samfinansierade verksamheten vid
Nordiska Afrikainstitutet beräkas det svenska bidraget till 4 550 000 kronor. Regeringen förordar en
ökad satsning på den policyrelaterade verksamheten
och information liksom en höjning av resestipendieverksamheten.
Under delposten finansieras vidare bl.a. bidrag till
Stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond, som sedan sextiotalet bedriver en verksamhet med mycket
gott internationellt anseende. Under senare år har
verksamheten bl.a. inriktats på behovet att reformera
FN-systemet, vilket är av stort värde med hänsyn till
Sveriges starka engagemang i dessa frågor.
Från delposten finansieras också Sveriges bidrag
till Nordiska United World College (UWC). UWC
startade 1995 i Norge och bedriver en internationell
gymnasieutbildning med miljöprofil i syfte att främja
fred och samarbete. Bidraget finansierar kostnader
för elever från u-länder.

Swedfund
Swedfund International AB bidrar till utvecklingen
av bärkraftiga företag i samarbetsländerna genom
riskkapitalsatsningar i form av aktier eller lån, främst
i samverkan med svenskt näringsliv.
Under budgetåret 1995/96 bildades det helägda
dotterbolaget Swedfund Financial Markets AB, som
skall medverka till utveckling av de finansiella sektorerna i de baltiska staterna genom att tillhandahålla
kapital och kunskap. Dotterbolaget är idag aktieägare i tio banker och har lämnat förlagslån till ytterligare två.
Swedfunds investeringsportfölj bestod vid utgången av budgetåret av 52 projekt varav ca två tredjedelar i u-länder. Under budgetåret genomfördes fem
nyinvesteringar i utvecklingsländer och fem i Central57
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och Östeuropa. Samtidigt sålde Swedfund sitt aktieinnehav i tolv bolag, varav tio i u-länder och två i
Central- och Östeuropa. Verksamheten uppvisade ett
positivt rörelseresultat. Projektintäkternas andel av
projektkostnaderna uppgick till 51 % för koncernen
och 66 % för moderbolaget, vilket översteg målsättningen om 40 %.
Inget kapital har tillförts bolaget under de senaste
åren. Swedfund har i skrivelse till regeringen i mars
1997 hemställt om ytterligare kapitaltillskott. Regeringen kommer som grundval för bedömningen av
omfattningen av ett sådant tillskott att genomföra en
översyn med tonvikt på en analys av olika alternativ
vad gäller framtida inriktning och omfattning av bolagets verksamhet inklusive finansieringsmöjligheter.
Hänsyn bör därvid tas till det arbete bolaget gjort
i syfte att utarbeta en mer långsiktig affärsplan liksom till avvägningar om balansen medan satsningar i
u- respektive östländer.

Regeringen fäster stor vikt vid den roll bolaget
spelar för att bidra till utveckling av ett konkurrenskraftigt näringsliv i samarbetsländerna. Det är samtidigt angeläget att renodla bolagets respektive andra
organs roller, främst Sidas, för att undvika överlappningar.
Översynen kommer att genomföras under hösten
1997 och beslut om kapitaltillskott behöver sannolikt fattas under våren 1998. Regeringen har beredskap i form av disponibla medel inom såväl utvecklingssamarbetet med u-länder (reservationer som inte
tagits i anspråk) som inom östsamarbetet för finansiering av ytterligare kapitalinsats under 1998.
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5 A 2. Biståndsförvaltning

amorteringar. Sida har ett anslagssparande som ökat
till 132 miljoner kronor. Det anges av Sida bero på
bl.a. att ombyggnationer m.m. av nya lokaler efter
sammanslagningen av de tidigare myndigheterna finansierats med lån, en tillfällig hyresreduktion, rationaliseringar och lägre utlandskostnader än beräknat
tack vare en starkare växelkurs för kronan under
1996.

A 2. BISTÅNDSFÖRVALTNING

1995/96

Utgift

588 657

1997

Anslag

412 307

1998

Förslag

409 333

1999

Beräknat

421 441

2000

Beräknat

433 922

Anslagssparande
Utgiftsprognos

135 198
458 000

Beloppen anges i tusental kronor
1. Består av anslagsposterna:
A 2.1 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
401 444 tkr
A 2.2 Nordiska Afrika Institutet (NAI) 7 889 tkr

Regeringens överväganden

Övergripande mål
Inom ramen för det övergripande målet för Sveriges
utvecklingssamarbete – att höja de fattiga folkens
levnadsnivå – skall Sida bedriva utvecklingssamarbete i enlighet med de av riksdagen fastställda biståndspolitiska målen samt de landstrategier och andra policydokument som regeringen fastställer.

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Sida är enligt förordningen med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
(1995:869) central förvaltningsmyndighet för Sveriges bilaterala utvecklingssamarbete och för stödet till
länder i Central- och Östeuropa.
Sida framhåller i budgetunderlaget att myndigheten under 1995/96 och 1997 genomfört omfattande
nedskärningar och rationaliseringar av förvaltningen,
i huvudsak genom samordningsvinster efter sammanslagningen av de tidigare fem biståndsmyndigheterna men också genom nedläggning av vissa aktiviteter. Personalens engagemang har varit avgörande i
detta arbete. För att bibehålla detta engagemang behövs kontinuerlig kompetensutveckling. Sida understryker att minskade förvaltningsresurser i längden
inte är förenliga med höga och ökande krav på kvalitet.
Sida föreslår dels att 12,4 sakanslagsfinansierade
tjänster vid Sida i Stockholm inlöses genom att anslagsposten A.2.1 ökas med 6,2 miljoner kronor, dels
att anslagsposten höjs med ytterligare 22 miljoner
kronor motsvarande Sidas kostnader för räntor och

Resurser för budgetåret 1998
Sida är underkastat tidigare beslutad minskning av
förvaltningskostnaderna med 11 % under perioden
1995/96–1998. För budgetåret 1998 innebär det
följande:
Ramanslag 401 444 tkr
beräknade avgiftsinkomster 4 500 tkr
Totalt 406 944 tkr
Sidas förslag om kompensation för avveckling av
sakanslagsfinansiering av tjänster vid kontoret i
Stockholm samt för ökade räntor och amorteringar
avvisas.

Resultatinformation
Sida intar en ledande ställning i det internationella
givarsamfundet såväl avseende ett kvalitativt högt59
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stående bistånd som när det gäller utveckling av
analys och policy. Sida har framgångsrikt genomfört
den omfattande omorganisationen som sammanslagningen av fem myndigheter till den nya Styrelsen
för internationellt utvecklingssamarbete innebar.
Det finns dock problem i vissa avseenden, t.ex. de
alltför höga reservationerna, som föranledde beslut
om indragning av 500 miljoner kronor i samband
med den ekonomiska vårpropositionen. Sida måste
också (som framhållits under avsnitt 4.3 ovan) satsa
på att höja kompetens och kapacitet, inklusive i form
av en flexibel organisation och nya arbetsformer, för
att stärka och effektivisera stödet till viktiga områden, t.ex. demokrati och mänskliga rättigheter.
Under år 1998 fortsätter den under 1997 inledda
försöksverksamheten avseende sakanslagsfinansiering av vissa tjänster i fält. Verksamheten syftar till
att underlätta för Sida att på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt anpassa fältverksamheten till skiftande förutsättningar för beredning och genomförande av insatser i samarbetsländerna. Under 1998 är
det väsentligt att de möjligheter som härmed erbjuds
utnyttjas till fullo.

sar dock att Sida måste prioritera såväl ekonomistyrning i vid mening som resultatredovisning.

Regeringens bedömningar med anledning av revisionens iakttagelser
RRV har lämnat en revisionsberättelse med invändning på grund av att resultatredovisningen inte uppfyller väsentliga krav enligt förordningen (1993:134)
om myndigheters årsredovisning och anslagsframställning. Kritiken avsåg främst bristande koppling
mellan mål och resultat, bristande redovisning av
prestationer och kostnader samt bristande rutiner för
kvalitetsstärkning av underlaget för årsredovisningen.
Vid en särskild granskning av vissa integrerade utlandsmyndigheter konstaterades att medan Sidas regelverk är en bra grund för god intern kontroll, brister efterlevnaden av regelverket.
Regeringen anser att RRV:s kritik på flera punkter
är konstruktiv. Myndighetens verksamhet är dock
mycket komplex med insatser i ett stort antal länder
och inom flertalet samhällssektorer. Utvecklingssamarbete är därtill en långsiktig verksamhet. För
analys av effekterna, dvs. det slutgiltiga resultatet av
Sidas verksamhet finns dels Sidas stärkta utvärderingsverksamhet, dels landstrategiprocessen, dels mer
eller mindre regelbundet återkommande, djupgående
granskningar av olika delar av Sidas verksamhet.
Årsredovisningen bör därför inriktas på myndighetsnära information särskilt avseende kostnadseffektivitet.
Sidas årsredovisning utformades redan för budgetåret 1995/96 i enlighet med en modell som utarbetats inom ett projekt genomfört i samarbete mellan
Regeringskansliet, Sida och RRV, vilket medförde
vissa övergångssvårigheter. Bland annat var befintliga
ekonomiadministrativa system inte utformade för att
svara mot de nya krav som ställdes. RRV:s kritik vi-

Nordiska Afrikainstitutet, (NAI) huvudsakliga uppgift är att främja och driva forskning om Afrika och
att informera om Afrika och aktuella afrikanska frågor inom Norden. Detta sker genom forskning. konferenser och seminarier, biblioteket och dokumentation, publikationer samt policyrelaterad verksamhet.
De policyinriktade aktiviteterna har fått ökat utrymme. Institutet anser att kompensationen för bl.a.
ökade hyreskostnader i förra årets budgetproposition
skapat utrymme för viss konsolidering av verksamheten. Institutet föreslår en höjning av verksamhetsanslaget för den policyrelaterade verksamheten, för ett
nytt bibliotekssystem samt för att upprätthålla nivån
på resestipendieprogrammet.

Slutsatser
Utvecklingssamarbetets förändrade villkor, inriktning
och utformning ställer stora och delvis nya krav på
Sida som organisation
Den omfattande policyutveckling och erfarenhetsåtervinning som sker inom svenskt och internationellt utvecklingssamarbete måste genomsyra tänkandet, leda till nya former och metoder samt
genomföras i praktiken
Regeringen instämmer därför i Sidas bedömning
att behovet ökat av kontinuerlig kapacitetsutveckling
och att minskande förvaltningsresurser i längden inte
är förenliga med höga och ökande krav på kvalitet.
Regeringen avser därför stödja Sidas avsikt att genomföra ett kapacitetslyft inom organisationen.

Nordiska Afrikainstitutet

Regeringens överväganden

Övergripande mål
Målen för Nordiska Afrikainstitutet är enligt förordningen (1995:1352) med instruktion för myndigheten, 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.
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De riktlinjer för Nordiska Afrikainstitutets verksamhet som regeringen redovisade i 1993 års budgetproposition (prop. 1992/93:100 bil. 4, bet.
1992/93:UU15, rskr. 1992/93:297) gäller alltjämt.
Institutet skall befästa sin ställning som samordnare
och katalysator för den nordiska Afrikaforskningen.
En viss del av verksamheten skall även framgent vara
efterfrågestyrd och finansierad genom uppdrag från
bl.a. de nordiska biståndsmyndigheterna.

Biblioteksverksamheten kan för de flesta mätbara
aktiviteter uppvisa ca 5 % ökning. Ett åtgärdsprogram för biblioteket har genomförts mycket väl trots
en tidvis besvärlig personalsituation.
De policyinriktade aktiviteterna har fått ökat utrymme och institutet har under senare år uppvisat en
kraftig ökning av antalet publikationer. Även försäljningssiffrorna visar en glädjande uppgång. Flera institutioner, främst i Norden, önskar publicera sig genom institutet och en stor del av produktionen blir
föremål för positiva bedömningar i internationella
tidskrifter. Forskare, både nordiska och afrikanska,
men även amerikanska och europeiska sänder sina
manuskript till institutet med ambitionen att få dem
utgivna.

Resurser för 1998
Ramanslag 7 889 tkr
Beräknade avgiftsinkomster 500 tkr

Institutets forsknings- och forskningsstödjande verksamhet finansieras gemensamt av de nordiska länderna. Den svenska andelen beräknas till 4 550 000
kronor och finansieras från anslagspost A 1.3. I bidraget ingår en särskild satsning på den policyrelaterade verksamheten och information liksom en ökning av resestipendieverksamheten.
Den nordiska samsynen på och den gemensamma
finansieringen av institutets forskningsprogram är av
grundläggande betydelse. Nordiska Afrikainstitutet
har nu uppnått långsiktighet vad gäller de nordiska
ländernas gemensamma finansiering. Institutet skall
sträva efter att denna bibehålls. Institutet har tecknat
treåriga samarbetsavtal med Damark, Finland och
Norge.

Regeringens bedömingar med anledning av revisionens iakttagelser
Nordiska Afrikainstitutets årsredovisning ger enligt
RRV en rättvisande bild av verksamhetens kostnader
och intäkter och av myndighetens ekonomiska ställning. Myndigheten redovisar överskådligt kostnaderna per verksamhetsgren.
Slutsatser
Verksamheten vid Nordiska Afrikainstitutet har de
senaste åren intensifierats. De utåtriktade aktiviteterna har breddats och utökats. Institutets internationella status har höjts. Det är mycket viktigt att institutet kan fortsätta att ha en hög profil för att bidra
till att stärka och skapa intresse för Nordens Afrikapolitik.
Balans bör råda mellan den akademiska forskningen och den mer policyinriktade verksamheten.
Den akademiska forskningen skall utgöra basen i
NAI:s verksamhet. NAI:s medverkan i arbetet med
att ta fram underlag för en ny svensk Afrikapolitik är
ett bra exempel på hur kompetensen vid NAI skall
användas. Den resurs som institutet utgör när det
gäller Afrikakunnande i Norden bör utnyttjas i ännu
högre grad. Det är viktigt att den kunskapsbas som
byggts upp på NAI också utnyttjas för att sprida information om Afrika och för att påverka det internationella samarbetet med Afrika.

Resultatinformation
Av årsredovisningen framgår att institutet under det
senaste decenniet kunnat genomföra en kraftig expansion av sin forskningsverksamhet tack vare ett
ökat engagemang från de reguljära anslags- och bidragsgivarna, vilket har resulterat i ökande intresse
för institutets forskning från omvärlden.
Institutet visar flera exempel på att det är högkvalitativ forskning som bedrivs.
– Kontakterna och samarbetet med andra forskningsinstitutioner har intensifierats.
– Biståndsmyndigheterna i Norden begär allt större
medverkan av institutet på olika områden och
uppdragen från nordiska biståndsmyndigheter
och andra organisationer inom biståndet tenderar
att öka.
– Efterfrågan på föreläsare från institutets forskarkollektiv har ökat.
– Forskarna får sina rapporter publicerade i internationella tidskrifter.
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6 B Samarbete med Central- och Östeuropa

fram en särskild proposition i mars 1998 om det
fortsatta samarbetet under perioden 1999–2001.

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR ANSLAGNA MEDEL
AVSEENDE SAMARBETET MED CENTRAL- OCH
ÖSTEUROPA

1995/96

Utgift

1 241 060

Utgift

736 710

1997

Anslag

810 800

1998

Förslag

810 800

1999

Beräknat

810 000

2000

Beräknat

810 000

Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Budgetåret 1998 är det sista inom ramen för det
flerårsprogram för samarbete med Central- och
Östeuropa som antogs våren 1995. Programmet
baseras på regeringens särproposition 1994/95:160,
enligt vilken 4 010 miljoner kronor under tre och ett
halvt år skulle anslås till fortsatt bilateralt och
multilateralt samarbete med de central- och
östeuropeiska länderna, med tonvikt på Sveriges
geografiska närområde. Fyra övergripande mål
ställdes
upp,
nämligen
att
främja
en
säkerhetsgemenskap, att fördjupa demokratins
kultur, att stödja en socialt hållbar ekonomisk
omvandling och att stödja en miljömässigt hållbar
utveckling. Riksdagen har senare beslutat att ett
jämställdhetsperspektiv skall genomsyra hela
samarbetet.
Den dynamiska utvecklingen i Central- och Östeuropa har redan avsatt påtagliga positiva resultat
med avseende på politisk stabilitet och ekonomiska
framsteg. Det återstår likväl mycket att göra inom de
områden som täcks av de uppställda målen. Samhällsomvandlingen har fått en ny dimension genom
de associerade centraleuropeiska och baltiska ländernas önskan att bli fullvärdiga medlemmar av Europeiska unionen. EU har å sin sida åtagit sig att underlätta och påskynda denna utvidgning. På grundval
av de inlämnade ansökningarna och bedömningar av
hur långt länderna hunnit i den nödvändiga anpassningen till EU:s regelverk och normer förutses förhandlingar kunna inledas efter årsskiftet. Strävan att
knyta Ryssland, Ukraina och andra länder i det forna
Sovjetunionen närmare det europeiska samarbetet på
olika områden, blir betydelsefullt det närmaste året.
Det ligger i Sveriges intresse att medverka till utvidgningen och utvecklingen av relationerna med de
central- och östeuropeiska länderna. Detta betonades

1 441 536

942 000

Beloppen anges i tusental kronor.

Under budgetåret 1998 kommer regeringen bl.a. att
– intensifiera insatserna för att bistå de länder som
skall förhandla om medlemskap i EU, särskilt
Estland, Lettland, Litauen och Polen,
– främja regional utveckling i norra Europa inom
ramen för Östersjösamarbetet och Barentssamarbetet, bl.a. genom att aktivt verka för undanröjande av handelshinder och andra problem som
står i vägen för ekonomisk samverkan och ökat
utbyte av varor och tjänster,
– utnyttja den ökade reformviljan i Ryssland till att
genomföra planerade insatser inom den sociala
sektorn och hälso- och sjukvården, främst då det
gäller äldreomsorg och vård av handikappade
barn, samt identifiera nya områden för samarbete
inom dessa sektorer,
– stödja en på svenskt initiativ upprättad juristhögskola i Riga, som skall ge studenter i de tre baltiska staterna möjlighet att bedriva högre juridikstudier i enlighet med de krav som rättsstaten och
marknadsekonomin ställer,
– med stöd av utvärderingen av det hittillsvarande
samarbetet med Central- och Östeuropa lägga
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också i 1995 års särproposition. Sveriges eget samarbete med Central- och Östeuropa under år 1998
skall i första hand ses som ett fullföljande av den
verksamhet som hittills bedrivits inom ramen för det
gällande programmet. De mål som där uppställdes är
fortfarande giltiga. De erfarenheter Sverige vunnit av
sin egen EU-anpassning och sina egna medlemskapsförhandlingar blir en väsentlig del av det stöd som
erbjuds de central- och östeuropeiska länderna som
ansökt om medlemskap i EU. Den kunskapsöverföring av detta slag som redan äger rum kommer att
vidareutvecklas. De landstrategier som har utarbetats
för de prioriterade samarbetsländerna har identifierat
olika angelägna insatsområden, av vilka många är av
stor betydelse för integrationsprocessen.
En annan faktor som vidgar och fördjupar perspektivet på utvecklingen i Central- och Östeuropa är
strävan att genom såväl egna som multilaterala insatser stärka det regionala samarbetet. Målet är att
främja ett dynamiskt och demokratiskt norra Europa
som en del av samarbetet i hela Europa. De nya initiativ till samverkan i Östersjöregionen som togs år
1996 i samband med regeringschefsmötet i Visby och
mötet med Östersjöstaternas råd i Kalmar har vidareutvecklats, och har sedan lett till konkreta resultat,
bl.a. då det gäller miljösamarbete och bekämpande
av organiserad brottslighet. Det är särskilt viktigt att
de baltiska staterna, Polen och Ryssland själva uppmuntras att spela en än mer aktiv roll i Östersjösamarbetet. Sverige önskar också medverka till att de
möjligheter som finns till samordning av bilaterala
insatser och olika EU-program i Östersjöregionen
utnyttjas optimalt. Näringslivets medverkan är av
avgörande betydelse. Folkrörelser och enskilda organisationer samt regionala och lokala organ, som bidrar till att ge Östersjösamarbetet bred förankring,
skall få fortsatt stöd.
Utvecklingen av det euro-arktiska samarbetet har
stor betydelse för förbindelserna med nordvästra
Ryssland. För att utveckla samverkan mellan de
nordliga regionerna beslöts vid ett utrikesministermöte år 1993 att bilda Barents Euro-Arktiska råd.
Sverige innehar efter Ryssland ordförandeskapet för
Barentsrådet under år 1997. Under ordförandeåret
söker Sverige särskilt bidra till att stärka banden
mellan Barentsregionen och EU, förbättra villkoren
för handel och investeringar, öka insatserna på kärnsäkerhetens område, uppmärksamma miljö- och
energifrågor. Sverige innehar även ordförandeskapet
för Barentsrådets ekonomiska arbetsgrupp. Nästa
ministermöte planeras äga rum i Luleå i januari
1998. Regeringen kommer även fortsättningsvis att
ge Barentssamarbetet hög prioritet då det gäller den
regionala utvecklingen i Sveriges närområde.
I budgetpropositionen för år 1998 föreslår regeringen att medel om 810 800 000 kronor anvisas för
samarbetet med Central- och Östeuropa. Vidare föreslås att regeringen bemyndigas att ikläda staten betalningsansvar i form av statliga garantier för finansi-

ellt stöd till länder i Central- och Östeuropa om
högst 150 000 000 kronor.
Budgetåret 1998 är det sista året i det treåriga
programmet för Central- och Östeuropa. I 1997 års
ekonomiska vårproposition angavs att regeringen har
beräknat ett fortsatt samarbetsprogram med Centraloch Östeuropa på 810 000 000 kronor per år för
1999 och 2000, under förutsättning att en oberoende
utvärdering av samarbetet genomförs. Vidare angavs
att regeringen under år 1998 kommer att lämna förslag till omfattningen och inriktningen av samarbetet
efter år 1998. Skrivningarna i vårpropositionen syftade till att ge utrymme och flexibilitet för den kommande perioden. För att verksamheten med samarbetet med Central- och Östeuropa inte avsevärt skall
påverkas negativt under år 1998 föreslås att regeringen får bemyndigande att under budgetåret 1998
åta sig ekonomiska förpliktelser för insatser i Central- och Östeuropa innebärande åtaganden om
högst 810 miljoner kronor som medför utgifter efter
år 1998 under förutsättning att den oberoende utvärderingen har presenterats.

Samarbetets huvudområden
Att främja en säkerhetsgemenskap
Sedan det kalla krigets slut har säkerhetsbegreppet
breddats till att omfatta andra hot än de rent militära. Civilt betonade faror och hot såsom kampen mot
organiserad och gränsöverskridande ekonomisk
brottslighet, terrorism, miljöhot, kärnvapenspridning
m.m. har fått ökad betydelse. Den militära dimensionen i hotbilden har inte försvunnit men är en del
av en större helhet. Det svenska säkerhetsfrämjande
stödet grundar sig på en strävan att bidra till förstärkt säkerhet i hela Europa som ett led i utvecklandet av en alleuropeisk freds- och säkerhetsordning.
Genom ett säkerhetsfrämjande samarbete med
grannländerna och med beaktande av FN och OSSE
fastlagda principer, gagnar vi vår egen säkerhet och
bidrar till ökad stabilitet och säkerhet i Östersjöregionen.
Det säkerhetsfrämjande stödet kan användas för
insatser i hela Central- och Östeuropa, men särskild
prioritet ges insatser i närområdet, främst i de baltiska staterna men också i Polen och i nordvästra delarna av Ryssland inklusive Kaliningrad. Stödet samordnas av en interdepartemental arbetsgrupp under
ledning av biträdande statssekreteraren i Utrikesdepartementet. Beslut om varje insats fattas av regeringen.
Sedan 1990 har totalt 300 miljoner kronor utgått i
säkerhetsfrämjande stöd. Huvuddelen av samarbetet
har gällt de tre baltiska länderna och omfattar bl.a.
stöd till säkerhetspolitisk kompetensutveckling, kust64
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och gränsbevakning, sjö- och luftfart, polis, tull, civilförsvar och räddningstjänst. Sverige har också bistått
de baltiska staterna att bygga upp försvarsmakter
under demokratisk kontroll. Insatserna avseende de
västra land- och sjögränserna liksom på räddningstjänstens område har gått in i en avslutande fas.
Fortsatta insatser på dessa områden kommer främst
att ha karaktären av underhåll och uppföljning av
genomförda projekt.
De erfarenheter som under 90-talet vunnits genom
insatser på det säkerhetsfrämjande området har understrukit vikten av subregionalt och regionalt samarbete i Östersjöregionen. Det säkerhetsfrämjande
stödet bör därför fortsättningsvis inriktas på regionalt samarbete och gränsöverskridande samarbetsprojekt. Stärkandet av demokratins och rättsstatens
institutioner har viktiga säkerhetsfrämjande aspekter,
inte minst beträffande de s.k. lågnivåhoten dvs. icke
militära hot mot säkerheten. I stor utsträckning bör
stödet vara anpassat till rådande europeiska normer
och i synnerhet EU:s regelsystem. Det svenska stödet
till polis- och tullväsende utgör exempel på säkerhetsfrämjande insatser som också är av betydelse för
ländernas ekonomiska utveckling och integration i
Europa och för EU. Stödet bör därför fortsatt inriktas på uppbyggnaden av grundläggande statsfunktioner: polis, kust- och gränsbevakning, tullväsende,
demokratisk försvarsmakt, säkerhetspolitisk kompetens m.m.
Åtgärder för att öka de baltiska ländernas förmåga att delta i PFF-samarbetet (Partnerskap för fred)
kommer också att stödjas, t.ex. officersutbildning
och minröjningsoperationer. Sverige avser också
stödja en fortsättning av Baltisk bataljon
(BALTBAT) projektet, liksom upprättande av en
sambaltisk marinstyrka, Baltic Naval Squadron
(BALTRON) som avses användas exempelvis för
förstärkt kustbevakning, räddningstjänst samt minröjning.

Regeringen har beslutat på förslag från Sida om en
strategi för stöd till en demokratisk samhällsutveckling och respekt för mänskliga rättigheter i Centraloch Östeuropa, som är vägledande för demokratisamarbetet.
Med utgångspunkt i strategin skall insatserna fokuseras på stöd till rättsväsendet, lokal demokrati
(bl.a. det fördjupade vänortssamarbete), journalistutbildning, beredning av de politiska besluten och
samspel mellan de politiska instanserna och förvaltningen, kontroll och revision i förvaltningen samt
medborgarutbildning och medborgaraktiviteter i
samhällsfrågor. Jämställdhetstänkande skall prägla
demokratisamarbetet liksom alla andra delar i östsamarbetet, men direkta insatser för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män lyfts särskilt fram i
demokratistrategin.
Utvecklingssamarbetet på rättsområdet bör få
ökad uppmärksamhet i strävandena att stödja de baltiska ländernas och Polens närmande till EU. Sida
har det senaste året tagit inititativ till utökade insatser på området i de baltiska staterna. Arbetet inom
den under året upprättade Kommittén för utvecklingssamarbete på rättsområdet förväntas bidra bl.a.
till en stärkt resursbas inom sektorn.
Dessutom fattades beslut vid ett nordiskt-baltiskt
utrikesministermöte i september 1997 om tillsättandet av en nordisk-baltisk aktionsgrupp för att samordna nordiskt stöd till de baltiska ländernas närmande till EU på tredjepelarområdet, t.ex.
rättsväsende, polisväsende, tull- och gränskontroll
och migrationsfrågor.
Regeringen anser vidare att det samarbete som
sker genom Svenska institutet och mellan enskilda
organisationer och folkrörelser i Sverige och samarbetsländerna är av avgörande betydelse för fördjupandet av demokratins kultur. Språk- och integrationsstödet för de rysktalande befolkningsgrupperna i
Estland och Lettland är också mycket betydelsefullt,
såväl i demokratihänseende som i ett säkerhetsfrämjande perspektiv. Detta stöd skall öka nästkommande år.
Att på djupet förändra den politiska kulturen är
en lång process. Resultaten i ett kort perspektiv är
svåra att mäta. Några svenska insatser som genomförts de senaste åren är att:

Att fördjupa demokratins kultur
Demokratiseringen har utgjort ett av de viktigaste
inslagen i de central- och östeuropeiska staternas
samhällsomvandling. Sverige kommer att fortsätta
att stödja den löftesrika processen och bidra till att
fördjupa demokratins kultur. Det kommer att vara
lika viktigt för de central- och östeuropeiska länderna att kunna uppvisa stabila demokratiska institutioner och respekt för mänskliga rättigheter och minoriteter som att visa på framsteg i övergången till
marknadsekonomi vid bedömningen av deras ansökningar om medlemskap i EU. Demokratisamarbetet
utgör därför ett viktigt bidrag till ansökarländernas
närmande till EU. Stödet på demokratiområdet har
ökat markant de senaste åren, både vad gäller antalet
insatser och volym, men stödinsatser inom detta område är vanligen mindre finansiellt krävande än på
andra områden.

– ca 100 journalister har fått utbildning i Sverige
om medias roll i en demokrati,
– ett 80-tal svenska kommuner deltar eller har deltagit i det fördjupade vänortssamarbetet med
kommuner på andra sidan Östersjön,
– utbildning av kriminal- och fångvårdspersonal för
en humanare fångvård i de baltiska länderna har
genomförts,
– så gott som alla svenska riksdagspartier har i dag
etablerade kontakter med systerpartier på andra
sidan Östersjön.
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Att stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling
Huvuddelen av samarbetet inom det ekonomiska
området syftar till att bygga upp och stödja de institutioner som behövs för en fungerande marknadsekonomi och därmed bidra till en dynamisk ekonomisk utveckling i Östersjöregionen. Parallellt med
den ekonomisk omställningen utsätts det sociala
skyddsnätet för svåra påfrestningar och insatser inom
den sociala sektorn är därför av särskild betydelse.
Uppgiften är att fullfölja omvandlingen från de sovjetiska samhällsstrukturerna, över etablerandet av
marknadsekonomins fundament och de övergångsproblemen till en fullfjädrad social marknadsekonomi och välfärdssamhälle av västeuropeisk karaktär.
Att lyckas med detta är av avgörande betydelse för
Europaintegrationen och för att ett framtida utvidgat
EU skall fungera väl.
Sveriges stöd till den ekonomiska utvecklingen är
framför allt inriktat på institutionsuppbyggnad. Stödet omfattar bland annat samarbete inom offentlig
förvaltning, som budget, statistik, revision, skattesystem, arbetsmarknadens institutioner och infrastruktur. Ett omfattande samarbete bedrivs också avseende lantmäteri och fastighetsregistrering, vilket
underlättar för de nya ägandeförhållandena i länderna. Samarbetet på dessa områden, som pågått under
flera år, är särskilt betydelsefullt i ljuset av kandidatländernas närmande till EU.
Regeringen anser att det näringslivsinriktade samarbetet är av fortsatt betydelse. Samverkan med
svenskt näringsliv är av ömsesidigt intresse för Sverige och länderna i Central- och Östeuropa. Det näringslivsfrämjande stödet till regionen sker bland annat via Sida genom StartÖst, som syftar till att
underlätta för svenska små och medelstora företag
som vill etablera sig i Baltikum, nordvästra Ryssland
och Ukraina. De svenska företagen får härigenom
stöd främst till utbildning. Programmet Advantage
Balticum riktar sig till baltiska företag och syftar till
att öka deras export till Sverige. Från och med hösten
1997 inkluderas även ukrainska företag i programmet.
Två program stödjer också utvecklingen av banker och företag i Baltikum. Det baltiska investeringsprogrammet (BIP) är ett samnordiskt program som
etablerades 1992 och som efter en förlängning fortsätter fram till slutet av år 1999. BIP syftar till att
förbättra företagsklimatet i de baltiska länderna,
bland annat genom stöd till tre nationella investeringsbanker. Genom Swedfund Financial Markets
AB (SFM) stödjer Sverige den privata banksektorn i
samtliga tre baltiska länder. SFM bidrar med aktiekapaital och lån till banker och hypoteksinstitut, men
förmedlar även tekniskt stöd genom seminarier och
kurser. Bolaget är nu delägare i ca tio banker. SFM:s
engagemang har bidragit till att stabilisera banksektorn och att åter bygga upp förtroendet för privata
banker i de baltiska länderna.

Under budgetåret 1998 planerar regeringen att
fortsätta bidra till ett stärkande av den ekonomiska
omvandlingen i länderna, med tonvikt på de områden som för ansökarländerna har en direkt relevans
för närmandet till EU. Härtill skall de senaste årens
utveckling med ökat svenskt stöd till en förstärkning
och moderinisering av den sociala sektorn i samarbetsländerna fortsätta.
Att stödja en miljömässigt hållbar utveckling
Sveriges miljöinsatser i Central- och Östeuropa inriktas på att bevara och förbättra miljön, särskilt i
och kring Östersjön. Utgångspunkten för insatserna
är Åtgärdsprogrammet för Östersjön med förslag på
insatser som gynnar gränsöverskridande samarbete.
Insatserna består dels av institutionellt stöd till centrala och regionala miljöförvaltningar och dels av investeringar som är nära kopplade till kunskapsöverföring.
Ett
nära
samarbete
mellan
Utrikesdepartementet och Miljödepartementet sker
beträffande miljöstödet.
De största föroreningskällorna i Östersjön är avloppsvatten från hushåll och industrier samt jordbrukets läckage av näringsämnen.
Sverige har hittills tecknat avtal om delfinansiering
av sju större vatten- och avloppsprojekt i Baltikum
och deltar för närvarande i förberedelser om ytterligare vatten- och avloppsprojekt i Baltikum, Polen,
Ukraina och Ryssland där de största insatserna planeras i S:t Petersburg respektive Kaliningrad. Sverige
har även finansierat studier avseende avfallsprojekt i
Lettland och Polen samt mottagningsanordningar för
olja i hamnar i Polen och Ryssland.
Den närmare inriktningen vad gäller avloppsrening bör ses över i enlighet med det nya åtgärdsprogrammet för Östersjön. Även miljöinsatser inom
jordbruksområdet har hög prioritet. En fortsättning
på det tidigare stöd som förmedlats via Statens lantbruksuniversitet (SLU) vad gäller demonstrationsprojekt i de baltiska republikerna, Polen och Ryssland avseende ett miljöanpassat jordbruk förbereds
nu av Sida.
Vid statsministrarnas i Östersjöregionen möte i
Visby år 1996 fastlades att uthållig utveckling skulle
vara grunden för det fortsatta samarbetet i regionen.
Bakom detta ligger en insikt om att många miljöproblem inte går att lösa annat än genom internationell samverkan. En annan viktig utgångspunkt är
att förebygga oönskade miljökonsekvenser som kan
bli följden av en snabb ekonomisk utveckling i Östersjöregionen och att därför lägga grunden för en sund
utveckling som tar de första stegen mot en uthållig
utveckling av regionen. Det svenska initiativet att utveckla en Agenda 21 för Östersjöområdet är en avspegling av detta. I detta arbete kommer EU:s utvidgning att spela en viktig roll som drivkraft för
fortsatt miljöanpassning i regionen. Centrala frågor
rörande de sju tunga samhällssektorer som ska behandlas inom ramen för en Agenda 21 för Öster66
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sjömområdet kommer att tas upp. Det gäller bl.a.
energisektorns anpassning till uthållig utveckling.
Inom kärnsäkerhets- och strålskyddsområdet har
verksamheten fortsatt koncentrerats till området
kring Östersjön. Ett av målen för svenska insatser är
att användningen av kärnenergin sker med högsta
möjliga säkerhetskrav och att kärnkraftverken i regionen uppfyller internationellt rekommenderade säkerhetskrav. De kärnkraftverk som inte kan uppnå
en acceptabel säkerhet bör stängas så snart som möjligt. Detta är en förutsättning för det ekonomiska
biståndet.
Efter Sovjetunionens upplösning har ett intensivt
internationellt samarbete bedrivits för att förbättra
kärnsäkerhet och strålskydd i Central- och
Östeuropa och de nya oberoende staterna. Det
svenska stödet kanaliseras genom Statens
kärnkraftsinspektion
(SKI)
och
Statens
strålskyddsinstitut (SSI). Det är angeläget att ställa de
svenska insatserna i relation till dem som görs av
andra instanser, t.ex. EU och EBRD, (European
Bank for Reconstruction and Development).
Samarbetet bedrivs inom områden som reaktorsäkerhet, strålskyddsåtgärder, hantering och omhändertagande av radioaktivt avfall samt förbättrad beredskap. Det svenska stödet koncentrerades till en
början på säkerhetsförbättringar i de äldre sovjetiskbyggda kärnkraftverken. Särskilt har insatser vid
kärnkraftverket Ignalina i Litauen prioriterats. Vid
Ignalinaverket har under det gångna året insatserna
möjliggjort flera organisatoriska och tekniska förbättringar, bl.a. utveckling av lednings- och kvalitetssäkringsfunktionen, ökad tryckavlastning, förstärkning av brandskydd, reparation av svetsar i rörsystem
samt förbättrat tillträdesskydd. Stödet har också omfattat stärkande av säkerhetsmyndigheterna och förbättring av säkerhetskulturen vid kärnkraftverket.
Dessa insatser blir särskilt betydelsefulla de närmaste
åren när reaktornerna skall licensieras utifrån de säkerhetskrav som tillämpas i väst. Samarbete med
Ryssland avseende en säkerhetsanalys av kärnkraftverket i Leningrads län och brandskyddet vid kärnkraftverket i Kola har inletts. Det svenska stödet bör

fortsätta, men i större utstsräckning inriktas på att
stärka mottagarländernas säkerhetsmyndigheter och
på åtgärder för att höja säkerhetskulturen.
I och med att de mest akuta frågorna rörande reaktorernas säkerhet har identifierats och vissa av
dem åtgärdats, finns det anledning att intensifiera
samarbetet på andra långsiktigt viktiga områden. Avfallssituationen på Kolahalvön och miljöpåverkan
från dumpningen av radioaktivt material i Barentsoch Karahaven är områden där Sveriges engagemang
bör öka samtidigt som samarbetet i Östesjöområdet
fortsätter.

Samarbetsländerna
Under 1996 fastställde regeringen landstrategier för
utvecklingssamarbetet med Estland, Lettland,
Litauen, Ryssland och Polen. Riktlinjer för
utvecklingssamarbetet med Ukraina antogs också.
Landstrategierna gäller för perioden fram till och
med år 1998 och styr inriktningen av de svenska
insatserna.
Gemensamt för Sveriges samarbete med Estland,
Lettland, Litauen och Polen är att stödja dessa länders medlemskap i EU. Huvuddelen av det svenska
stödet är inriktat på kunskapsöverföring och institutionsuppbyggnad som underlättar anpassningen till
EU. Särskilda insatser görs härutöver i form av seminarier för politiker och tjänstemän i statsförvaltningarna i samtliga ansökarländer beträffande exemplevis
inre marknadsfrågor, lagharmonisering och förhandlingsstrategi.
Det är också viktigt att från svensk sida stödja de
baltiska ländernas strävan att bli medlemmar i olika
internationella organisationer.
Samarbetet med framför allt Ryssland, men även
med Ukraina och övriga länder i forna Sovjetunionen
syftar till att knyta dessa länder närmare de europeiska samarbetsstrukturerna. Inte minst Barentssamarbetet är ett led i denna strävan.
Estland
Det ekonomiska systemskiftet från planekonomi till
en marknadsekonomi med privat ägande har genomförts målmedvetet och i högt tempo. Omstruktureringen av ekonomin har hunnit långt. Produktionsfallet har vänt och tillväxttakten var under 1996
positiv. Estland ingår i den grupp om fem östeuropeiska länder som av EU-kommisionen föreslagits
inleda förhandlingar om ett framtida medlemskap i
EU.
I enlighet med landstrategin skall samarbetet
stödja en fortsatt konsolidering och fördjupning av
den ekonomiska och politiska reformprocessen.
Tekniskt stöd och utbildningsinsatser inriktas härvid
särskilt på att underlätta och stödja förhandlingarna
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om ett framtida estniskt EU-medlemskap. För närvarande finansieras tre svenska EU-rådgivare vid estniska ministerier. En betydande del av samarbetet
utgörs av säkerhetsfrämjande insatser bl.a. till landets
polis-, tull- och gränsbevakningsmyndigheter. Inom
ramen för det fördjupade vänortssamarbetet genomförs omfattande insatser avseende lokal demokrati.
Ett särskilt samarbete bedrivs, delvis genom språkutbildning, för att underlätta integreringen av de rysktalande befolkningsgrupperna i Estland och detta
samarbete kommer att öka under år 1998. Samarbetet på rättsområdet förväntas också öka inte minst
som ett led i att stödja Estlands medlemskap i EU.
Samarbetet på det ekonomiska området har bl.a.
omfattat bidrag till utveckling av kapital- och finansmarknadens institutioner, försäkringsväsendet
och den offentliga administrationen. Tack vare
svenskt stöd finns nu fungerande institutioner avseende luftfart, sjöfart och vägväsende. På miljöområdet sker samarbete främst avseende vatten- och avloppsrening
samt
energieffektivisering.
Utvecklingssamarbetet med Estland har minskat i
volym, vilket är en naturlig följd av den relativt
framgångsrika reformprocessen.

tjänsten med stöd av Världsbanken och Sverige. Stöd
kommer fortsatt att ges till demokratifrämjande insatser, bl.a. kommer stödet för integrering av de rysktalande befolkningsgrupperna att intensifieras under
1998. Likaledes kommer ansträngningana inom
miljö- och energiområdet att fortsätta dock med
större inriktning på insatser i mindre städer och
kommuner. Svenskt stöd till förberedelser för
fjärrvärmerehablilitering i Riga och Daugavpils pågår.
Litauen
Även den litauiska ekonomin har gjort stora framsteg sedan frigörelsen, även om vissa utmaningar
kvarstår, som att avsluta privatiseringen. Inflationen
sjönk under 1996 och den ekonomiska tillväxten var
under samma år positiv.
Liksom för de båda andra baltiska staterna
inriktas det tekniska stödet och utbildningsinsatserna
på att stödja förberedelserna inför ett framtida EUmedlemskap.
Sverige
genomför
betydande
säkerhetsfrämjande insatser i Litauen bl.a. på
sjögräns- och kustbevakningens område. Ett stort
utvecklingsprogram
med
inriktning
på
institutionsuppbyggnad har genomförts inom skogsoch jordbruksnäringarna, inom luftfarts- och
sjöfartsverk,
sjöräddning,
oljebekämpning,
fartygsinspektion m.m. Sverige och Litauen har ett
väl utvecklat vänortssamarbete, vilket framför allt
syftar till att främja lokal demokratiutveckling och
öka kompetensen inom den lokala förvaltningen.
Nya kunskapsöverförande projekt för utveckling av
rättsväsendet planeras. Inom den sociala sektorn
pågår, med stöd från Världsbanken och Sverige, en
omställning av det sociala arbetet från
institutionsvård till öppna former för vård och
omsorg. På miljö- och energiområdet kommer
samarbetet avseende vatten- och avloppsrening samt
energieffektivisering att utvidgas till att omfatta
mindre städer och kommuner. Stödet till
kärnkraftverket Ignalina utgör den största svenska
enskilda samarbetsinsatsen i Baltikum och bidrar till
att göra Litauen till det land som får mest svenskt
stöd. Kravet på förbättrad säkerhet vid Ignalina
nämns allt oftare i EU-kommissionens kommentarer
till utvecklingen i Litauen.

Lettland
Lettlands ekonomiska omvandling och demokratiseringsprocess har varit framgångsrik. Tillväxten har
tagit fart och inflationen sjunker men fortfarande
finns institutionella brister.
Enligt landstrategin skall tekniskt stöd och utbildningsinsatser särskilt inriktas på att underlätta och
stödja Lettlands förberedelsearbete inför ett framtida
EU-medlemskap. Större delen av det svenska utvecklingssamarbetet har bäring på EU-förberedelserna,
t.ex. inom det säkerhetsfrämjande området avseende
tull och gränsbevakning, som är av särskild betydelse
eftersom de baltiska staternas östgränser blir unionens yttre gränser vid ett medlemskap. Omfattande
institutionsuppbyggnad har genomförts inom den
offentliga förvaltningen. Därtill kommer det näringslivsfrämjande stödet, som förutom programmen Advantage Balticum och StartÖst också gäller privatiseringsprocessen med utbildnings- och tekniskt stöd till
landreformen, utveckling av ett lantmäteri- och fastighetsregister. Inom utbildningssektorn har Sverige
bidragit med stöd till Riga Commerce School samt
till upprättandet av en handelshögskola för de tre
baltiska länderna med säte i Riga. Detta har bidragit
positivt till det marknadsekonomiska klimatet i
Lettland och också påverkat utformningen av den
nationella utbildningen i ekonomi. Med syfte att
skapa liknande förändringspotential inom rättsväsendet har Sverige tagit initiativ till och delfinansierar
inrättandet av en rättshögskola i Riga. Sveriges utfästelser uppgår till 40 miljoner kronor. Ytterligare stöd
till reformering av rättsväsendet planeras. På det sociala området genomförs för närvarande reformer av
pensions- och socialförsäkringssystemet samt social-

Polen
Polen är idag en fungerande parlamentarisk demokrati med en dynamisk marknadsekonomi. Den ekonomiska tillväxten fortsätter för sjätte året i rad och
förväntas i år bli den högsta i Europa. Stora uppgifter
återstår samtidigt inom miljöområdet och den sociala
sektorn och här spelar fortsatt svenskt stöd en viktig
roll, även om samarbetsvolymerna minskat något till
följd av Polens framgångsrika ekonomiska utveckling.
Europeiska kommisionen har föreslagit att Polen
skall ingå i den grupp om fem östeuropeiska länder
68
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som skall inleda förhandlingar om ett framtida medlemskap i EU.
Polen är som grannland till Sverige en viktig partner för samarbete inom de flesta samhällsområden.
Inte minst näringslivskontakterna väntas fortsätta
öka. De svenska stödinsatserna har i ökad utsträckning kommit att inriktas på att stödja landets närmande till EU. Också samarbetet på miljö, energioch det sociala området, liksom stöd till lokal demokrati, har en fortsatt framträdande plats i landstrategin för Polen.
Samarbetet på miljöområdet har bland annat lett
till projekteringar och investeringar i tre större avloppsverk, en mönstergill reducering av kolförbränningen i staden Torun, att stränderna i badorten Sopot åter kunnat öppnas för allmänheten och att en
Agenda 21 genomförs lokalt i samarbete mellan sju
polska och svenska kommuner. På arbetsmarknadsområdet har två pilotprojekt avseende arbetsförmedlingsverksamhet öppnats och vidareutbildningsinsatser har genomförts i sex städer. Inom den sociala
sektorn har Sverige hjälpt den polska regeringen utarbeta modeller för den genomgripande reformering
av pensionssystemet som man avser genomföra i en
nära framtid. Bland utbildningsinsatserna kan nämnas en kurs för polska miljöjournalister i Sverige och
att en magisterutbildning inom bank- och finansområdet etablerats i Kraków i samarbete med Stockholms Universitet.
Översvämningarna i Polen sommaren 1997 föranledde en särskild biståndsinsats från den svenska
regeringen. Vid sidan av en katastrofinsats av Räddningsverket anslogs 75 miljoner kronor för kort- och
långsiktiga åtgärder: återuppbyggnad av vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar samt uppförande
av bostäder. Beslut fattades även om att 50 miljoner
kronor skulle avsättas ur den så kallade Östersjömiljarden för återuppbyggnadsinsatser i samarbete med
näringslivet. Sveriges insats var en av de största som
ett enskilt land gjorde i Polen som en följd av översvämningarna.

Ryssland har på kort tid tagit viktiga steg från
planekonomi till marknadsekonomi. Ekonomin har
visat tecken på att kunna gå mot en stabilisering,
men det råder alltjämt stor osäkerhet och det finns
risk för bakslag. Inflationen har kunnat nedbringas
och tillväxten väntas öka under 1997, efter sju år av
produktionsfall. Till följd av omfattande privatiseringar härrör nära två tredjedelar av BNP från den
privata sektorn. Anpassningen av den offentliga förvaltningen liksom av de institutioner som är nödvändiga för att marknadsekonomin skall fungera effektivt går trögt. Ofullständig lagstiftning skapar
gråzoner och utgör grund för korruption och brottslighet. Skatte- och uppbördssystemen är otillräckligt
utvecklade. Förändringarna i samhället innebär stora
påfrestningar för stora delar av befolkningen. Reformpolitiken har hittills misslyckats när det gäller
att skapa nya sociala trygghetsstrukturer.
Sverige bedriver idag samarbete med samtliga regioner och större städer i nordvästra Ryssland inklusive Kaliningrad. På några områden, t.ex. lantmäteri
och fastighetsregistrering samt statistik, har verksamheten utvecklats snabbt till ett mer omfattande
stöd för system- och informationsutveckling. Genom
lantmäteristödet deltar Sverige i genomförandet av
världens största landreform. På det sociala området
och inom miljö- och energiområdet har samarbetet
hittills varit begränsat men har nu förutsättningar för
att kunna öka och detta skall vi verka aktivt för.
Den högre prioritet som givits Ryssland under senare år bör även gälla under nästkommande budgetår förutsatt att reformprocessen medger fortsatt effektiva insatser. Samarbetet skall enligt landstrategin
även fortsättningsvis inriktas på kunskapsöverföring
och institutionsutveckling till stöd för reformprocessen. Den geografiska inriktningen på regionerna i
nordvästra Ryssland och Kaliningrad skall kvarstå,
men möjligheter skall finnas att genomföra insatser
även i andra områden i Ryssland.
Fortsatt stöd för förstärkning och utveckling av
lokalt självstyre och lokal förvaltning, stöd till enskilda organisationer och stöd inom det kulturella
och akademiska området förutses under budgetåret. I
syfte att främja en socialt hållbar ekonomisk om-

Ryssland
Ryssland genomgår alltjämt en omfattande samhällsomvandling. BNP fortsatte att falla under 1996
men viss tillväxt förväntas under 1997. President
Jeltsins återkomst till den politiska scenen och den
nya mer reformsinnade regeringen är central för den
fortsatta reformprocessen. Den kultur som ger demokratin dess innehåll är dock alltjämt svag och den
inrikespolitiska situationen i Ryssland präglas av
fortsatt osäkerhet och svårutsägbarhet. Institutionsuppbyggnaden och förnyelsen går relativt långsamt.
En decentralisering till regionerna och utveckling av
lokalt självstyre fortsätter och bör vara en viktig
grund för fortsatta demokratiska landvinningar. Relationerna till Tjetjenien är alltjämt känsliga, men
normaliseringsprocessen fortskrider.

Utfästelser gjorda under kalenderåret 1996 (tkr)
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vandling kommer Sverige att stödja framväxten av
ett socialt trygghetssystem och effektivisering av hälso- och sjukvårdens organisation. Fortsatt stöd
kommer också att lämnas för samarbete inom företagsledarutbildning och offentlig förvaltning, varvid
äganderättsfrågor, utveckling av arbetsmarknadens
institutioner, statistik och skatteförvaltning kommer
att ha en framträdande plats.

forna Jugoslavien samt med de länder i Kaukasus
och Centralasien som enligt DAC (Development
Assistance Committee of the OECD) är
klassificerade som utvecklingsländer.

Det EU-relaterade samarbetet
Ukraina
Mot bakgrund av landets storlek och dess geopolitiska läge i Europa intar Ukraina en särställning bland
de övriga samarbetsländerna. Utvecklingen i Ukraina
är av säkerhetspolitiskt intresse för Sverige och kontakterna mellan Ukraina och Sverige har intensifierats. Regeringen antog hösten 1996 riktlinjer för
samarbetet med Ukraina för de kommande två åren.
Antalet samarbetsprojekt i landet fördubblades under förra året. Det bilaterala utvecklingssamarbetet
med Ukraina uppgår hittills till ca 40 miljoner kronor. De största projekten återfinns inom områdena
lantmäteri och lokalt självstyre. Sverige avser fortsätta öka omfattningen av utvecklingssamarbetet med
Ukraina under 1998. Från och med hösten 1997
finns ett lektorat i svenska språket inrättat vid
Sjevtjenkouniversitetet i Kiev.

En mycket stor del av utvecklingssamarbetet med
Estland, Lettland, Litauen och Polen utgörs av kunskapsöverföring och institutionsuppbyggnad som har
relevans för ansökarländernas anpassningsprocess till
EU. De omfattande insatserna på landreformområdet, stödet till den finansiella sektorn, det nu växande
samarbetet på rättsområdet, tredjepelarsamarbetet
inom ramen för det säkerhetsfrämjande stödet samt
miljösamarbetet är exempel på stöd som är centrala
för fördjupningen av marknadsekonomin och demokratin, samtidigt som de utgör viktiga bidrag till ländernas anpassningsprocess till EU:s krav och regelverk. Under budgetåret 1998 förväntas samarbetet i
ännu högre utsträckning komma att inriktas på stöd
till de områden som för dessa länder i EUkommissionens utlåtanden identifierats som särskilt
angelägna.
Härtill finns ett särskilt stödprogram uppgående
till 4 miljoner kronor för innevarande budgetår som
består av utbildnings- och informationsinsatser i
form av seminarier, studiebesök och personutbyten
riktade till såväl politiker som centralt placerade
tjänstemän i ansökarländernas förvaltningar. Detta
program hanteras av Utrikesdepartementet och
vänder sig till de tio ansökarländerna i Central- och
Östeuropa. Under innevarande år har olika insatser
genomförts med samtliga dessa länder. För
budgetåret 1998 förväntas eftrfrågan vara fortsatt
hög på stöd inför medlemskapsförhandlingarna.
Ytterligare medel kommer därför att avsättas för
detta ändamål.

Övriga länder
Utvecklingen i Vitryssland inger för närvarande stora
bekymmer. Från svensk sida föreligger emellertid en
ambition att också i Vitryssland utveckla samarbetet
så snart den inhemska reformprocessen öppnar möjligheter för effektiva svenska insatser och ett ökat
svenskt-vitryskt samarbete.
I övriga länder utanför det prioriterade närområdet kan enstaka bilaterala insatser komma ifråga.
Svenskt stöd till dessa länder sker dock främst genom
EU:s samarbetsprogram och det multilaterala samarbetet.
Genom den nya anslagsposten Europa under
verksamhetsområde
A l Internationellt
utvecklingssamarbete finansieras samarbete med det
Sveriges insatser i samarbetsländerna (tkr)
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Utöver de anslagsposter som redovisas under utgiftsområde 7 avsätts, liksom under år 1997, särskilda
medel för att täcka den svenska andelen av Europeiska unionens anslag för samarbete med Central- och
Östeuropa. Detta belopp, som tagits upp under annat utgiftsområde, uppgår till 335 miljoner kronor.
EU:s stöd kanaliseras främst genom PHAREprogrammet för de centraleuropeiska och baltiska
länderna (1997: 1 206 miljoner ecu) respektive
TACIS-programmet för länderna inom Oberoende
Staters Samvälde och Mongoliet (1997: 540 miljoner
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ecu). Dessa program har i stigande grad utvecklats
till redskap för att förverkliga de politiska och
ekonomiska integrationssträvandena. För bistånd till
länderna inom f.d. Jugoslavien (utom Slovenien)
finns härutöver särskilda medel avsatta (1997: 254
miljoner ecu).
Nya riktlinjer för PHARE-programmet med ökad
tonvikt på de associerade staternas medlemskapsförberedelser har utarbetats. Bortsett från de länder som
saknar Europa-avtal, för vilka hittillsvarande rutiner
kommer att tillämpas, kommer de nationella programmen under år 1998 att ersättas av partnerskapsavtal för anslutning (s.k. accession partners
hips), där större utrymme förutses för institutionsuppbyggnad och investeringsstöd med anknytning
till det framtida EU-inträdet. Den nya modellen
kommer också att främja närmare samverkan mellan
EU:s medlemsstater och kandidatländerna, bl.a. i
form av etablerandet av ett mera långsiktigt samarbete mellan myndigheter och institutioner. Dels för att
öka effektiviteten, dels för att komma till rätta med
de besvärande eftersläpningarna i genomförandet av
insatserna, kommer projekt av större omfattning att
prioriteras. De underprogram (bl.a. för demokratifrämjande, regional näringslivsutveckling och samarbete inom den sociala sektorn) som riktar sig till
enskilda organisationer samt regionala och lokala
organ och som till sin natur är småskaliga skall dock
finnas kvar.
Vad gäller TACIS-länderna anknyter samarbetsinsatserna till de partnerskaps- och samarbetsavtal som
ingåtts eller håller på att ingås med dessa länder, liksom till de handlingsprogram som Europeiska unionen upprättat för vissa av dem (Ryssland och Ukraina). Huvuddelen av projekten inom TACISprogrammet koncentreras nu till ett begränsat antal
sektorer, främst ekonomisk utveckling, förvaltningsbistånd och förbättrad kärnsäkerhet. Samtidigt har,
genom den fr.o.m. 1996 gällande nya förordningen
för programmet, utrymme skapats för regionala och
lokala samarbetsprojekt tillsammans med såväl EU:s
medlemsstater som PHARE-länderna. Det första s.k.
cross border-programmet inom TACIS ram har redan beslutats. Det inkluderar bl.a. förbättringar då
det gäller gränsövergångarna mellan Ryssland, Vitryssland, Ukraina och deras västliga grannstater.
EU har markerat ett ökat intresse för såväl Östersjöregionen som Barentsområdet. Genomförandet av
den första omgången av den till regionala och lokala
aktörer riktade s.k. småprojektfaciliteten inom 1996
års PHARE-program för gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen betecknades som en framgång. Detta har lett till en betydande förstärkning av
anslaget under budgetåret 1997. I Barentsområdet
finns redan kopplingar mellan EU:s gränsregionala
program (Interreg) och Ryssland. Olika möjligheter
diskuteras att knyta samman Interreg och PHARE:s
cross border-program för Östersjöregionen, liksom
att samordna insatser inom PHARE- och TACIS-

programmen i området. Sverige stödjer dessa samordningssträvanden och är berett att, vid behov, ta
initiativ för att underlätta dem.
Genom aktivt deltagande i styrkommittéerna för
PHARE och TACIS kommer Sverige, såsom hittills,
också att bidra till att programmen effektiviseras och
innefattar insatser inom sektorer som enligt svensk
uppfattning förtjänar särskild uppmärksamhet. Exempel är småföretagsamheten, miljön och den sociala
sektorn. Flera svenskar har nu erhållit tjänster i
kommissionen, vilket ger ökade möjligheter att medverka i utarbetandet av programmen. Vidare har en
del av sekretariatet för ett av de interna regionala
programmen, Interreg II C, med särskilda medel för
samarbete rörande fysisk planering i Östersjöområdet, förlagts till Sverige (Karlskrona). Det svenska
deltagandet i genomförandet av EU-projekt i Central- och Östeuropa är däremot alltjämt begränsat.
Att bidra till informationen om programmen och
öka intresset hos svenska företag, institutioner och
organisationer förblir en angelägen uppgift.
Europeiska investeringsbanken (EIB) bedriver huvudsakligen verksamhet inom Europeiska unionen,
men utlåning sker även till PHARE-länderna, framför allt för infrastrukturprojekt. Under innevarande
treårsperiod uppgår EIB:s utlåning till dessa stater till
3,5 miljarder ecu, ca 32 miljarder kronor. Genom
samverkan med PHARE kan gåvomedel ställas till
förfogande för förstudier och tekniskt samarbete.
Banken har nyligen beslutat inrätta en särskild facilitet för de associerade länderna i anslutning till medlemskapsförberedelserna. Belopp och villkor är ännu
inte fastställda.

Regionalt samarbete
Östersjöstaternas råd
Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States) är en mellanstatlig organisation på utrikesministernivå, som bildades år 1992 för att främja och fördjupa samarbetet i Östersjöregionen. Förutom
Östersjöns alla strandstater ingår Norge, Island och
Europeiska kommissionen i rådet.
Rådet sammanträder en gång årligen. Däremellan
möts dess ämbetsmannakommitté och tre
arbetsgrupper för frågor avseende demokratisering,
ekonomiskt samarbete respektive kärn- och
strålsäkerhet regelbundet. "EuroFaculty" är rådets
institution för administration av högre ekonomisk,
statsvetenskaplig och juridisk utbildning vid
universiteten i de tre baltiska länderna samt, på
försök från år 1997, i Kaliningrad. Sveriges bidrag till
"EuroFaculty" utgörs av ett tioårigt avtal med
Handelshögskolan i Riga.
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Östersjöstaternas råd har sin egen MRkommissarie med säte i Köpenhamn, som bevakar
att respekten för mänskliga rättigheter och demokratiska institutioner efterföljs i samtliga elva medlemsländer.
Under 1996/97 har Lettland innehaft ordförandeskapet i Östersjöstaternas råd. Huvuduppgiften för
innevarande år har varit att söka följa upp och genomföra de tre handlingsprogram som rådet antog
vid sin femte ministerssion (Kalmar 1996) och som
syftar till att öka samarbetet i frågor avseende demokrati inklusive medborgerlig säkerhet och utbildning
m.m., ekonomiskt samarbete över ett brett fält samt
miljön i Östersjöregionen. Arbetet, som också är en
viktig del i förmedlemskapsstrategierna för Estland,
Lettland, Litauen och Polen, bedrivs till stor del i de
tre arbetsgrupperna och miljöorganet HELCOM under överinseende av rådets ämbetsmannakommitté.
Då nya krav därmed ställs på rådets samordnande
och vägledande roll beslöts vid ministersessionen i
Riga i juli 1997 att förslag skall utarbetas om att inrätta ett permanent sekretariat för Östersjörådet.
Sverige har erbjudit sig att vara värd för sekretariatet.
En sekretariatsliknande och informationsutvecklande
verksamhet
har
1996/97
bedrivits
i
"Statsrådsberedningens Östersjögrupp", med hänvisning till den svenske statsministerns mandat från
regeringschefsmötet i Visby i maj 1996, att "tills vidare tillförsäkra koordineringen av samarbetet i Östersjöregionen".
Visby-mötet beslutade även att upprätta en aktionsgrupp mot den organiserade brottsligheten i Östersjöregionen. Gruppens arbete har drivits aktivt
under svenskt ordförandeskap. Aktionsgruppen skall
rapportera till nästa regeringschefsmöte i Östersjöregionen.
På svenskt förslag beslutade rådets sjätte ministersession i Riga den 3 juli 1997, att problemen i regionen beträffande dels kommersiellt utnyttjande av
barn, dels förekomsten av miljögiftet PCB skulle
närmare studeras.
Vid ministersessionen övergick ordförandeskapet i
Östersjöstaternas Råd till Danmark.

Parallellt med Kirkenes-deklarationen undertecknade
företrädarna för ett antal län i regionen ett särskilt
samarbetsprotokoll, varigenom Barents Regionråd
upprättades. I det regionala samarbetet ingår idag
styresmännen från Finnmarks, Nordlands och Troms
fylkeskommuner i Norge, landshövdingarna i svenska Norrbotten och finska Lappland samt guvernörerna från Murmansk och Archangelsks oblaster, republiken Karelen och okrugen Nenets. Sedan 1996
ingår landshövdingarna från svenska Västerbotten
och finska Uleåborgs län som observatörer i det regionala samarbetet. Sverige har välkomnat denna utvidgning och verkar aktivt för att observatörslänen
upptas fullt ut i det regionala samarbetet.
Vid övertagandet av Barentsrådets ordförandeskap angavs från svensk sida en programförklaring i
vilken framgår att Sverige under året vill bidra till att
stärka banden mellan Barentsregionen och EU, förbättra villkoren för handel och investeringar, öka insatserna på kärnsäkerhetens område, bevaka utvecklingen inom miljöområdet, utveckla samarbete kring
kultur samt de mellanfolkliga kontakterna. Inför nästa ministermöte, som planeras äga rum i Luleå i januari 1998, samordnas det mellanstatliga samarbetet
av en särskild ämbetsmannakommitté, Committee of
Senior Officials. Kommittén har bl.a. hållit ett gemensamt möte med de regionala företrädarna samt i
Bryssel med företrädare för Europeiska kommissionens olika generaldirektorat. Kommittén har även
diskuterat erfarenheterna och arbetsformerna av Barentssamarbetet under den gångna femårsperioden i
syfte att förelägga ministerrådet förslag till arbetets
framtida inriktning. För det mellanstatliga Barentssamarbetet finns även arbetsgrupper upprättade för
ekonomi, miljö samt för Nordostpassagen. Sverige
har under år 1997 även innehaft ordförandeskapet
för arbetsgruppen för ekonomisk utveckling. Arbetsgruppens arbete är under året inriktat på att redovisa
handelshinder inom regionen samt föreslå ett åtgärdsprogram för att därigenom främja handeln inom regionen. Finansiering av vissa infrastrukturprojekt i Ryssland är ett annat aktuellt projekt för
arbetsgruppen. Under år 1997 arbetar dessutom en
särskild expertgrupp med att ta fram ett förslag till
handlingsplan på energiområdet för Barentsregionen.
I detta sammanhang bör även framhållas regionrådets arbete som på ett avgörande sätt bidrar till att
bredda och fördjupa de kontakter inom kultur, miljö
och annat mellanfolkligt samarbete som utvecklats,
inte minst med de ryska delarna av regionen. Under
åren 1995–96 svarade länsstyrelsen i Norrbotten för
samordningen och utvecklingen av detta regionala
arbete genom länets ordförandeskap för Regionrådet. Under åren 1997–98 är finska Lapplands län
ordförande. Regionrådet har bl.a. formulerat ett s.k.
Barentsprogram, som tjänar som planeringsram för
önskvärda insatser i regionen. Eftersom samarbetsprojekt i regionen i huvudsak finansieras i respektive
land, har Barentsprogrammet ännu inte fått det ge-

Barentssamarbetet
Vid ett utrikesministermöte i november 1996 övertog
Sverige ordförandeskapet i Barents Euro-Arktiska
råd. Rådet bildades som ett resultat av den s.k. Kirkenes-deklarationen av den 11 januari 1993 där de
deltagande länderna förbinder sig att samarbeta i vad
som idag kan definieras som den nordliga gränsregionen mellan Norge, EU och Ryssland inom områdena miljö, ekonomi, teknik och vetenskap, regional
infrastruktur, ursprungsbefolkningar, kultur, turism
samt folkliga kontakter. Bakom deklarationen står
de fem nordiska länderna, Ryska Federationen, Europeiska kommissionen samt 9 s.k. observatörsländer (Canada, Frankrike, Italien, Japan, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Tyskland samt USA).
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nomslag av samfinanisering som eftersträvas av de
regionala företrädarna. Genom Sveriges och Finlands
medlemskap i EU kan finansiering av projekt ske via
EU:s stödordningar såsom TACIS och olika Interregprogram.
I Sverige har projekt i den ryska delen av Barentsregionen huvudsakligen finansierats med medel anvisade genom Sida och Svenska Institutet under utgiftsområde 7. Under år 1997 har särskilt insatser i
nordvästra delen i Ryssland prioriterats. Regeringen
har bland annat beslutat om särskilda insatser på
kärnsäkerhetens område genom SSI om 10 miljoner
kronor.
Sverige kommer även i fortsättningen, genom
medlemskapet i EU och i andra nordiska och internationella organisationer, att tillvarata möjligheterna
att påverka inriktningen och omfattningen av insatser till förmån för nordvästra Ryssland samt även i
övrigt bidra till en fortsatt utveckling av det regionala
samarbetet i Barentsregionen.
Under budgetåret 1995/96 har regeringen anvisat
1 500 000 kronor för Barentssekretariatets administrativa kostnader. I beloppet ingår kostnader för arbetsgruppsmöten, länsstyrelsesamarbete och kostnader för projektidentifikation. Härutöver har Sida
beviljat projektmedel.

kommer till stånd. Ett visst utrymme för sådana insatser har medtagits under det för budgetåret 1998
upptagna anslaget 7 B 2 Avsättning för förlustrisker
vad avser garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier samt under 7 B 1.3 Till regeringens
disposition i de fall betalningsbalansstödet skall utgå
i gåvoform.
Världsbankens verksamhet är inriktad på stöd till
ländernas strukturella reformer, som privatisering,
modernisering av infrastruktur, förbättring av det
sociala skyddsnätet och insatser för att förbättra
miljön. Beslut om en påfyllnad med 16 miljoner kronor av den svenska konsultfonden för Central- och
Östeuropa till Världsbanken har fattats under året
och det svenska bidraget uppgår därmed totalt till 70
miljoner kronor. Därutöver har Sverige tidigare bidragit med 3 miljoner kronor till Världsbankens fond
för stöd till sociala sektorer i Baltikum samt 5 miljoner kronor till IFC:s fond för utveckling av den privata sektorn. Svensk samfinansiering med Världsbanken förekommer bl.a. i olika energi- och
miljöprojekt, i sociala sektorn samt stöd till den finansiella sektorn i Baltikum.
Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken, EBRD, stödjer övergången till marknadsekonomi och demokrati i samtliga länder i Centraloch Östeuropa samt OSS. Bankens verksamhet är
inriktad på stöd till omstrukturering och privatisering
av företag, utveckling av den finansiella sektorn samt
investeringar på energi- och transportområdena.
Förutom ägarinsatsen i banken, har Sverige bidragit
med totalt 55 miljoner kronor till en konsultfond för
tekniskt samarbete för utnyttjande av svenska experttjänster i projekt som genomförs av EBRD. Ett
viktigt samarbete mellan Sverige och EBRD utgörs av
samfinansieringen av en riskkapitalfond för nordvästra Ryssland. Sverige, Norge och Finland bidrar
med totalt 20 miljoner US-dollar (ca 50 miljoner
kronor per land) i tekniskt stöd medan EBRD skjuter
till 30 miljoner US-dollar för riskkapitalinvesteringar
i ryska medelstora företag. Fonden har under det senaste året gjort tre investeringar: ett sågverk och ett
växthus i Archangelsk, samt ett hotell i Murmansk.
Sverige har också bidragit med 9 miljoner ecu till en
av EBRD upprättad kärnsäkerhetsfond.
OECD har sedan 1990 ett särskilt sekretariat för
stöd till den ekonomiska och politiska reformprocessen i Central- och Östeuropa, Centre for Cooperation with European Economies in Transition,
(CCET) som är inriktat på stöd i form av politiskekonomisk rådgivning. Ett särskilt program för reformering av statsförvaltningarna, SIGMA, finansieras till största delen av medel från EU/PHARE, men
även genom bilaterala bidrag. Sverige gav under
budgetåret 1996 ett bidrag till SIGMA på en miljon
kronor och överväger ytterligare bidrag till CCET:s
planerade program till Baltikum. Totalt uppgår Sveriges frivilliga bidrag till SIGMA och CCET till drygt
7 miljoner kronor.

Multilateralt samarbete
Multilaterala organ spelar en viktig roll i omvandlingsprocessen i Central- och Östeuropa. I huvudsak
finansieras denna verksamhet av organisationernas
ordinarie resurser. Regeringen finner det angeläget
att därutöver kanalisera bilaterala medel via multilaterala organ eller i samfinansiering med till exempel
Världsbanken eller EBRD. Detta sker bland annat
genom att bilaterala medel ställs till förfogande i tekniska konsultfonder. Sverige kan därigenom få större
utväxling för de bilaterala resurser som regeringen
avsatt för Central- och Östeuropa. Sverige medverkar aktivt i utformningen av de finansiella institutionernas program i syfte att påverka deras verksamhet
utifrån egna prioriteringar och erfarenheter.
Internationella valutafonden (IMF) har i Centraloch Östeuropa spelat en samordnande roll avseende
stödet till ekonomiska reformer i syfte att nå makroekonomisk stabilitet och uthållig ekonomisk tillväxt i
regionen. IMF:s lån till flertalet länder i regionen
kompletterades i det inledande skedet med bilaterala
lån från OECD-länderna, den s.k. G 24-gruppen. De
svenska åtagandena inom ramen för G 24 uppgår till
ca 160 miljoner dollar. Sverige deltar numera i EU:s
gemensamma utlåning, vilken garanteras mot EU:s
budget. Eventuella bilaterala insatser kan dock
komma att övervägas i länder som från svensk sida
anses prioriterade om gemensamt EU-stöd inte
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UNDP:s (United Nations Development Program)
verksamhet i regionen syftar bland annat till att stärka demokratiska traditioner och demokratiska värderingar. Förutom Sveriges generella bidrag till
UNDP har extra medel avsatts för särskilda projekt
och program i Central- och Östeuropa. Under budgetåret 1995/96 gav Sverige ett frivilligt bidrag om en
miljon US dollar till UNDP:s (DPG-program,
(Democracy, Participation and Governance) i Centralasien och Kaukasus.
Även Europarådet är aktivt i Central- och Östeuropa, inom områden som bland annat berör mänskliga rättigheter, lagstiftning, författning och institutionsuppbyggnad av domstols-, åklagar- och
polisväsende. Under år 1997 har Europarådet erhållit
en miljon kronor i frivilligt bidrag från Sverige. Regeringen ser positivt på det arbete Europarådet bedriver
med småskaliga medel för att stärka demokratins
kultur i Central- och Östeuropa och förutser fortsatt
stöd nästkommande budgetår.
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7 B 1. Samarbete med Central- och Östeuropa

Av anslaget beräknas 513 miljoner kronor anvisas till
Sida, 54 miljoner kronor till Svenska Institutet, 4,6
miljoner kronor till Östekonomiska Institutet, 85
miljoner kronor till Säkerhetsfrämjande insatser, 55
miljoner kronor till Multilateralt stöd och 78,2 miljoner kronor till Till regeringens disposition. Härtill
kommer 335 miljoner kronor som täcker Sveriges
andel av EU:s östsamarbete.
Budgetåret 1998 är det sista året i det treåriga
programmet för Central- och Östeuropa. I 1997 års
ekonomiska vårproposition anges att regeringen
kommer under år 1998 lämna förslag på omfattningen och inriktningen av samarbetet efter år 1998.
Regeringen bedömer att samarbetet med Centraloch Östeuropa kommer att fortsätta och har beräknat medel motsvarande en nominellt oförändrad nivå
även efter 1998. Regeringen har därför preliminärt
beräknat 810 miljoner kronor vardera för åren 1999
och 2000. Innan medel anvisas för samarbetet med

UTGIFTSUTVECKLINGEN PÅ ANSLAG B 1. SAMARBETE MED CENTRAL- OCH ÖSTEUROPA

Anslag

795 800

1998

Förslag

789 800

1999

Beräknat

785 000

2000

Beräknat

785 000

Utgiftsprognos

920 000

Beloppen anges i tusental kronor.

ANSLAGSÖVERSIKT
TUSENTAL KRONOR
1997

Samarbete med Central- och
Östeuropa

B 1.1

Samarbete med Central- och
Östeuropa genom Sida

B 1.2

500 000

513 000

Samarbete med Central- och
Östeuropa genom Svenska Institutet

54 000

54 000

B 1.3

Bidrag till Östekonomiska institutet (tidigare uo 5)

0

4 600

B 1.4

Övriga bidrag till samarbetet
med Central- och Östeuropa

B 2.

400

85 000

2. Multilateralt stöd

90 000

55 000

3. Till regeringens disposition

78 800

78 200

795 800

789 800

15 000

21 000

810 800

810 800

Summa anslag B
Bidrag till EU:s budget
Totalt

500

73 000

Avsättning för förlustrisker vad
avser garantier för finansiellt
stöd och exportkreditgarantier

Mkr

600

1. Säkerhetsfrämjande insatser

Summa anslag B 1

Anslag för samarbetet med Central och Östeuropa
bå 1998

335 000

335 000

1 145 800

1 145 800

300

200

100

0
Sida

B1

FÖRSLAG
1998

75

Avsättning
förlustrisker

1997

Regeringens
disposition

722 910

1996

920 535

Multilateralt

Utgift

Därav

Anslagssparande

Säkerhetsfrämjande

1 219 060

Östekonomiska
Institutet

Utgift

SI

1995/96
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Polen och nordvästra Ryssland. Det är angeläget att
samarbetet med Ukraina fortsätter att öka i omfattning. För samtliga dessa länder skall samarbetets inriktning baseras på de landstrategier som regeringen
beslutat om. Detta utesluter inte att Sida kan göra
särskilt motiverade, enstaka insatser också i länder
utanför ovan nämnda krets. Konsultfonderna via
EBRD, IBRD och IFC liksom de internationella kurserna, vilka riktar sig till en bredare krets länder, är
särskilt lämpliga instrument för insatser i länder
utanför den prioriterade kretsen.
Med anledning av Östersjöstaternas regeringschefskonferens i Visby under 1996 har en miljard kronor
avsatts utöver det reguljära samarbetet för att stärka
samarbetet och utvecklingen i Östersjöregionen. Dessa medel skall komplettera och förstärka det normala
östsamarbetet. Sida har även givits ett särskilt uppdrag att bereda ett antal större energi- och avloppsprojekt som delfinansieras av den extra miljarden.

Central- och Östeuropa skall dock en oberoende utvärdering av verksamheten genomföras. Denna
kommer att presenteras i november 1997.
Genom utvärderingen kommer mål och resultat
att undersökas. En enklare kostnadsredovisning är
önskvärd för att lättare avläsa mål och medel. Det
kan redan nu konstateras att Sida-Öst genomför
fortlöpande utvärderingar av sina insatser.
På anslagen uppstår reservationer med hänsyn till
att många insatser är fleråriga och hittills har finansierats inom det treåriga programmet.

Samarbete med Central- och
Östeuropa genom Sida
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
(Sida) är central förvaltningsmyndighet för Sveriges
bilaterala utvecklingssamarbete med utvecklingsländer och för stödet till länder i Central- och Östeuropa. Inom Sida handläggs samarbetsinsatserna i Central- och Östeuropa på en särskild östavdelning
(Sida-Öst).
Sida har under budgetåret 1995/96 utarbetat förslag till landstrategier för Estland, Lettland, Litauen,
Polen och Ryssland samt miljö- och demokratistrategier enligt i regleringsbrev angiven tidplan.
På uppdrag av regeringen har Sida inlämnat ett
förslag om utnyttjande av krediter i östsamarbetet,
samt ett förslag om inriktning och former för energisamarbetet. Regeringen kommer att svara Sida under
våren 1998.
Stöd i form av tekniskt samarbete och kapacitetsutveckling har inriktats på systemförändringar inom
olika samhällsområden av strategisk betydelse för
omvandlingsprocessen. Stöd har givits till framväxten
av ett väl fungerande näringsliv utifrån de lokala företagens behov genom utbildning och kunskapsöverföring för att främja handel och företagsinvesteringar. Inom miljöområdet har stöd lämnats till
projektförberedelser och investeringar inom ramen
för åtgärdsprogrammet för Östersjön.
Regeringen anser att Sida-Öst är en effektiv och
ändamålsenlig myndighet att handha en stor del av
samarbetet med Central- och Östeuropa.
De övergripande målen för samarbetet med Central- och Östeuropa framgår av de inledande texterna. Insatser som främjar Baltikums och Polens EUmedlemskap skall generellt ges företräde. Regeringen
vill också särskilt framhålla betydelsen av en fördjupning av demokratisamarbetet och samarbetet
inom de sociala sektorerna. Inom näringslivsområdet
är det fortsatt angeläget att utveckla ekonomiska regelverk och fungerande institutioner. Miljöinsatser
skall fortsatt vara ett prioriterat område.
Sida skall i sin verksamhet fortsatt ge prioritet åt
Sveriges närområde dvs. Estland, Lettland, Litauen,

Kunskapsöverföring och ekonomiskt samarbete
Det är regeringens åsikt att samarbete som syftar till
att fördjupa demokratin bör ägnas stor uppmärksamhet i Sidas program. Institutionella insatser för
att utveckla ett effektivt näringsliv har fortfarande
stor betydelse. Insatsernas karaktär förutses dock
komma att ändras i takt med utvecklingen och i
överenstämmelse med de åtaganden som flera av
samarbetsländerna gjort i förmedlemskapsavtalen
med EU. Sida skall genom olika insatser underlätta
integrationsprocessen med EU i första hand för länderna inom närområdet. Stöd till insatser med huvudsaklig finansiering ur PHARE- och TACISprogrammen kan också finansieras från denna post.
Regeringen beräknar anslå 285 miljoner kronor till
denna delpost, en ökning med 10 miljoner kronor. I
anslagsposten ingår även medel för administrativa
kostnader hos Sida.
Miljö
Regeringen anser att miljöinsatser skall givas fortsatt
hög prioritet inom samarbetet. Det gäller det institutionella samarbetet, förvaltningsstödet och insatser
på lagstiftningens område, som fått ökad betydelse,
bl.a. genom att nationella miljöstrategier antagits i
flera av samarbetsländerna men främst genom den
EU-anpassning som startat inom associationsländerna. Det är därför också viktigt att det investeringsstöd som utvecklats de senaste åren med huvudinriktning mot Åtgärdsprogrammet för Östersjön
fortsätter. Åtgärdsprogrammet genomgår för närvarande en översyn med syfte att aktualisera och stärka
programmet. Den reviderade versionen kommer att
antas vid en miljöministerkonferens inom HELCOM
våren 1998. Regeringen avser att anslå 168 miljoner
kronor till denna delpost. De anslagna medlen får
användas till investeringar. I anslagsposten ingår
även Statens Naturvårdsverks förvaltningsstöd till
regionen.
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Insatser inom kärnsäkerhetsområdet skall samordnas med Sidas program för energisamarbete. Förutsättningen för att kunna stänga osäkra reaktorer
bygger bl.a. på att ekonomiskt bärkraftiga alternativ
kan tas fram och att nödvändiga energieffektiviserings- och sparprogram tas fram.
Det är viktigt att Sida samordnar sitt arbete med
internationella organ som EBRD, IBRD, PHARE/TACIS, de nordiska miljöfinansieringsinstitutionerna NEFCO och NIB samt andra bilaterala program. Det svenska stödet för kärnsäkerhet och
strålskydd skall fortsatt kanaliseras genom Sida till
Statens kärnkraftsinspektion (SKI) respektive Statens
strålskyddsinstitut (SSI). Regeringen avser anslå 55
miljoner kronor till denna delpost.

s.k. Visbyprogrammet och finansieras ur den s.k. Östersjömiljarden.
Projektet Partnerskap för Kultur har inletts på initiativ av Utrikesdepartementet och Kulturdepartementet i samarbete med Svenska institutet. Detta internationella samarbete avses bidra till förstärkt
kultursamarbete med länderna i Central- och Östeuropa. Under år 1998 – som är Stockholms kulturhuvudstadsår – inleds insatsen med en kulturkonferens i
Stockholm för i första hand unga intellektuella i Östersjöregionen. Konferensen arrangeras i samarbete
med kulturinstitutioner och kulturarbetare i Sverige
och i de berörda länderna och avses bidra till långsiktiga effekter i form av stöd till nätverksbyggande och
utökade kontakter. Projektet som kommer att pågå
under minst två år finansieras inom befintliga ramar.
Medel till Svenska institutet beräknas uppgå till
54 miljoner kronor för budgetåret 1998.

Samarbete genom enskilda organisationer
Inom denna delpost finansieras samarbetet med enskilda organisationer dels genom ramavtal dels genom projektavtal. Regeringen beräknar anslå 60
miljoner kronor till denna delpost en ökning med 3
miljoner kronor.

Bidrag till Stiftelsen Östekonomiska
Institutet
Östekonomiska institutet (ÖEI) bildades 1989 och
har som uppgift att främja kunskapen i Sverige om
den ekonomiska utvecklingen i Central- och Östeuropa samt OSS-området. Institutet riktar sig till både
stat och näringsliv och förmedlar forskningsrön
bland annat genom seminarier och rapporter. Institutet är också aktivt i en rad internationella forskningsprojekt och samarbetar med andra institut i
Central- och Östeuropa. Under året har institutet anställt ytterligare forskare för att stärka kunskapsbasen.
Genom ett avtal, senast reviderat 1994, åtar sig
staten att lämna årliga bidrag till institutet. Under
budgetåret 1997 erhöll institutet en medelsökning
motsvarande 2 miljoner kronor för att kunna möta
ökade kvalitetskrav, vilket innebar ett totalt bidrag
från staten om 4,6 miljoner kronor. Motsvarande
bidragsökning erhölls också från andra finansiärer.
För budgetåret 1998 föreslås statens bidrag uppgå
till 4,6 miljoner kronor.

Samarbete med Central- och
Östeuropa genom Svenska institutet
Svenska institutet (SI) har till uppgift att främja Sveriges internationella kontakter genom utbyte inom
utbildning och forskning samt genom kultur- och
erfarenhetsutbyte. Beträffande samarbetet med Central- och Östeuropa bör projekten utformas så att de
påverkar den pågående omvandlings- och demokratiprocessen i samarbetslandet. Önskemålen om stöd
till undervisning i svenska har ökat betydligt i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Regeringen finner det
angeläget att möta det omfattande intresse som finns
för det svenska språket i närområdet och denna
verksamhets betydelse som demokrati- och kulturbärare. Dessutom är det angeläget att fortsätta stödet
till integreringsfrämjande åtgärder i regionen bl.a.
genom språkundervisning i estniska och lettiska för
respektive lands rysktalande befolkning.
Genom reformprocessen finns nu en grund för att
bygga en långsiktig fredlig gemenskap. Kultur och
öppna debatter är betydelsefulla redskap i strävan att
undanröja fördomar, öka utbytet av kunskaper och
mänskliga erfarenheter. Utrikesdepartementet och
Kulturdepartementet avser att i samarbete med
Svenska institutet under hösten 1997 initiera ett internationellt samarbete som skall ge upphov till ett
förstärkt kultursamarbet med länderna i Central- och
Östeuropa. Svenska institutet har dessutom nyligen
fått regeringens uppdrag att administrera två stora
stipendieprogram som löper över tre år på totalt 220
miljoner kronor varav 120 miljoner kronor avser det

Övriga bidrag till samarbetet med
Central- och Östeuropa
Säkerhetsfrämjande insatser
Målet för det säkerhetsfrämjande stödet till Centraloch Östeuropa är att främja en gemensam säkerhet i
regionen. Prioriterade länder är Estland, Lettland,
Litauen, Polen och de nordvästra delarna av Ryssland inklusive Kaliningrad. Insatser kan också göras i
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andra delar av Central- och Östeuropa. Regionala
projekt över gränserna eftersträvas.
Insatserna avser stöd till stärkande av demokratins
och rättsstatens institutioner, bekämpande av ickemilitära säkerhetshot som t.ex. organiserad brottslighet och flyktingsmuggling, olaga hantering med vapen och kärnämnen. Inom försvarsområdet prioriteras utbildnings- och rådgivningsinsatser liksom
fortsatt stöd till den baltiska bataljonen (BALTBAT).
Stöd kommer också att utgå till BALTBAT:s motsvarighet på den marina sidan BALTRON.
För säkerhetsfrämjande insatser beräknas 85 miljoner kronor anslås för budgetåret 1998, en ökning
med 12 miljoner kronor.

Regeringen beräknar anslå 55 miljoner kronor för
multilateralt stöd (inklusive bidrag till NEFCO) för
budgetåret 1998, en minskning med 35 miljoner
kronor.
Till regeringens disposition
Med hänsyn till den snabba utvecklingen i länderna i
Central- och Östeuropa är det nödvändigt med en
anslagspost för medel till regeringens disposition.
Hittills under året har medel bland annat anslagits till
insatser för hantering av radioaktivt avfall i Barentsregionen och medel till det översvämningsdrabbade
Polen. Ur denna anslagspost finansieras även den
särkilda EU-relaterade stödinsatsen för associationsländerna i Central- och Östeuropa som adminsitreras av Utrikesdepartementet.
Medel till regeringens disposition är avhängigt av
medel till annat anslag och övriga anslags- och delposter. Ett starkt samband finns särskilt mellan delposten multilateralt stöd och medel till regeringens
disposition.
Regeringen avser att täcka utgifter för administsrativa kostnader i utrikesförvaltningen för insatsser i
Central- och Östeuropa från denna anslagspost. I
denna delpost ingår också medel till handelshögskolan i Riga.
Regeringen beräknar att 78,2 miljoner kronor bör
avsättas till regeringens disposition.

Multilateralt stöd
Regeringen finner det angeläget att stödja det samarbete som bedrivs inom ramen för internationella organisationer i Central- och Östeuropa och har för
avsikt att aktivt delta i utformningen av dei internationella samarbetet. Det är angeläget att samfinansiering mellan bilaterala och multilaterala program och
projekt tas till vara. Organisationerna skall huvudsakligen finansiera sin verksamhet genom ordinarie
resurser, men regeringen avser fortsätta stödja insatser som är av särskild betydelse för reformprocessen
och som kan tänkas vara underrepresenterade i det
internationella samarbetet, t.ex. avseende demokratistöd, samarbete inom den sociala sektorn och insatser som främjar samarbetet mellan reformländerna,
genom frivilliga extrabudgetära bidrag. Härutöver,
kan inom ramen för internationellt samordnade aktioner, begränsade insatser i form av betalningsbalansstöd på gåvobasis till de fattigaste länderna i regionen komma i fråga.
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8 B 2. Avsättning för förlustrisker vad avser garantier
för finansiellt stöd och exportkreditgarantier

I och med Sveriges medlemskap i EU har det bilaterala betalningsbalansstödet ersatts med deltagande
i EU:s gemensamma utlåning, varför omfattningen av
garantiavsättningarna minskat de senaste tre åren. I
budgetpropositionen för år 1997 föreslogs att 15
miljoner kronor skulle avsättas för ett beräknat garantiåtagande om 150 miljoner kronor för finansiellt
stöd.
I tilläggsbudget för år 1997 (prop. 1996/97:150)
föreslog regeringen riksdagen att staten ikläder sig ett
betalningsansvar på ytterligare 322 miljoner kronor
för att uppfylla det statliga garantiåtagandet mot
Nordiska investeringsbanken med anledning av upprättandet av en nordisk miljöinvesteringslåneordning
(MIL) på 100 miljoner ecu. Sveriges andel uppgår till
322 miljoner kronor med en garantiavsättning på ca
50 miljoner kronor varav 6 miljoner kronor föreslås
att avsättas budgetåret 1998.
Såsom redovisats tidigare bör även framgent finnas en beredskap för eventuellt bilateralt betalningsbalansstöd för vissa länder i de fall gemensamt EUstöd inte kommer till stånd. Regeringen föreslår att
riksdagen godkänner ett statligt garantiåtagande för
betalningsbalansstöd om 150 miljoner kronor för år
1998. Avsättning för förlustrisker avseende denna
garanti bedöms ej nödvändig då något ytterligare garantiåtagande för år 1997, förutom tidigare nämnda
garantiåtagande för MIL, ej kommer att tas i anspråk.

UTGIFTSUTVECKLINGEN PÅ ANSLAG B 2. AVSÄTTNING FÖR FÖRLUSTRISKER VAD AVSER
GARANTIER FÖR FINANSIELLT STÖD OCH EXPORTKREDTGARANTIER

1995/96

Utgift

22 000

Utgift

13 800

1997

Anslag

15 000

1998

Förslag

21 000

1999

Beräknat

2000

Beräknat

Därav

1996

Anslagssparande

521 000

Utgiftsprognos

15 000

Beloppen anges i tusental kronor.

Länderna i Central- och Östeuropa har behov av finansiellt stöd för att påskynda reformprocessen. Detta kan bland annat avse betalningsbalansstöd kopplat till utlåning från internationella finansiella
institutioner. Finansiellt stöd lämnas även i form av
exportkreditgarantier till vissa länder i Central- och
Östeuropa.
Medlen avsätts för att täcka eventuella skadeförluster
vid exportkreditgarantigivning med 15 miljoner kronor och för finansiellt stöd med 6 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att regeringen bemyndigas att
under budgetåret 1998 ikläda staten betalningsansvar i form av statsgarantier för finansiellt stöd till
länder i Central- och Östeuropa till ett belopp om
högst 150 miljoner kronor.

Exportkreditgarantiramen
Riksdagen beslutade år 1993 att vid Exportkreditnämnden (EKN) inrätta en särskild exportkreditgarantiram om en miljard kronor för de baltiska länderna och Ryssland. I samband med att ramen våren
1995 utvidgades till två miljarder kronor, vidgades
landkretsen med Kazakstan, Ukraina och Vitryssland
för affärer som samfinansieras med internationell finansinstitution. Syftet med denna garantigivning är

Finansiellt stöd
Sverige har under perioden 1991/92 till och med
1994/95 gjort utfästelser om betalningsbalansstöd
uppgående till totalt cirka 1 580 miljoner kronor.
Garantiavsättningar har gjorts med 10 % av detta
belopp, dvs. 158 miljoner kronor.
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att genom engagemang från svenska företag bidra till
att utveckla näringslivet i de berörda länderna.
De särskilda riktlinjer som fastställts för denna garantigivning ändrades hösten 1996 mot bakgrund av
det förbättrade riskläget och de erfarenheter som inhämtats sedan ramen tillkom.
EKN har i skrivelse den 14 april och 28 juli 1997
inkommit med underlag för en bedömning av verksamheten inom den särskilda ramen.
EKN framhåller däri att omfattande förändringar
ägt rum i flertalet av de länder som omfattas av ramen sedan den inrättades. Riskbilden i främst de baltiska länderna men också Ryssland har förbättrats,
vilket lett till att EKN numera kan lämna garanti på
dessa länder inom sin ordinarie verksamhet för såväl
korta som längre affärer, dock med vissa restriktioner. En rad institutionella brister kvarstår dock, vilket försvårar normal kredit- och garantigivning.
EKN anser därför att det finns ett fortsatt behov av
den särskilda ramen.
Efterfrågan på garantier ökade under år 1996 relativt långsamt. Engagemanget under ramen uppgick
den 30 juni 1997 till ca 1 700 miljoner kronor, varav
ca 40 % (679 miljoner kronor) i förbindelser. Ca
60 % av engagemanget avser Ryssland och 40 % de
baltiska länderna. Litauen står för den största volymen förbindelser och Ryssland för det största totalengagemanget (förbindelser och utfästelser). Takten
i utnyttjandet har i år ökat och Rysslands andel gått
upp. Projekt relaterade till transporter samt skogs-

och träförädling dominerar på Baltikum och är framträdande också på Ryssland. De affärer som avser
Ryssland är normalt större än de som gäller de baltiska länderna.
En relativt stor andel av de garanterade affärerna,
ca 20 %, har drabbats av problem. Detta har lett till
att 73 miljoner kronor utbetalats i skadeersättning
(varav 39 miljoner kronor anses som slutlig förlust).
EKN söker genom skadeförbyggande verksamhet
minimera skadorna.
EKN konstaterar att de 385 miljoner kronor som
hittills avsatts (varav 37 miljoner kronor utnyttjats),
liksom planerad avsättning för år 1998 med 15 miljoner kronor bedöms räcka för förutsedda skadefall
åren 1997-1999.
Regeringen anser att den särskilda exportkreditgarantiramen är ett viktigt instrument för att främja
handel och investeringar mellan främst Sverige och
de tre baltiska länderna och Ryssland. Regeringen
delar EKN:s bedömning att det trots den förbättrade
riskläget finns ett behov av ramen.
När garantiramen utökades till 2 miljarder kronor
bedömdes att avsättningen för förlustrisker totalt
borde uppgå till 400 miljoner kronor. Som tidigare
framgått har 385 miljoner kronor av detta belopp
hittills avsatts. Den planerade avsättningen för budgetåret 1998 är 15 miljoner kronor. Regeringen föreslår att 15 miljoner kronor avsätts under anslaget för
att täcka eventuella skadeersättningar.
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Förkortningslista

ACP
AfDB
AfDF
AsDB
AsDF
BALTBAT
BIP
CBC

Svenska

Engelska

AVS Länder i Afrika-, Västindien- och Stilla
Havsområdet inom Lomésamarbetet
Afrikanska utvecklingsbanken
Afrikanska utvecklingsfonden
Asiatiska utvecklingsbanken
Asiatiska utvecklingsfonden
FN-bataljonen i Baltikum
Baltiska investeringsprogrammet

African, Caribbean and Pacific Countries

CDB
DAC
ECA
EBRD

Karibiska utvecklingsbanken
OECD:s biståndskommitté
FN:s regionala kommission för Afrika
Europeiska utvecklingsbanken

ECHO
ECOSOC

Europeiska byrån för humanitärt bistånd
FN:s råd för ekonomiska och sociala frågor

EDF
EG
EIB
ESAF
EU
EUF
FAO
HELCOM

Europeiska utvecklingsfonden
Europeiska gemenskaperna
Europeiska investeringsbanken
IMF:s utvidgade strukturanpassingsfacilitet
Europeiska unionen
Europeiska utvecklingsfonden
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
Helsingforskommissionen

HDR
IBRD

UNDP:s årsrapport
Internationella banken för återuppbyggnad
och utveckling (Världsbanken)
Internationella Rödakorskommittén
Internationella utvecklingsfonden
Interamerikanska utvecklingsbanken
Internationella jordbruksutvecklingsfonden

ICRC
IDA
IDB
IFAD
IFC
IGADD

Internationella finansieringsbolaget

IJO
IMF
ITTO
LO
LRF
OECD

Internationella juteorganisationen
Internationella valutafonden
Internationella timmerorganisationen
Landsorganisationen
Lantbrukarnas riksförbund
Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling
Mänskliga rättigheter
Nordiska Afrikainstitutet
Atlantpaktsorganisationen
Nordiska utvecklingsfonden
Nordiska miljöfinansieringsbolaget
Icke-statlig enskild organisation
EBRD:s kärnsäkerhetsfond
Oberoende staters samvälde
EU:s program för samarbete med Central-

MR
NAI
NATO
NDF
NEFCO
NGO
NSA
OSS
PHARE
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African Development Bank
African Development Fund
Asian Development Bank
Asian Development Fund
Baltic Investment Programme
Centre for Cooperation with European
Economies in Transition
Caribbean Development Bank
Development Assistance Committee
Economic Commission for Africa
European Bank for Reconstruction and Development
European Community Humanitarian Office
Economic and Social Council of the United
Nations
European Development Fund
The European Communities
European Investment Bank
Enhanced Structural Adjustment Facility
European Union
European Development Fund
Food and Agriculture Organization
The Baltic Marine Environment Protection
Commission
Human Development Report
International Bank for Reconstruction and
Development
International Committee of the Red Cross
International Development Association
Interamerican Development Bank
International Fund for Agricultural Development
International Finance Corporation
Inter-Governmental Group on Drought and
Development
International Organization of Jute
International Monetary Fund
International Timber Trade Organization
Swedish Trade Union Confederation
Federation of Swedish Farmers
Organisation for Economic Co-operation
and Development
Human Rights
The Nordic Africa Institute
North Atlantic Treaty Organization
Nordic Development Fund
Nordic Environment Finance Corporation
Non-Governmental Organization
Nuclear Safety Account
Commonwealth of Independent States
Poland
and
Hungary:
Economic
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SIU
SKI
SPA
SI
SSI
SVS
TACIS

europa och de baltiska staterna
Pingsmissionens u-landshjälp
Riksrevisionsverket
Gemenskapen för utveckling i södra Afrika
Utan Gränser
Svensk författningssamling
Svenska handikapporganisationernas internationella biståndsstiftelse
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte
Statens kärnkraftsinspektion
Världsbankens särskilda program för Afrika
Svenska institutet
Statens strålskyddsinstitut
Svensk volontärsamverkan
EU:s program för samarbete med OSS

TCO
UBV
UNAIDS
UNCDF
UNCED

Tjänstemmännens centralorganisation
Utbildning för biståndsverksamhet
FN:s aidsprogram
FN:s kapitalutvecklingsfond
FN:s konferens om miljö och utveckling

PMU
RRV
SADC
SCC/UG
SFS
SHIA
Sida

UNCTAD
UNDCP
UNDP
UNEP
UNESCO
UNFPA
UNHCR
UNICEF
UNIDO
UNIFEM
UNOCHA
UNRWA
WDR
WEP
WEU
WFP
WHO

Reconstruction Aid
PMU InterLife
National Audit Bureau
Southern African Development
Swedish Cooperative Centre
Swedish organization of the Handicapped
International Aid Foundation
Swedish International Development Cooperation Agency
Swedish Nuclear-Power Inspectorate
Program of Assistance for Africa
Swedish Institute
National Radiation Protection Institute
Technical Assistance to the Commonwealth
of Independent States
Confederation of Professional Employees

UN Aids Programme
UN Capital Development Fund
UN Conference on Environment and Development
FN:s konferens för handel och utvecklings
UN Conference on Trade and Development
FN:s narkotikaprogram
UN Drug Control Programme
FN:s utvecklingsprogram
UN Development Programme
FN:s miljöprogram
UN Environment Programme
FN:s organisation för utbildning, forskning UN Educational, Scientific and Cultural
och kultur
Organization
FN:s befolkningsfond
UN Fund for Population Activities
FN:s flyktingkommissarie
UN High Commissioner for Refugees
FN:s barnfond
UN Children´s Emergency Fund
FN:s organisation för industriell utveckling UN Industrial Development Organization
FN:s utvecklingsfond för kvinnor
UN Development fund for Women
FN:s fond för koordinering av humanitärt UN:s Office for the Coordination of Hubistånd till Afghanistan
manitarian Assistance in Afghanistan
FN:s hjälporganisation för Palestinaflyk- UN Relief and Works Agency for Palestine
tingar i Mellanöstern
Refugees in the Near East
Världsbankens årsrapporter
World Development Report
ILO:s världssysselsättningsprogram
World Employment Programme
Västeuropeiska unionen
Westerna European Union
Världslivsmedelsprogrammet
World Food Programme
Världshälsoorganisationen
World Health Organization

82
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar enligt
följande uppställning

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Statens invandrarverk

ramanslag

452 402

A 2. Mottagande av asylsökande

ramanslag

773 650

A 3. Migrationspolitiska åtgärder

ramanslag

313 289

A 4. Utlänningsnämnden

ramanslag

65 388

A 5. Offentligt biträde i utlänningsärenden

ramanslag

60 295

A 6. Utresor för avvisade och utvisade

ramanslag

83 210

B 1. Integrationsmyndigheten

ramanslag

45 376

B 2. Särskilda insatser i utsatta bostadsområden

ramanslag

200 000

B 3. Integrationsåtgärder

ramanslag

57 860

B 4. Kommunersättningar vid flyktingmottagande

ramanslag

1 713 915

B 5. Hemutrustningslån

ramanslag

98 549

Summa

3 863 934
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2 Inledning

2.1 Omfattning och ändamål

medborgarskap samt utlänningar som tagits i förvar
enligt utlänningslagen.

Utgiftsområdet omfattar migrationspolitik med frågor rörande flyktingpolitik, invandringen till Sverige,
mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas här samt internationellt samarbete på det migrationspolitiska området. Utgiftsområdet omfattar vidare integrationspolitik med frågor rörande
invandrares introduktion i Sverige, delaktighet och
inflytande, åtgärder mot etnisk diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt ersättning till kommunerna för mottagande av flyktingar.

Mål för utgiftsområdet
Migrationspolitikens mål är att i en värld präglad av
ökad öppenhet, samverkan och utbyte på alla områden verka för att migration till och från vårt land kan
ske i ordnade former samt
• att värna asylrätten och
• att upprätthålla den reglerade invandringen
Detta skall ske på ett sätt som svarar mot kraven på
öppenhet och utbyte och präglas av rättssäkerhet,
humanitet och respekt för individens mänskliga rättigheter.
Integrationspolitikens mål skall, enligt regeringens
förslag i propositionen Sverige, framtiden och mångfalden - från invandrarpolitik till integrationspolitik
(1997/98:16), vara
• lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett
etnisk och kulturell bakgrund,
• en samhällsgemenskap med samhällets mångfald
som grund, samt
• en samhällsutveckling som kännetecknas av ömsesidig respekt och tolerans och som alla oavsett
bakgrund skall vara delaktiga i och medansvariga
för.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

7 914,1
1

4 601,0

3 759,2

1998

1999

2000

3 863,9 1

3 761,5

3 570,3

Regeringen har, jämfört med vårpropositionen, omfördelat 100 miljoner kronor

till detta utgiftsområde från utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
De stora utgifterna inom utgiftsområdet avser mottagande av asylsökande och statlig ersättning till
kommunerna för flyktingar och vissa andra invandrare. Sedan antalet asylsökande minskat har kostnaderna gått ner. Ersättningen till kommunerna för äldre och handikappade ökar dock fortfarande.

Prioriteringar för år 1998
Moderniseringen av handläggning och prövning av
utlänningars rätt att vistas i Sverige fortsätter. Invandrarverkets roll som central utlänningsmyndighet
stärks. Utlänningsnämnden får ökade resurser för att
kunna förkorta handläggningstiderna. Satsningen
under budgetåret 1997 på åtgärder för att främja frivillig återvandring fortsätter.
I propositionen om integrationspolitik lägger regeringen fram förslag till mål för en ny integrationspoli-

Större förändringar
Under år 1997 har Statens invandrarverk tagit över
ansvaret från polisen för ansökningar och grundutredningar i asylärenden, ansökningar och utredningar i övriga ärenden om uppehållstillstånd och svenskt
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tik. En ny myndighetsstruktur för integrationsfrågor
föreslås. Statens invandrarverks uppgifter koncentreras till migrationspolitik och medborgarskapsfrågor.
Prognoser och uppföljning skall förbättras inom
utgiftsområdet.

2.2

soner komma att söka asyl i Sverige. Snabba
omvärldsförändringar kan dock inträffa och planeringsnivån för mottagandet av asylsökanden och
prövningen av asylärenden bestäms till 13 350
asylsökande för budgetåret 1998.
Kommunutflyttningarna av flyktingar kulminerade åren 1993 och 1994. Till årsskiftet 1997/98 bedöms de asylsökande som väntat länge på slutligt beslut om uppehållstillstånd ha fått sina ärenden
avgjorda och kan ha fått avvisningsbeslut eller blivit
kommunmottagna. Fr.o.m. budgetåret 1998 antas
7 000 utlänningar årligen tas emot i kommunerna
och berättiga dessa till statlig ersättning. Den särskilda statliga ersättningen för äldre och handikappade
utlänningar har ökat kraftigt.
Det integrationspolitiska arbetet skall i enlighet
med förslagen i regeringens proposition om integrationspolitik särskilt inriktas på att ge förutsättningar
för individens egen försörjning och delaktighet i
samhället. En ny myndighet för integrationsfrågor
skall inrättas den 1 juni 1998. Som följd härav bör
anslagsstrukturen för verksamhetsområde B 1. Integrationspolitik ändras. Förslag redovisas i avsnitt 4.3.

Resultatbedömningar och slutsatser

Av det beslut om den framtida migrationspolitiken
som riksdagen fattade i december 1996, enligt förslag
från regeringen i propositionen Svensk migrationspolitik i ett globalt perspektiv (1996/97:25), framgår
att politiken skall präglas av helhetssyn. Politikområdet omfattar även bistånds-, säkerhets-, försvars- och
handelspolitiken. Statliga insatser på samtliga dessa
områden påverkar invandringen till Sverige. Antalet
asylsökande är nu förhållandevis lågt och ligger på
samma nivå som i början av 1980-talet, dvs. 8 000 10 000 asylsökande per år. Bortsett från ökningen av
antalet asylsökande i samband med krisen i f.d. Jugoslavien har utvecklingen under 1990-talet varit relativt stabil. Under år 1997 beräknas drygt 8 000 per-

UTGIFTSUTVECKLING FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDET INGÅENDE VERSAMHETSOMRÅDENA
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

Migrationspolitik

2 884,6

1 980,0

2 000,8

2 045,4

1 748,2

1 723,2

1 717,8

Integrationspolitik

5 029,5

2 621,0

1 452,3

1 713,8

2 115,7

2 038,2

1 852,4

Totalt för utgiftsområde 8

7 914,1

4 601,0

3 453,1

3 759,2

3 863,9

3 761,5

3 570,3
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3 Migrationspolitik

3.1 Omfattning och ändamål

UTGIFTSUTVECKLINGEN

Verksamhetsområdet omfattar migrationspolitik
med frågor rörande flyktingpolitik, invandringen till
Sverige, mottagande av asylsökande, utlänningars
rätt att vistas här samt internationellt samarbete på
det migrationspolitiska området. I verksamhetsområdet ingår Statens invandrarverk och Utlänningsnämnden.
I propositionen Svensk migrationspolitik i globalt
perspektiv (1996/97:25) framhölls att politiken skall
utgå från en helhetssyn som inkluderar aktiva förebyggande åtgärder. Även samarbetet med andra stater framhölls. Betydelsen av EU-samarbetet kommer
att öka till följd av att man i Amsterdamfördraget
fört in invandrings- och flyktingfrågorna under första
pelaren. Dublinkonventionen, som närmare reglerar
vilket land som har ansvar för att pröva en asylansökan, kommer att träda i kraft hösten 1997.
Konventionen gäller mellan EU:s medlemsstater.
En parlamentarisk kommitté har tillsatts för att
utreda om utlännings- och medborgarskapsärenden
skall prövas i tvåpartsprocess och om prövningen
skall göras av domstolar, domstolsliknande organ
eller renodlade förvaltningsmyndigheter. Kommittén
skall även göra en i första hand språklig och redaktionell översyn av utlänningslagen så att lagens struktur blir tydligare och mer överskådlig.
En utredning tillsattes under år 1997 med uppgift
att föreslå framtida organisation och riktlinjer för
verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut. Utredningen skall även föreslå andra åtgärder för att
främja återvändande för personer som nekats uppehållstillstånd i Sverige. Likaså utreds metoder för den
inre utlänningskontrollen. Förslagen från utredningen skall lämnas till regeringen senast den 30 september 1997.

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1998

1999

2000

2 045,4 1

1 748,2

1 723,2

1 717,8

2 884,6
1

1 980,0

Varav 2,9 miljoner kronor utgörs av ett äldre anslag inom verksamhetsområdet.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Kostnaderna för mottagande av asylsökande under
år 1997 kommer liksom föregående budgetår att
överstiga tilldelade medel. Anledningen till detta är
främst att drygt 25 procent av de personer som är
registrerade i mottagandesystemet är personer med
lagakraftvunna avvisningsbeslut. Besluten har av olika anledningar inte kunnat verkställas.

3.2 Resultatbedömningar och slutsatser
Invandringen till Sverige
Målet för asylprövningen har inte uppfyllts under
budgetåret 1995/96. Endast 35 % av asylärendena
hos Statens invandrarverk har avgjorts inom verksamhetsmålets handläggningstid. Från dessa ärenden
har exkluderats ärenden som berörts av verkställighetsstopp, avvaktar praxisbeslut eller generellt ligger
utanför möjligheterna att klara målet på två månaders handläggningstid. Med flera omständigheter
bortdefinierade och trots detta en låg måluppfyllelse
riskerar verksamhetsmålet att bli alltför avlägset för
att fylla en styrande funktion för verksamheten. För
att uppnå bättre styrande effekter har regeringen
9
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omarbetat målen i Invandrarverkets regleringsbrev
för budgetåret 1997. Under första kvartalet år 1997
var måluppfyllelsen 43 procent.
Utlänningsnämnden har prioriterat handläggningen av överklaganden över beslut om avvisning eller
utvisning. Handläggningstiderna i dessa ärendekategorier har blivit kortare medan handläggningstiderna
för medborgarskapsärenden fortfarande är långa.
Nämnden har alltsedan sin tillkomst haft stora ärendebalanser. Extraresurser har tidvis tillförts. För närvarande är det primära problemet den stora mängd
nya ansökningar om uppehållstillstånd som måste
handläggas med förtur. Utlänningsnämnden har sedan den 1 januari 1997 en ny typ av ärenden som
avser överklagande av beslut om uppehållstillstånd
där avvisnings- eller utvisningsbeslut inte är aktuellt.
Efter ett drygt halvårs verksamhet är det ännu för
tidigt att dra några säkra slutsatser om resultatet av
nämndens verksamhet i denna del. Hittills har ärendetypen varit resurskrävande. Enligt nämndens egen
bedömning är en ökning av antalet ärenden att vänta.

vidga kretsen av länder som tar emot kvotflyktingar.
Det finns ett fortsatt behov av en flyktingkvot.

Återvandring
Med återvandring avses att personer som har permanent uppehållstillstånd i Sverige frivilligt återvandrar
till sitt hemland eller bosätter sig i ett annat land.
Dessa personer kan erhålla ett kontantbidrag.
Fr.o.m. den 1 maj 1997 har bidragen höjts. En vuxen
person kan få 10 000 kronor medan upp till fyra
barn kan få 5 000 kronor var. Tillsammans kan en
familj få högst 40 000 kronor. Bidraget behovsprövas och kan endast betalas ut en gång per person.
Under budgetåret 1995/96 ökade antalet ansökningar om bidrag för resor från Sverige för bosättning i
annat land och 560 personer fick sådant bidrag, de
flesta under kalenderåret 1996. T.o.m. juli 1997 har
750 personer beviljats bidrag. Av dessa var 530
medborgare i Bosnien-Hercegovina. Medel har också
avsatts för förberedelser i Sverige inför bosniska flyktingars framtida återvandring samt för s.k. rekognoseringsresor för bosnier inför en eventuell återvandring. Resebidrag för rekognoseringsresor beviljades
till drygt 8 000 personer under budgetåret 1995/96.
Våren 1997 beslutade regeringen att avsätta medel
till en ”återvandringsattaché” vid Sveriges ambassad
i Sarajevo för att främja återvandring. En samrådsgrupp har även bildats med somalierna i Sverige.
Denna disponerar vissa medel för förberedelser i Sverige för ett återvändande till Somalia.

Mottagandet av asylsökande
De beräkningar som gjordes av regeringen inför budgetåret 1997 om antalet personer i mottagandesystemet har inte hållit. Den främsta orsaken till detta är
att ett förhållandevis stort antal utlänningar med avvisningsbeslut ännu inte har kunnat återvända hem.
Regeringen kommer att fortsätta sina ansträngningar
att söka träffa avtal med vissa länder om återvändande av personer som inte får uppehållstillstånd i
Sverige. Ett resultat av dessa förhandlingar är bl.a.
den principöverenskommelse som träffats med Förbundsrepubliken Jugoslavien om att dess medborgare
skall kunna återvända hem.
Den organiserade verksamheten för asylsökande
har successivt ökat och breddats. Såväl måluppfyllelse och deltagande som det genomsnittliga antalet
timmar per vecka har på många håll ökat i landet.

Återvändande
Med återvändande avses att personer som inte fått
uppehållstillstånd eller fått tidsbegränsat uppehållstillstånd återvänder till sitt hemland. Regeringen har
för detta ändamål utfärdat en tidsbegränsad förordning om bidrag i vissa fall till utlänningar som vägrats uppehållstillstånd. Förordningen trädde i kraft
den 1 maj 1997 och gäller till utgången av april
1998. Det innebär bl.a. att de kosovoalbaner som
tvingats bli kvar mer än två år i Sverige på grund av
att de inte tagits emot i sitt hemland, kan få ett visst
ekonomiskt stöd om och när deras hemresa blir möjlig.

Kvotflyktingar
Genom organiserad överföring av kvotflyktingar tog
Sverige under det 18 månader långa budgetåret
1995/96 emot 2 170 kvotflyktingar. Dessutom avsattes medel för medicinsk evakuering för vård i Sverige
av sjuka och skadade bosnier som på grund av kriget
inte kunde få vård i hemlandet samt medicinska alternativa återgärder för vård av bosnier i närområdet. I slutet av budgetåret 1995/96 avsattes 6,5 miljoner
kronor
till
en
fond
som
FN:s
flyktingkommissarie (UNHCR) administrerar. Fonden, som inrättades år 1997, är ett försöksprojekt
under tre år. Syftet med fonden är huvudsakligen att

Efterforskning
Svenska röda korset bedriver efterforskning av försvunna anhöriga i fall där man förlorat kontakten på
grund av krig, väpnad konflikt eller naturkatastrof.
Organisationen arbetar även med utväxlandet av
meddelanden mellan skyddade personer och deras
familjemedlemmar samt till områden där postgången
10
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inte fungerar. Organisationen bedriver också arbete
med familjeåterförening. Staten ger ett visst bidrag
till verksamheten enligt ett avtal med Svenska röda
korset.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Vid beräkning av medel görs bedömningen att antalet ärenden rörande uppehållstillstånd där asylskäl inte åberopas utgör 75 000, antalet viseringsärenden som prövas av Invandrarverket
utgör 30 000 samt att antalet grundärenden i fråga om svenskt medborgarskap utgör 29 000. Även
om antalet asylsökande är förhållandevis lågt bör
Invandrarverket av beredskapsskäl ha kapacitet
att handlägga ärenden motsvarande upp till 18
000 asylsökande.
Avvecklingskostnader har funnits under budgetåret 1997 och kan även förutses under budgetåret
1998. Vilka kostnader som kan komma att belasta
anslaget under året beror i hög grad på vilka uppsägningstider berörd personal har. Avvecklingen beror
dels på att antalet asylsökande minskat, dels förändringar av verkets verksamhetsuppgifter. Vissa nya
uppgifter kommer att tillföras medan andra kommer
att avvecklas. Uppgifter som avvecklas hos Invandrarverket, och som i fortsättningen kommer att i
oförändrad eller modifierad form ingå i Integrationsmyndighetens ansvarsområde, motiverar att
59,3 miljoner kronor på helårsbasis räknas av från
anslaget A 1. och tillförs anslaget B 1. integrationsmyndigheten. För budgetåret 1998 skall dock
30,05 miljoner kronor ligga kvar på anslaget A 1.
Eftersom växlingen av ansvarsområde sker den 1 juni
1998 och Invandrarverket dessutom kommer att ha
avvecklingskostnader.

Internationell samverkan
Regeringen disponerar medel för att bekosta vissa
migrationspolitiska projekt och Sveriges deltagande i
sådant internationellt samarbete som syftar till att
utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier.

3.3 Anslag
A 1. Statens invandrarverk

1995/96

Utgift

586 500

1996

Utgift

394 460

1997

Anslag

506 603

1998

Förslag

452 402

1999

Beräknat

428 039

2000

Beräknat

416 631

Anslagssparande

16 689

Utgiftsprognos

525 592

Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget avser förvaltningskostnader för Statens invandrarverk. En jämförelse mellan budget och utfall
för budgetåret 1995/96 visar att verket detta år hade
ett anslagssparande på 16, 7 miljoner kronor. Innevarande budgetår visar anslagsprognosen att de sparade medlen kommer att tas i anspråk.
Invandrarverket är central utlänningsmyndighet
och ansvarar för utlännings-, invandrar- och medborgarskapsfrågor i den mån frågorna inte handläggs
av någon annan myndighet. Invandrarverket skall
utreda och pröva ansökningar om visering, uppehållstillstånd, flyktingförklaring och resedokument
samt om svenskt medborgarskap. Verket svarar också för mottagande av asylsökande, för överföring och
mottagande av organiserat uttagna flyktingar samt
har ansvar för de utlänningar som tas i förvar enligt
utlänningslagen. Fr.o.m. den 1 juni 1998 kommer en
ny myndighet att vara central förvaltningsmyndighet
för integrationsfrågor. Dessa frågor flyttas därmed
från Invandrarverket.
Invandrarverket kommer fr.o.m. den 1 oktober
1997 att organisatoriskt delas upp i fem regioner.
Den 30 juni 1997 var 1 368 personer anställda vid
verket.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverkets granskning av Invandrarverket har visat att årsredovisningen i allt väsentligt
är rättvisande och uppfyller de krav som uppställs
genom regeringsbeslut eller förordning. Regeringen ansluter sig till denna bedömning.

A 2. Mottagande av asylsökande

1995/96

Utgift

1 869 647

1996

Utgift

1 195 264

1997

Anslag

922 000

1998

Förslag

773 650

1999

Beräknat

773 650

2000

Beräknat

773 650

Beloppen anges i tusental kronor
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Utgiftsprognos

993 600
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Anslaget finansierar mottagandet av asylsökande och
personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd. Från
anslaget bekostas även asylsökandes resor från Sverige och kostnaderna för utlänningar som tagits i förvar enligt utlänningslagen (1989:529). Staten ersätter
kommunerna för den ersättning som ges till vissa
andra utlänningar än asylsökande medan de väntar
på beslut om uppehållstillstånd. Ersättningen har tidigare finansierats över anslaget B 4. Kommunerersättningar vid flyktingmottagande. Fr.o.m. budgetåret 1998 kommer medlen att finnas på anslaget A 2.
Mottagande av asylsökande. Kostnaden beräknas till
12 miljoner kronor för budgetåret 1998. Motsvarande medel förs över från B 4. till A 2.
För budgetåret 1997 beräknas ett överskridande
av anslaget med 71 miljoner kronor. Detta beror
främst på att ett stort antal personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut inte kunnat återsändas till
sina hemländer samt att asylprövningen i vissa ärenden präglats av en allt högre komplexitet i ärendena
med längre utredningstider som resultat.
Statens invandrarverk organiserar mottagandet av
asylsökande. De asylsökande kan antingen bo på en
av verkets förläggningar eller få ersättning för eget
boende. Invandrarverket ansvarar även för utlänningar som tagits i förvar enligt utlänningslagen. Enligt avtal mellan staten och Landstingsförbundet ger
landstingen hälso- och sjukvård till asylsökande och
försvarstagna.
Såvitt avser funktionen Flyktingverksamhet inom
det civila försvaret skall verksamheten bedrivas på
sådant sätt att Invandrarverkets resurser och den beredskap som finns för att ta emot asylsökande även
skall kunna utnyttjas vid svåra påfrestningar på samhället i fred samt vid internationella fredsfrämjande
och humanitära insatser.

dygnskostnad är att mottagandet av asylsökande
under senare år har ändrat karaktär. Från att tidigare uteslutande ha inneburit förläggningsboende
i någon form, bor i dag nära 60 % av de asylsökande i eget boende.

Slutsatser
Vid utgången av år 1997 beräknas det finnas 11 500
personer i mottagandesystemet. När överenskommelsen med Förbundsrepubliken Jugoslavien träder i
kraft, kommer huvuddelen av dessa att kunna lämna
mottagandesystemet. Uppskattningsvis beräknas
därmed den genomsnittliga beläggningen minskas till
9 500 personer från tidigare beräknade 9 800 personer. Förändringen avser endast personer som vistats i
Sverige i mer än ett år. När antalet personer i mottagandesystemet minskar, försvinner stordriftsfördelarna delvis. Dygnskostnaden per person kan därför
beräknas öka till 205 kronor.

A 3. Migrationspolitiska åtgärder

1995/96

Utgift

337 786

1996

Utgift

330 518

1997

Anslag

311 319

1998

Förslag

313 289

1999

Beräknat

314 602

2000

Beräknat

315 842

Utgiftsprognos

309 488

Beloppen anges i tusental kronor
Fr.o.m. år 1997 finns Internationell samverkan inom ramen för migrationspolitiken m.m. som ett äldre anslag inom verksamhetsområdet. Beloppet
uppgår till 2 870 000 kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Ett viktigt inslag i migrationspolitiken är vår beredskap att ta emot kvotflyktingar. Staten betalar ut ersättning till de kommuner som tar emot dessa flyktingar. Av medlen för kvotflyktingar genomförs även
vissa hjälpinsatser för flyktingar utanför Sverige. Staten kan även ge bidrag till åtgärder för frivillig återvandring av personer som efter att ha varit bosatta i
Sverige under längre eller kortare tid väljer att återvandra till sitt ursprungliga hemland eller till annat
bosättningsland. Genom en tidsbegränsad förordning
kan vissa utlänningar som inte får stanna kvar i Sverige få bidrag i samband med utresan. Anhöriga till
flyktingar i Sverige kan få bidrag till resan hit om de
vill förena sig med sina anhöriga i Sverige. Medel anvisas även för att bekosta vissa migrationspolitiska
projekt och Sveriges deltagande i internationellt samarbete inom flykting- och invandringsområdet. Lika-

I början av budgetåret 1997 var antalet registrerade personer i mottagandesystemet 17 302 varav
5 237 var barn under 16 år. Den genomsnittliga
vistelsetiden för de ca 14 000 personer som var
registrerade den 1 juli 1997 var ca två år och fyra
månader. Detta speglar främst de svårigheter som
funnits att återsända personer med avvisningsbeslut till sina hemländer, men även att måluppfyllelsen för handläggningstider i asylärenden varit
låg. De långa vistelsetiderna innebär högre totalkostnader för mottagandet än beräknat. Däremot
redovisas lägre dygnskostnader per person och
dygn, 186 kronor mot beräknat 197 kronor. Detta beror främst på de stordriftsfördelar Invandrarverket kunnat nå med en hög beläggning i mottagandesystemet. En annan orsak till en lägre
12
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A 4. Utlänningsnämnden

så anvisas medel från detta anslag till Svenska röda
korsets efterforskningsverksamhet.

Anslagskredit

2 746

Utgiftsprognos

66 675

1995/96

Utgift

85 141

1996

Utgift

57 797

1997

Anslag

66 675

1998

Förslag

65 388

1999

Beräknat

60 561

Anslagsmedel för budgetåret 1995/96 har i statsbudgeten avsatts för överföring av kvotflyktingar
och mottagande av dem i kommunerna samt alternativa insatser och åtgärder motsvarande kostnader för 2 760 organiserat överförda flyktingar.
Under budgetåret 1995/96 (18 månader) överfördes 2 170 kvotflyktingar till Sverige. Kostnaderna
för denna verksamhet, inklusive kostnaderna till
den fond som UNHCR administrerar samt ersättningen till de kommuner som tagit emot flyktingarna uppgick till 297,3 miljoner kronor. Under
budgetåret 1997 har riksdagen anvisat medel motsvarande kostnader för 1 840 kvotöverförda flyktingar. Under första halvåret 1997 har 1 174
kvotflyktingar överförts till Sverige. Uttagningarna sker som regel i samarbete med UNHCR.
Medlen används därutöver för att ge särskilt utsatta personer en fristad i Sverige. Inom ramen för
anslagsmedlen har fem miljoner kronor avsatts till
medicinska insatser och fem miljoner kronor till
projektmedel för förberedelser i Sverige inför
framtida återvandring till Bosnien-Hercegovina
samt Somalia och övriga områden på Afrikas
horn.
Bidragen till flyktingars resor från Sverige, s.k.
återvandringsbidrag, uppgick till 2,9 miljoner kronor
under budgetåret 1995/96. Av de anvisade medlen
har inte allt utnyttjats bl.a. beroende på att ökningen
av återvandringen inträffade under senare delen av
perioden och att resorna gick till ett land nära Sverige.
Under budgetåret 1995/96 uppgick kostnaderna
för resor till Sverige för anhöriga till flyktingar till
998 000 kronor.

2000

Beräknat

62 392

Slutsatser

Regeringens bedömningar med anledning av
revisionens iakttagelser

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Beloppen anges i tusental kronor

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att av den beviljade anslagskrediten på 2,9 miljoner kronor hade ca 2,7 miljoner kronor utnyttjats.
Utlänningsnämnden prövar överklaganden av beslut som fattas av Invandrarverket avseende avvisningar och utvisningar samt ansökningar om uppehållstillstånd, flyktingförklaring, resedokument och
svenskt medborgarskap. Nämnden prövar även s.k.
nya ansökningar om uppehållstillstånd. Sådan ansökan kan göras efter det att ett avvisnings- eller utvisningsbeslut vunnit lagakraft. Fr.o.m. den 1 december
1997 tillförs Utlänningsnämnden uppgiften att pröva
överklagande beträffande offentliga biträden i utlänningsärenden.
Nämnden består av 8 ordinarie ordföranden och 5
ersättare för dessa samt 30 ledamöter. Arbetet leds
av en generaldirektör vilken också är en av nämndens ordinarie ordföranden. Den 30 juni 1997 var
127 personer anställda vid nämnden.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Nedgången av antalet asylsökande har inte fullt ut
slagit igenom i Utlänningsnämndens verksamhet.
På grund av att så många avvisningsbeslut ännu
inte verkställts är antalet nya ansökningar om uppehållstillstånd fortfarande stort.

Anslagsmedlen för år 1998 avseende mottagande
av kvotflyktingar bör liksom innevarande budgetår få användas med viss flexibilitet och motsvara
kostnaderna för 1 840 överförda flyktingar. Regeringen bedömer, liksom för innevarande budgetår,
att många personer bl.a. från f.d. Jugoslavien
kommer att vilja flytta hem och att medel kommer att tas i anspråk för detta.

Riksrevisionverkets granskning av Utlänningsnämnden har visat att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande och uppfyller de krav som
uppställs genom regeringsbeslut eller förordning.
Regeringen ansluter sig till denna bedömning.
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Slutsatser
Anslaget nyinrättades budgetåret 1997. Från anslaget finansieras resor ut ur landet för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen,
Statens
invandrarverk
och
Utlänningsnämnden med stöd av utlänningslagen
(1989:529). Kriminalvårdens transporttjänst organiserar resor på uppdrag av verkställande myndighet. Innevarande budgetår visar anslagsprognosen att kostnaderna kommer att understiga
tilldelade medel för budgetåret 1997.

En översyn av Utlänningsnämndens arbetsformer
och resursanvändning är påkallad. En bedömning
bör därvid göras av vilka åtgärder som kan vidtas
för att ytterligare förkorta handläggningstiderna.
För att stödja nämnden i ett sådant arbete och för
att få ner ärendebalansen tillförs anslaget fyra
miljoner kronor fr.o.m. år 1998.

A 5. Offentligt biträde i utlänningsärenden

Regeringens överväganden

1995/96

Utgift

0

Resultatinformation

1996

Utgift

0

1997

Anslag

64 240

1998

Förslag

60 295

1999

Beräknat

61 501

2000

Beräknat

62 731

Utgiftsprognos

Färre avvisnings- och utvisningsbeslut förutses
komma att bli verkställda under budgetåret 1997
än vad som beräknats i budgetpropositionen
1997. Detta beror dels på nedgången i antalet
asylsökande, dels på de problem som uppstått i
samband med att vissa länder inte tillåter sina
medborgare att återvända hem sedan de avvisats
eller utvisats från Sverige. Eftersom ett förhållandevis stort antal resor skett till närliggande länder
har kostnaderna per återvändande legat på en lägre nivå än beräknat.

59 216

Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget nyinrättades budgetåret 1997. Anslagsprognosen för budgetåret 1997 visar att kostnaderna
kommer att understiga tilldelade medel.
Offentliga biträden förordnas för närvarande med
stöd av rättshjälpslagen (1972:429) i ärenden enligt
utlänningslagen (1989:529) där fråga uppkommit
om avvisning eller utvisning. Fr.o.m. den 1 december
1997 återfinns bestämmelserna i 11 kap. utlänningslagen samt lagen (1996:1620) om offentligt biträde.

Slutsatser
Den principöverenskommelse som nu finns med
Förbundsrepubliken Jugoslavien beräknas leda till
att antalet verkställigheter av avvisningsbeslut
ökar. Med hänsyn till att dessa resor bör kunna
anordnas till förhållandevis låga kostnader finner
regeringen att anslagets storlek kan bestämmas till
en nivå i närheten av det prognostiserade utfallet
för år 1997.

Regeringens överväganden
Rätten att erhålla rättshjälp är viktig. Anslaget
bör anpassas till antagandet om antalet asylsökande under bugetåret.

A 6. Utresor för avvisade och utvisade

1995/96

Utgift

0

1996

Utgift

0

1997

Anslag

130 000

1998

Förslag

83 210

1999

Beräknat

84 874

2000

Beräknat

86 572

Utgiftsprognos

88 000

Beloppen anges i tusental kronor
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4 Integrationspolitik

4.1

Omfattning och ändamål
En fortsatt satsning på särskilda insatser i utsatta bostadsområden skall ske.

Verksamhetsområdet omfattar integrationspolitik
med frågor rörande invandrares introduktion i Sverige, delaktighet och inflytande, åtgärder mot etnisk
diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt
ersättning till kommunerna för flyktingmottagande.
Fr.o.m. den 1 juni 1998 ingår, under förutsättning av riksdagens beslut, en ny myndighet för integrationsfrågor i verksamhetsområdet.

4.2

UTGIFTSUTVECKLINGEN

Särskilda åtgärder i invandrartäta områden

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

5 029,5

2 621,0

1 713,8

Resultatbedömning och slutsatser

1998

1999

2000

2 115,7

2 038,2

1 852,4

Genom ekonomiskt stöd får kommunerna möjlighet
att bedriva utvecklingsarbete i syfte att förbättra
livsmiljöerna i invandrartäta och utsatta bostadsområden i framför allt storstadsregionerna. Sedan stödet
infördes budgetåret 1995/96 har åtta storstadskommuner upprättat särskilda handlingsplaner för sammanlagt tolv bostadsområden. Detta har hittills inneburit en mobilisering av de boende som har
engagerat sig och aktiverats i handlingsplanerna. Nya
kontakter har knutits och det sociala nätverket
stärkts. Uppmärksamheten på de skillnader som
finns mellan olika bostadsområden har ökat.
För att tillföra erfarenheter från andra kommuner
än storstadskommuner utsåg regeringen våren 1997
kommunerna Eskilstuna, Landskrona, Norrköping
och Trollhättan att ingå i stödkretsen. Sammanlagt
tolv kommuner skall därmed stimuleras till insatser
som även skall kunna utgöra goda exempel för andra
kommuner. Utvärderingarna sker lokalt och hösten
1997 förväntas de åtta storstadskommunerna redovisa sina första erfarenheter.

Prioriteringar för 1998 om integrationspolitik
I proposition Sverige, framtiden och mångfalden från invandrarpolitik till integrationspolitik
(prop. 1997/98: 16) föreslår regeringen:
• att det integrationspolitiska arbetet skall särskilt
inriktas på att
- ge förutsättningar för individers egen försörjning
och delaktighet i samhället,
- förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism,
- värna om grundläggande demokratiska värden och
verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och
möjligheter.
• att förverkligandet av de integrationspolitiska målen bör följas upp kontinuerligt.
• att en ny myndighet inrättas den 1 juni 1998 med
ansvar för att integrationspolitiska mål och synsätt får genomslag på olika samhällsområden
samt för att aktivt stimulera integrationsprocessen i samhället.

Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism
Regeringen har under budgetåret 1997 lämnat stöd
till olika projekt, varav 10 miljoner kronor till den
svenska samordningskommittén för Europaåret mot
rasism. Kommitténs direktiv föreskriver att aktivite15

terna under Europaåret skall sikta till långsiktighet
och lokalt engagemang.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare (dir.
1997:11) för att se över lagen mot etnisk diskriminering. Översynen skall redovisas senast den 1 december 1997.

emot vidareflyttade flyktingar fick sämre kostnadstäckning än utflyttarkommunerna. Små kommuner,
oberoende av geografiskt läge, är i allmänhet utflyttningskommuner och fick sina kostnader täckta med
statsbidrag. Inflyttningskommunerna, som nästan
alla är stora och medelstora kommuner i mellersta
och södra Sverige, fick ingen schablonersättning för
sådana flyktingar som flyttade från ursprungskommunen 18 månader efter det första kommunmottagandet. Utbetalningsreglerna är nu ändrade för att
motverka denna effekt.
Kommuner med stort flyktingmottagande har fått
särskild kompensation åren 1996 och 1997 med
sammanlagt 400 miljoner kronor från anslaget A 2.
Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting under utgiftsområde 25. Regeringen avser
att fördela ytterligare en viss del av detta anslag som
bidrag till kommuner med höga kostnader för flyktingmottagande.

Kommunersättningar vid flyktingmottagande
Krigen i f.d. Jugoslavien ledde till att 62 700 flyktingar togs emot i 272 kommuner under år 1994.
Viseringsplikt och slut på striderna har sedan gjort
att så få som 6 800 flyktingar togs emot i 243 kommuner år 1996. Kommunmottagandet under de senaste åren framgår av följande tabell:
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

18 840

18 550

25 220

62 990

15 920

6 800

12 700 1

1. Prognos

Statens invandrarverk har inte gjort några kontinuerliga mätningar av hur väl introduktionen av flyktingar i det svenska samhället fungerar. Olika utvärderingar har dock visat på ökade svårigheter att bli
självförsörjande. Bara omkring tio procent av dem
som bosatt sig i Sverige under senare år klarar sin
egen försörjning genom lönearbete tre och ett halvt
år efter kommunmottagandet. Detta beror framför
allt på den höga arbetslösheten på den svenska arbetsmarknaden och på att flyktingarnas kunskaper i
svenska och deras yrkeskvalifikationer inte motsvarar de krav som ställs.
Kunskaperna i svenska språket har en nyckelroll
för hur väl introduktionen skall lyckas. En stor andel
av eleverna avbryter dock undervisningen i svenska
för invandrare eller uppnår inte godkänt resultat.
Detta gäller särskilt elever med ingen eller mycket
kort utbildning i hemlandet och/eller med krigsupplevelser eller handikapp.
Flyktingmottagandet åren 1991 och 1992 har
följts upp med avseende på hur väl den statliga ersättningen täckt kommunernas kostnader. Ersättningsperioderna som studerats gäller åren 1991 1994 och 1992 - 1995.
De flesta kommuner som tog emot flyktingar år
1991 har fått sina kostnader ersatta. Kommunmottagandet år 1992 har däremot medfört ett genomsnittligt underskott för kommunerna. Skillnaden i
kostnadstäckningsgrad kan delvis förklaras med att
ett särskilt konjunkturtillägg betalades ut för de flyktingar som togs emot under år 1991. Den bakomliggande orsaken till att den statliga ersättningen inte
räckt till är emellertid att få flyktingar kommit ut i
arbete och kunnat försörja sig. Kommunernas socialbidragskostnader har därför blivit större än beräknat.
När det gäller såväl 1991 som 1992 års flyktingmottagning har det visat sig att kommuner som tog

Hemutrustningslån
Under perioden 1994 - 1996 har antalet nya hemutrustningslån till flyktingar m.fl. utlänningar minskat
kraftigt, vilket är en återspegling av att kommunutflyttningarna avtagit:
1994

1995

1996

Beviljade ansökningar

28 290

10 997

5 309

Utbetalade belopp, tkr

585 536

84 171

77 651

De genomsnittliga lånebeloppen har dessutom minskat från 20 600 kronor år 1994 till 14 600 kronor
under 1996.
Det kapital som Centrala studiestödsnämnden
(CSN) lånar ut till flyktingarna finansieras med lån
hos Riksgäldskontoret. Den totala lånestocken är
stor och det är i första hand redan beviljade lån som
styr anslagsutvecklingen de kommande åren. Anslaget B 5. Hemutrustningslån används till räntesubventionering av CSN:s låntagare samt eftergifter av lånebelopp.
CSN:s totala skuld till Riksgäldskontoret har de
senaste åren utvecklats på följande sätt (miljoner
kronor):
1994

1995

1996

1 185,4

1 329,2

1 319,9

Under år 1996 skulle 193 miljoner kronor planenligt
ha återbetalats till CSN, men det kom in endast 92,4
miljoner kronor. Orsakerna till att resterande 100,3
miljoner kronor inte betalades tillbaka är:
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Anstånd

57,1, varav kapitaliserad ränta 9,7

Eftergift

34,9, varav kapitaliserad ränta 2,9

Övrigt

till informations- och tidningsverksamhet på vissa
språk och på lätt svenska i nuvarande form. Därför
föreslår regeringen att det statliga stödet till Stiftelsen Invandrartidningen avvecklas. Regeringen föreslår också att bidragsgivningen till invandrarnas riksorganisationer m.fl. i större utsträckning bör
resultatstyras.

8,3 varav kapitaliserad ränta 1,40
100,3 miljoner kronor

Anstånd. Många invandrare har efter flera år i Sverige ännu inte kommit ut på arbetsmarknaden. Andelen anståndsansökningar har ökat med mer än 45
procent sedan år 1994.
Eftergifter. Om låntagaren bedöms ha en varaktigt
nedsatt betalningsförmåga kan lånet efterskänkas
helt eller delvis. Vid dödsfall efterskänks skulden.
Antalet ansökningar om eftergift har ökat under åren
1996 och 1997.
Övrigt. Under år 1996 fanns 52 000 lån som förfallit till betalning. Drygt 4 000 lån betalades aldrig
trots påminnelser.

4.2.1

Särskilda insatser i utsatta bostadsområden
Den generella politiken har hittills inte givit tillräckligt stöd för en utveckling som hindrar boendesegregationen att tillta och etnifieras. Att bryta segregationen är ett nationellt intresse där kommunerna har en
nyckelroll. I propositionen om integrationspolitik
framhåller regeringen att en fortsatt satsning på utsatta bostadsområden bör göras under de närmaste
åren. Ett mindre antal bostadsområden som ingår i
den satsning som gjorts under de senaste åren bör få
möjlighet att vidareutveckla sitt arbete med hjälp av
statligt stöd. Syftet är att åstadkomma en varaktig
förbättring av situationen i dessa bostadsområden
och att de skall kunna fungera som nationella exempel.

En ny integrationspolitik

I propositionen (1997/98:16) om integrationspolitik
redovisar regeringen sina bedömningar och skäl för
en ny integrationspolitik. Regeringen anser att samhällets etniska och kulturella mångfald bör tas som
utgångspunkt för den generella politikens utformning
och genomförande på alla samhällsområden och nivåer. Särlösningar som riktar sig specifikt till invandrare som grupp bör begränsas till insatser och åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige.
De mål som regeringen föreslår för integrationspolitiken tar fasta på samhällets mångfald
och syftar till att motverka och förebygga en segregering och marginalisering som sammanfaller med etniska gränser. Integrationspolitikens genomförande
och resultat föreslås bli föremål för kontinuerlig uppföljning. Som en konsekvens av den nya politiken
skall också invandrarbegreppets användning i författningar ses över.

En integrationsmyndighet
För att de integrationspolitiska målen skall kunna
fullföljas behövs ett övergripande ansvar för frågor
med anknytning till samhällets etniska och kulturella
mångfald och för att följa och utvärdera utvecklingen
ur ett integrationspolitiskt perspektiv. Den ökade
segregeringen och marginaliseringen i samhället måste med kraft motverkas. I propositionen om integrationspolitik föreslår regeringen att en ny myndighet
för integrationsfrågor inrättas. Myndigheten skall
bl.a. ansvara för att integrationspolitikens mål och
synsätt får genomslag på olika samhällsområden
samt för att aktivt stimulera integrationsprocesserna i
samhället. Särskilt viktiga uppgifter för myndigheten
bör vara att verka för lika rättigheter och möjligheter
för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund, att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism samt att se till att nyanlända invandrare får stöd för sin integration i det svenska
samhället. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering skall inordnas i den nya myndighetens organisation med en i myndigheten självständig ställning.

Delaktighet och inflytande
Regeringen framhåller i propositionen om integrationspolitik att särskilda insatser bör göras för att
stimulera invandrares delaktighet i samhällsutvecklingen. Det är bl.a. viktigt att stimulera lokala initiativ. Vidare framhålls i propositionen att statliga och
kommunala myndigheter bör svara för att samhällsinformation når alla i befolkningen, oavsett härkomst och etnisk bakgrund och att den är anpassad
till mottagarnas skilda förutsättningar och behov.
Det kan också behövas särskilda insatser för att tillgodose nyanlända invandrares behov av samhällsinformation. Däremot ifrågasätts om staten bör ge stöd

Introduktion av nyanlända invandrare
Alla nyanlända invandrares behov av samhällsstöd
bör uppmärksammas av statliga myndigheter och
kommuner i syfte att underlätta deras försörjning
och delaktighet i samhället. Behovet av stöd skiftar
beroende på bakgrund och eventuella flyktorsaker.
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Därför är det viktigt att stödåtgärderna tar hänsyn
till varje individs speciella behov och förutsättningar.
Utgångspunkten är individens eget ansvar för att
skapa sig en tillvaro i Sverige. Skyddsbehövandes behov av stöd under den första tiden i Sverige kan skilja
sig från andra invandrares. För denna grupp lämnas
också statlig ersättning till kommunerna. Regeringen
framhåller i propositionen om integrationspolitik att
nuvarande system med individuella introduktionsplaner och introduktionsprogram för skyddsbehövande kan behöva utvecklas. Den nya integrationsmyndigheten
föreslås
få
ansvar
för
uppföljningen av introduktionen av skyddsbehövande.

B 6. Hemutrustningslån
(ramanslag)
Ändamål: Räntesubventioner och avskrivningar av
lån.

Anslag budgetåret 1998
Förslagen i propositionen om integrationspolitik
medför att anslagsstrukturen för år 1998 och kommande budgetår i stället bör vara:
B 1. Integrationsmyndigheten
(ramanslag)
Ändamål: Myndighetsfinansiering av Integrationsmyndigheten, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering och Nämnden mot etnisk diskriminering.
Medel tillförs från nuvarande anslagen

Slutsatser
Som en följd av den nya integrationspolitiken föreslår regeringen i denna proposition en förändrad anslagsstruktur för verksamhetsområdet. Regeringens
övriga bedömningar inom integrationspolitiken och
skälen för den återfinns i regeringens proposition om
integrationspolitik.

- A 1. Statens invandrarverk (i huvudsak nuvarande
integrationsverksamhet)
- B 3. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
- B 4. Åtgärder för invandrare (del av statsbidraget
till Stiftelsen Invandrartidningen)
- B 5. Kommunersättningar vid flyktingmottagande
(medel för uppföljning)

4.2.2

En ny anslagsstruktur

B 2. Särskilda insatser i utsatta bostadsområden
(ramanslag)
Oförändrat ändamål och finansiering

Anslag budgetåret 1997
Innevarande budgetår finansieras verksamhetsområde B med följande anslag:

B 3. Integrationsåtgärder
(ramanslag)
Ändamål: Projektstöd för att stimulera integrationsprocesserna i samhället samt för att förebygga och
motverka diskriminering, främlingsfientlighet och
rasism. Informations- och uppföljningsprojekt som
initieras av Integrationsmyndigheten, statsbidrag till
organisationer samt regeringsinitiativ inom området.
Medel tillförs från nuvarande anslagen

B 1. Särskilda åtgärder i invandrartäta områden
(ramanslag)
Ändamål: Projektstöd till kommuner
B 2. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism
(obetecknat anslag)
Ändamål: I huvudsak projektstöd till organisationer

- B 2. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism

B 3. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
(ramanslag)
Ändamål: Myndighetsfinansiering av DO och
Nämnden mot etnisk diskriminering

- B 4. Åtgärder för invandrare (statsbidrag till invandrares riksorganisationer, projektstöd och del
av statsbidraget till Stiftelsen Invandrartidningen)
- N 2. Stöd till demokratiutveckling, utgiftsområde
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B 4. Åtgärder för invandrare
(obetecknat anslag)
Ändamål: Statsbidrag till invandrares riksorganisationer, statsbidrag till Stiftelsen invandrartidningen
samt projektstöd till organisationer

B 4. Kommunersättningar vid flyktingmottagande
(ramanslag)
Ändamål: I huvudsak oförändrat ändamål och finansiering. Ersättningen för bistånd åt andra utlänningar
än asylsökande skall dock föras till anslaget A 2.
Mottagande av asylsökande. Uppföljningsverksamheten flyttas till det nya anslaget B 1. Integrationsmyndigheten.

B 5. Kommunersättningar vid flyktingmottagande
(ramanslag)
Ändamål: Statsbidrag till kommuner och landsting
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B 5. Hemutrustningslån
(ramanslag)
Oförändrat ändamål och finansiering.

4.3

Anslag

B 1.

Integrationsmyndigheten

1998

Nytt anslag

45 376

1999

Beräknat

76 423

2000

Beräknat

84 399

Övriga anslagsöverföringar
Medlen för uppföljning av den statliga ersättningen
till kommunerna för flyktingmottagande - 1 miljon
kronor - förs till Integrationsmyndigheten efter att
tidigare ha finansierats över anslaget för kommunersättningar vid flyktingmottagande. Statsbidraget till
Stiftelsen Invandrartidningen, som avvecklas efter
den 30 april 1998, fördelas mellan de nya anslagen
B 1. Integrationsmyndigheten och B 3. Integrationsåtgärder. Av tidigare beräknat statsbidrag på
15 355 000 kronor skall 5 118 000 kronor användas
till Stiftelsens verksamhet för perioden januari - april
1998 och finansieras inom anslaget B 3. Integrationsåtgärder. Resterande belopp som uppgår till
10 237 000 kronor tillförs Integrationsmyndigheten.

Beloppen anges i tusental kronor

SAMMANFATTANDE ANSLAGSBERÄKNING (TKR)
FÖR INTEGRATIONSMYNDIGHETEN ÅR 1998

Integrationsmyndigheten skall fr.o.m. den 1 juni
1998 vara central förvaltningsmyndighet för integrationsfrågor i enlighet med vad regeringen föreslår i
propositionen om integrationspolitik. Regeringen har
för avsikt att inom kort tillsätta en organisationskommitté som skall utreda den närmare organisationen av myndigheten, dess ledningsform samt ge förslag till namn på myndigheten.
Under budgetåret 1998 kommer Ombudsmannen
mot etnisk diskriminering och Integrationsmyndigheten att behöva ha delad dispositionsrätt till anslaget.

Medel från A 1. Statens invandrarverk avseende juni
- december 1998

29 250

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering hela 1998

4 889

Medel från statsbidraget till Stiftelsen Invandrartidningen avseende maj - december 1998

10 237

Utredningskostnader från anslaget för kommunersättningar vid flyktingmottagande
Summa Integrationsmyndigheten år 1998

1 000
45 376

Övrigt

Regeringens överväganden

Etableringskostnaderna för den nya myndigheten,
som beräknats till ca 4 miljoner kronor, ingår i anslagsbeloppet 45 376 000 kronor.

Anslagsöverföring från Statens invandrarverk
Uppgifter som avvecklas hos Statens invandrarverk
och som i fortsättningen kommer att i oförändrad
eller modifierad form ingå i Integrationsmyndighetens ansvarsområde motiverar att 59,3 miljoner kronor på helårsbasis räknas av från anslaget A 1. Statens invandrarverk och tillförs Integrationsmyndigheten. För budgetåret 1998 skall dock
30 050 000 kronor ligga kvar hos Invandrarverket,
eftersom växlingen av ansvarsområde sker den 1 juni
1998 och verket dessutom kommer att ha avvecklingskostnader.

B 2.

1995/96

Utgift

28 363

Utgift

28 266

1997

Anslag

125 000

1998

Förslag

200 000

1999

Beräknat

150 000

2000

Beräknat

150 000

Därav

Anslagsöverföring från Ombudsmannen mot
etnisk diskriminering
Det tidigare anslaget B 3. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering avvecklas och de medel som tidigare beräknats för ändamålet, 4 889 000 kronor,
förs i sin helhet över till anslaget B 1. Integrationsmyndigheten. Ombudsmannen förutsätts finansieras från det nya anslaget även under tiden
1 januari 1998 t.o.m. 30 maj 1998.

Särskilda insatser i utsatta bostadsområden

1996

Reservation
Utgiftsprognos

96 637 2

151 637 3

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Skillnaden mellan anvisade 125 000 tkr och utgiften 28 363 tkr beror på
att utbetalningarna av beviljade medel till kommunerna sker successivt
och löper över flera budgetår.
3. Härav 96 637 tkr från 1995/96:XD12. Särskilda insater i invandrartäta
områden.
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Anslaget avser särskilda insatser för att främja utvecklingen i invandrartäta och utsatta storstadsområden samt bostadsområden med likartad situation.

som förebygger och motverkar diskriminering,
främlingsfientlighet och rasism.
Vidare disponeras anslaget för informationsinsatser samt för projekt med syfte att följa upp och utvärdera samhällsutvecklingen mot bakgrund av samhällets etniska och kulturella mångfald.
Anslaget disponeras också för bidrag enligt förordningen (1986:472) om statsbidrag till invandrares
riksorganisationer samt till vissa samarbetsorgan för
sådana riksorganisationer. Från anslaget finansieras
också sådana bidrag som lämnas enligt förordningen
(1990:632) om bidrag till avgränsade projekt.
Under budgetåret 1998 kommer Regeringskansliet, Statens invandrarverk och Integrationsmyndigheten att ha delad dispositionsrätt till anslaget.

Regeringens överväganden
Kommunernas utvecklingsarbete skall vara långsiktigt. Ett övergripande syfte med stimulansbidraget är
att ge utrymme för uthålliga lokala processer. Som en
följd av att ersättningarna till kommuner och landsting för flyktingmottagande innevarande budgetår
beräknas överstiga anvisade medel, har regeringen i
tilläggsbudget för år 1997 föreslagit att 70 miljoner
kronor på anslaget B 1. Särskilda insatser i invandrartäta bostadsområden skall dras in. Denna indragning bedöms inte påverka kommunernas insatser
under innevarande budgetår. I enlighet med vårpropositionen har riksdagen beslutat att utöka satsningen på utsatta bostadsområden under åren 1998 och
1999. Regeringen anser att denna ambitionshöjning
är angelägen. Med hänsyn till de stigande kostnaderna för ersättning till kommunerna för flyktingmottagande och att det inte finns något ekonomiskt utrymme för att utöka utgiftsramen för 1998 bör
ambitionshöjningen kunna genomföras under en
längre tidsperiod. Därför föreslår regeringen en omfördelning av anslagsnivåerna för åren 1998 och
1999 i förhållande till de nivåer som angavs i vårpropositionen. Därigenom kan medel för utvecklingsarbete anslås också för år 2000 så att ett långsiktigt arbete blir möjligt.
För att få ytterligare erfarenheter och effekter av
de insatser som de tolv utsedda kommunerna genomför, anser regeringen att några bostadområden skall
få möjlighet att vidareutveckla sitt arbete i syfte att
åstadkomma en varaktig förbättring av situationen
och kunna fungera som nationella exempel.
En del av anslaget bör även detta år avsättas för
uppföljning, utvärdering och erfarenhetsspridning.
Även admininistration av bidragen finansieras från
anslaget.

B 3.

Regeringens överväganden
Medel från anslaget bör i enlighet med vad som anförts i propositionen om integrationspolitik användas
av Integrationsmyndigheten, bl.a. för att stimulera
dem som invandrat till ett ökat deltagande i samhällslivet samt för att förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. Vidare
beräknas medel för vissa informationsinsater i samband med invandrares introduktion. För dessa åtgärder åtgår 36 477 000 kronor, varav 12 miljoner kronor skall finnas till regeringens disposition. Härav
har 2 miljoner kronor beräknats för delfinansiering
av ett planerat Forum för världskultur inom Kulturdepartementets ansvarsområde. Därtill skall 2 miljoner kronor utgöra bidrag till den verksamhet som
bedrivs av intressentföreningen Sverige år 2000, vars
syfte är att öka den mångkulturella kompetensen i
arbetslivet, i enlighet med det avtal som finns mellan
staten och intressentföreningen. Statsbidragsgivningen till Stiftelsen Invandrartidningen skall upphöra
den 30 april 1998 då nuvarande avtal med stiftelsen
löper ut. Av det tidigare beräknade statliga stödet har
10 237 000 kronor förts till Integrationsmyndigheten
och 5 118 000 kronor skall användas till Stiftelsens
verksamhet under perioden 1 januari t.o.m. den 30
april 1998.
I propositionen om integrationspolitik redovisar
regeringen sina skäl för att bidraget till invandrarnas
riksorganisationer m.fl. skall resultatstyras. Regeringen aviserar i denna att en särskild utredare skall
tillsättas som i samråd med bl.a. invandrarnas organisationer skall föreslå formerna för ett nytt bidragssystem. Det nya systemet skall börja införas år 1999
och vara fullt genomfört år 2001. Därför föreslås
inga förändringar av statsbidragen till invandrares
riksorganisationer för år 1998. Regeringen beräknar
organisationsstödet budgetåret 1998 till 16 265 000
kronor.
Den totala medelsberäkningen för anslaget uppgår
därmed till 57 860 000 kronor.

Integrationsåtgärder

1998

Nytt anslag

57 860

1999

Beräknat

52 742

2000

Beräknat

52 742

Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras för åtgärder för att stimulera integrationsprocessen i samhället samt för åtgärder
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Regeringens överväganden
SAMMANFATTANDE ANSLAGSBERÄKNING (TKR)
Förutvarande B 2. Åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism

21 333

Medel från f.d. B 4. Åtgärder för invandrare

28 394

Förutvarande N 2. Stöd till demokratiutveckling (utgiftsområde 17)

8 133

Summa B 3. Integrationsåtgärder

B 4.

1995/96

Utgift

4 702 431
2 404 597

1997

Anslag

1 160 591

1998

Förslag

1 713 915

1999

Beräknat

1 666 590

2000

Beräknat

1 474 292

1996

57 860

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

Utgift

Därav

Bedömningarna om medelsbehovet grundar sig på
att så många som 12 700 flyktingar tas emot under
år 1997. Detta stora kommunmottagande beror på
att asylsökande, främst Kosovo-albaner, som väntat
på besked om uppehållstillstånd nu får stanna i Sverige. Utbetalningarna av schablonersättningar m.m.
till kommunerna faller emellertid till största delen ut
under åren 1998 och 1999. Kommunmottagandet år
1998 bedöms omfatta 7 000 personer, inkluderande
vissa anhöriga till flyktingar samt sådana flyktingar
som överförts till Sverige efter särskild uttagning s.k. kvotflyktingar.
De kraftigt ökade ersättningarna till kommunerna
för äldre och handikappade flyktingar skall analyseras. Det handlar om ett växande åliggande för staten,
eftersom personer som berättigar kommunerna till
ersättning i princip faller ifrån endast om de blir
svenska medborgare, flyttar ut från Sverige eller avlider. Regeringen har beslutat att ge Invandrarverket i
uppdrag att kartlägga kommunmottagandet under
1990-talet och att i samband härmed vidareutveckla
sina anslagsprognoser. Verket skall speciellt analysera mottagandet av äldre och handikappade flyktingar
och vilka statliga ersättningar till kommunerna som
de närmarste åren kan förväntas för dessa personkategorier vid tillämpning av nuvarande ersättningsregler. I uppdraget ingår också att utreda om reglerna - där först helt schablonbidrag utgår och efter tolv
månader och framgent särskild ersättning - innebär
viss överkompensation för kommunerna. Föreligger
överkompensation avser regeringen att efter överläggningar med Svenska kommunförbundet vidta
erforderliga korrigeringar i förordningen (1990:927)
om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
För att kunna möta utgiftsanspråken år 1998 har
regeringen omfördelat 100 miljoner kronor som tidigare beräknats under utgiftsområde 25, anslaget A 2.
Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och
landsting.

Utgiftsprognos

1 386 000

Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras för statsbidrag till kommuner
och landsting enligt förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. Under
budgetåret 1998 kommer Statens invandrarverk och
den nya integrationsmyndigheten att ha delad dispositionsrätt till anslaget.
Utgifterna budgetåret 1995/96 understeg anvisat
anslag med drygt 1 545 miljoner kronor, huvudsakligen beroende på att färre asylsökande kom till Sverige och fick uppehållstillstånd än vad som - mot
bakgrund av krigen i f.d. Jugoslavien - kunde förutses när anslaget beräknades hösten 1994.
Prognosen för anslagsbelastningen innevarande
budgetår indikerar en medelsbrist på drygt 225 miljoner kronor. Underskottet utgör ett netto av överoch underutnyttjanden av de olika ersättningsformer
som finansieras från anslaget. Grundproblemet är
den snabbt växande omfattningen av ersättningarna
till äldre och handikappade flyktingar. Dessa ersättningar, som kalenderårsvis i efterskott kompenserar
kommunerna för utgifter enligt socialtjänstlagen
(1980:620) och lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar, var budgeterade till 180 miljoner kronor. Merparten av årets stödutbetalningar har nu verkställts och
med stor sannolikhet beräknas stödformen komma
att kosta staten 455 miljoner kronor år 1997.
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MEDELSBERÄKNING (TKR)
1997
BERÄKNAT UTFALL

1998
FÖRSLAG

58 000

59 696

Schablonersättning

700 000

1 001 219 1

Ersättning för äldre och handikappade

ÄNDAMÅL

Grundersättning till kommuner

455 000

500 000

Barn utan egna vårdnadshavare

70 000

70 000

Extraordinära ersättningar

35 000

33 000

Sjukvårdskostnader

55 000

50 000

Ersättning för bistånd 2

12 000

0

1 000

0

1 386 000

1 713 915

Uppföljning

3

1

Härutöver har 243,5 miljoner kronor beräknats under anslaget A 3. Migrationspolitiska åtgärder för sådana schablonersättningar som avser kommunmottagande av 1 840 kvotflyktingar.
2
Ändamålet föreslås fr.o.m. år 1998 finansieras från anslaget A 2. Mottagande av asylsökande.
3
Ändamålet föreslås fr.o.m. år 1998 finansieras från anslaget B 1. Integrationsmyndigheten.

B 5.
1995/96

Hemutrustningslån
Utgift

210 759

Utgift

137 908

1997

Anslag

101 906

1998

Förslag

98 549

1999

Beräknat

92 478

2000

Beräknat

91 015

Därav

1996

Utgiftsprognos

Regeringens överväganden
Med de antaganden som gjorts om kommunmottagandet av flyktingar m.fl. utlänningar och mot bakgrund av de ökande utgifterna för eftergifter av lån
beräknas anslagsbehovet till 98 549 000 kronor.
Regeringen avser att se över regelverket för hemutrustningslån bl.a. för att se om det behöver anpassas till de förändringar av socialtjänstlagen som genomförs den 1 januari 1998.

101 910

Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget finansieras räntesubventioner och eftergifter i låneverksamheten för hemutrustning till
flyktingar och vissa andra utlänningar.

.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet
med vad regeringen förordar under avsnitt 3.1.

4. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget Statens institutionsstyrelse under 1998 åta sig
ekonomiska förpliktelser så att dessa, tillsammans
med tidigare åtagna förpliktelser i fråga om detta
ramanslag, uppgår till högst 20 miljoner kronor
under 1999, högst 20 miljoner kronor år 2000
och högst 20 miljoner kronor under år 2001 och
senare.

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
3. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel, under 1998 åta sig ekonomiska förpliktelser så att dessa, tillsammans med tidigare
åtagna förpliktelser i fråga om detta ramanslag,
uppgår till högst 90 miljoner kronor under 1999,
högst 60 miljoner kronor år 2000 och högst
80 miljoner kronor under år 2001 och senare.

5. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social
omsorg enligt följande uppställning

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

ramanslag

1 550 000

A 2. Bidrag för läkemedelsförmånen

ramanslag

13 491 000

A 3. Bidrag till hälso- och sjukvården

ramanslag

939 424

A 4. Insatser mot aids

ramanslag

65 622

A1

Sjukvårdsförmåner m.m.

A 5. Ersättning till Spri

anslag

29 700

ramanslag

33 697

anslag

2 591

ramanslag

16 800

A 9. Folkhälsoinstitutet

ramanslag

110 178

A 10. Smittskyddsinstitutet

ramanslag

98 923

A 11. Statens Institutet för psykosocial miljömedicin

ramanslag

10 853

A 6. Bidrag till WHO
A 7. Bidrag till WHO-enheten för rapportering av läkemedels
biverkningar
A 8. Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan

A 12. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik

ramanslag

15 517

A 13. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

ramanslag

22 879

reservationsanslag

275 000

ramanslag

189 000

anslag

75 394

anslag

132 194

ramanslag

16 077

B 1. Vissa statsbidrag inom äldre- och handikappområdet
B 2. Statsbidrag till vårdartjänst
B3

Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder

B 4. Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer
B 5. Ersättning för texttelefoner
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ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

B 6. Bilstöd till handikappade

ramanslag

203 978

B 7. Kostnader för statlig assistansersättning

ramanslag

4 053 000

B 8. Statens institut för särskilt utbildningsstöd

ramanslag

8 561

B 9. Handikappombudsmannen

ramanslag

7 746

C 1. Bidrag till ungdomsvård och missbrukarvård samt alkohol- och
drogförebyggande arbete

anslag

52 000

C 2. Bidrag till organisationer på det sociala området

anslag

64 341

C 3. Barnombudsmannen

ramanslag

7 550

C 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor

ramanslag

6 468

C 5. Statens institutionsstyrelse

ramanslag

503 986

C 6. Alkoholinspektionen

ramanslag

14 548

C 7. Alkoholsortimentsnämnden

ramanslag

674

C8

ramanslag

30 000

D 1. Socialstyrelsen

ramanslag

369 636

E 1. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning

ramanslag

94 610

E 2. Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning

ramanslag

7 569

Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder

Summa för utgiftomsrådet

22 499 516
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäk1
ring
dels att 2 kap. 12, 12 a och 12 c §§ samt 20 kap. 8 a § skall upphöra
att gälla,
dels att 2 kap. 10 § och 20 kap. 10 § skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

1

Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse av 2 kap. 12 § 1995:509.
Senaste lydelse av 2 kap. 12 a § 1989:121.
Senaste lydelse av 2 kap. 12 c § 1992:1737.
Senaste lydelse av 20 kap. 8 a § 1997:275.
2
Senaste lydelse av 2 kap. 10 § 1994:1814.
Ändringen innebär att tredje stycket upphävs.

FÖRESLAGEN LYDELSE

2 kap.
2
10 §
Frågor om ersättning enligt detta kapitel prövas i andra fall än som
avses i andra stycket av den allmänna försäkringskassa, hos vilken den
försäkrade är inskriven eller skulle ha varit inskriven, om han uppfyllt
åldersvillkoret i 1 kap. 4 §. Denna försäkringskassa får dock uppdra åt
en annan försäkringskassa att pröva sådana frågor.
Frågor om ersättning enligt 2, 3 och 6 §§ samt ersättning enligt 4 och
5 §§ som inte hänför sig till visst vårdtillfälle prövas av den försäkringskassa inom vars verksamhetsområde vårdgivaren eller annan som får ersättning bedriver sin verksamhet. Detsamma gäller ersättning i övrigt i de
fall där den försäkrade eller vårdtagaren inte är och inte heller under den
förutsättning som sagts i första stycket skulle ha varit inskriven hos allmän försäkringskassa. Frågor om ersättning enligt 5 § får efter bemyndigande av regeringen även prövas av Riksförsäkringsverket.
Frågor om avgift enligt 12 och
12 a § § prövas av den försäkringskassa hos vilken den försäkrade är inskriven.
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20 kap.
3
10 §
Beslut av en allmän försäkBeslut av en allmän försäkringskassa som har fattats av ringskassa som har fattats av
tjänsteman i ärenden om försäk- tjänsteman i ärenden om försäkring enligt denna lag skall omprö- ring enligt denna lag skall omprövas av kassan, om det begärs av vas av kassan, om det begärs av
en enskild som beslutet angår och en enskild som beslutet angår och
beslutet inte har meddelats med beslutet inte har meddelats med
stöd av 10 a §. Omprövningen stöd av 10 a §. Omprövningen
skall göras av socialförsäkrings- skall göras av socialförsäkringsnämnden om beslutet gäller fråga nämnden om beslutet gäller fråga
som avses i 2 kap. 12 a eller som avses i 3 kap. 7–9 eller 17 §,
12 b §, 3 kap. 7–9 eller 17 §, 20 kap. 3 § eller 22 kap. 7–10 el20 kap. 3 § eller 22 kap. 7–10 el- ler 16 §. Omprövningen skall
ler 16 §. Omprövningen skall också göras av socialförsäkringsockså göras av socialförsäkrings- nämnden om beslutet gäller åternämnden om beslutet gäller åter- betalningsskyldighet
enligt
betalningsskyldighet
enligt 20 kap. 4 § och det belopp som
20 kap. 4 § och det belopp som har utbetalats för mycket överstihar utbetalats för mycket översti- ger 10 procent av basbeloppet.
ger 10 procent av basbeloppet.
Vid omprövningen får beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.
Om omprövning begärs av ett beslut och Riksförsäkringsverket överklagar samma beslut, skall försäkringskassa inte ompröva beslutet. Begäran om omprövning skall anses som ett överklagande.
3

Senaste lydelse av 20 kap. 10 § 1991:1976.
Ändringen innebär att hänvisningen till 2 kap.
12 a och 12 b §§ tas bort (12 b § upphävd
1993:50).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. De upphävda bestämmelserna skall dock fortfarande tillämpas på avgift för sjukhusvård som
avser tid före ikraftträdandet.
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3 Inledning

3. 1
Välfärdspolitikens mål är att ge alla människor förutsättningar att leva ett gott liv. Att gemensamt ta
hand om barn, gamla och sjuka är ett grundläggande
inslag i ett solidariskt samhälle. Barnbidrag, ett allmänt pensionssystem och sjukförsäkringar är andra
medel som utjämnar orättvisor och ger ekonomisk
trygghet i olika skeden av livet.
Vård och omsorg skall kännetecknas av trygghet,
kvalitet och delaktighet. Alla skall veta att vården
finns tillgänglig när den behövs. Den skall vara gemensamt finansierad och demokratiskt styrd. Behovet av vård är avgörande. Personlig ekonomi eller
social status får aldrig påverka vårdens kvalitet eller
fördelning.
Den svenska sjukvården är av hög kvalitet och i
många avseenden i världsklass. Äldreomsorgen har
en enastående omfattning. Men det räcker inte. Omvårdnad och bemötande kan förbättras. Kvaliteten i
vård och omsorg kan förbättras. Det medicinska
kunnandet kan ökas och nya rön spridas – en nödvändig utveckling för att möta befolkningens behov
och önskemål. Fortsatta förbättringar stärker också
motivationen hos personalen.
Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet i vårt
trygghetssystem. Den ska medverka till att barn och
ungdomar kan växa upp under goda förhållanden,
att människor med sociala eller andra handikapp kan
delta i samhällslivet, att de som missbrukar alkohol
eller andra beroendeframkallande medel kommer
ifrån sitt missbruk och att de som saknar medel till
sitt uppehälle får möjlighet att klara sin försörjning.
Människor måste kunna påverka sin vardag. Detta gäller inte minst patienter i sjukvården, äldre och
personer med funktionshinder i kommunernas omsorg. Delaktighet för brukare och personal kan bidra
till snabba förbättringar av välfärdens viktiga verksamheter.

Omfattning/ändamål

Utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social omsorg omfattar fem verksamhetsområden:
A Hälsovård och sjukvård
B Omsorg om äldre och personer med funktionshinder
C Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt
alkohol- och narkotikapolitik
D Socialstyrelsen
E Stöd till forskning
I utgiftsområdet ingår 15 myndigheter som har till
uppgift att svara för genomförande, uppföljning och
tillsyn inom de olika verksamhetsområdena. Socialstyrelsen utgör ett eget verksamhetsområde till följd
av att myndighetens ansvar för uppföljning och tillsyn sträcker sig över verksamhetsområdena A – C.
Verksamheter inom dessa tre områden är huvudsakligen riktade mot kommuner och landsting vilka står
för huvudmannaskapet avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst m.m.
Resultatbedömning och slutsatser redovisas under
respektive verksamhetsområde (A-E).

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

35 393

9

23 737

23 469

1998

1999

2000

22 499

24 360

25 602

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

– Förändringar sker i regelsystemet för den statliga
assistansersättningen

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall

En schabloniserad timersättning har införts

– Folkhälsan har fortsatt att förbättras.

Ett förslag om att kostnadsansvaret för de första
20 timmarna per vecka skall föras över till kommunerna har lagts fram för riksdagen

– Barnens situation har fått ökad uppmärksamhet
– Handikappreformen har haft positiva effekter
trots ett samhällsekonomiskt svårt läge.

Mål för utgiftsområdet

– Omfattande besparings- och förnyelsearbete pågår inom vård och omsorg till följd av det svåra
ekonomiska läget i kommuner och landsting.
– Genomförandet av psykiatrireformen är kraftigt
försenad.

– Att trygga en god hälsa och att åstadkomma en
hälso- och sjukvård av god kvalitet med effektiv
resursanvändning som tillgodoser den enskilde
individens behov.

– Utgifterna för den statliga assistansersättningen
har ökat kraftigt mot bakgrund av att personkretsen fortsätter att öka liksom det genomsnittliga antalet beviljade timmar per person.

– Att aktivt bidra till att trygga den enskildes hälsa
och ekonomi i samband med behov av kostnadskrävande läkemedelsbehandling och/eller tandvårdsbehandling.

– Antalet socialbidragstagare har ökat.

– Att stimulera och bidra till att en god tandhälsan
bland vuxna upprätthålls. Därutöver ett särskilt
stöd för utsatta grupper förbättras.

– Behov av och krav på omställning inom alkoholområdet har uppkommit med anledning av internationaliseringen och det svenska EUmedlemsskapet.

– Att erbjuda en äldre- och handikappomsorg som
ger goda levnadsvillkor för äldre och personer
med funktionshinder med olika behov av service,
omvårdnad och vård och som bygger på den enskilda människans delaktighet och självbestämmande.

– Efterfrågan på institutionsvård för missbrukare
vid LVM-hem har minskat vilket bl.a. lett till underskott i Statens institutionsstyrelses verksamhet
och behov av omfattande omstruktureringsåtgärder.

– Att åstadkomma en social omsorg av god kvalitet
med effektiv resursanvändning som tillgodoser
den enskilde individens behov av stöd och bistånd
i samband med sociala eller andra handikapp,
missbruksproblem och försörjningssvårigheter
samt som tillgodoser att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.

Större förändringar
– En reviderad socialtjänstlag träder i kraft den 1
januari 1998
Barnets ställning stärks genom att det som är bäst
för barnet alltid skall sättas i första rummet

– Att begränsa alkoholens skadeverkningar genom
att minska den totala alkoholkonsumtionen.

Även de som har stora vård och omsorgsbehov
skall ha rätt att flytta

– Att verka för ett narkotikafritt samhälle genom
insatser för att minska tillgången och efterfrågan
på narkotika.

Närstående som vårdar långvarigt sjuka, äldre
och personer med funktionshinder skall få stöd
och avlösning

– Att öka kunskapen om tillstånd, processer och
effekter rörande hälsa och social välfärd.

En riksnorm för socialbidrag införs
– En ny vårdgaranti med generell tillgänglighet till
vård har införts

Prioriteringar för 1998

– Den statliga tillsynen över hälso- och sjukvården
har stärkts genom en ny lag om verksamhetstillsyn

– Kvalitets- och kompetensutveckling skall ges hög
prioritet i syfte att långsiktigt trygga en vård, omsorg och social service av god kvalitet och en
kompetent och motiverad personal.

– Ett nytt förmånssystem för läkemedel har införts
med dämpad kostnadsutveckling som följd

– Tillsyn, uppföljning och utvärdering av verksamheterna skall utvecklas och förstärkas.

– Kostnaden för läkemedelsförmånen förs över till
landstingen den 1 januari 1998

– Ett genderperspektiv skall ingå i all verksamhet.
Förslag och verksamheter skall analyseras utifrån
båda könens behov och förutsättningar i syfte att
höja kvaliteten och effektiviteten.
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– Hänsyn till barnets bästa skall tas i alla sammanhang där barn berörs. Intentionerna i FN:s Konvention om barnets rättigheter skall genomsyra
verksamheter som rör barn.

– Psykiatrireformen skall påskyndas. Ett målmedvetet arbete skall bedrivas i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa i befolkningen.
– Uppföljning och analys av assistansreformen skall
fördjupas.

– Arbetet med att integrera handikappaspekterna i
all verksamhet skall fortsätta och intensifieras.

– Opinionsinsatser och förebyggande åtgärder
bland ungdomar skall intensifieras för att påverka
attityder och beteenden inom alkohol- och narkotikaområdet.

– Ytterligare åtgärder för att stärka patientens
ställning skall vidtas.
– Väntetiderna i hälso- och sjukvården skall kortas.

UTGIFTSUTVECKLING FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 9 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
MILJONER KRONOR
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

25 612

17 136

16 464

16 387

15 519

17 800

Omsorg om äldre och personer med funktionshinder

8 028

5 394

5 726

4 961

5 659

6 587

Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt alkohol- och narkotikapolitik

1 080

717

767

680

698

716

554

393

420

370

380

390

Hälsovård och sjukvård

Socialstyrelsen
Stöd till forskning
Äldre anslag
Totalt för utgiftsområde 9

144

97

99

102

105

108

1 125

712

542

–

–

–

36 543

24 449

24 018

22 499

24 410

25 602
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4 A Hälsovård och sjukvård

4.1

Omfattning/ändamål

och tandvårdsförsäkringen. Till följd av att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överförs till
landstingen fr.o.m. den 1 januari 1998 lämnas
fr.o.m. samma tidpunkt ett särskilt statsbidrag för
detta ändamål och ett nytt anslag avseende läkemedelsförmånen förs därmed upp i budgeten.
Vidare ingår i verksamhetsområdet de statliga
myndigheterna med anknytning till hälso- och sjukvård, förutom Socialstyrelsen som redovisas under ett
separat verksamhetsområde, samt bidrag till Världshälsoorganisationen (WHO) och Nordiska hälsovårdshögskolan. Under verksamhetsområdet redovisas även Apoteksbolaget AB.

Verksamhetsområdet omfattar hälso- och sjukvård
som i huvudsak är ett kommunalt ansvar och regleras bl.a. i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Statens stöd till den kommunala sektorn utgår främst
från utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till kommuner. Under utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och
social omsorg redovisas vissa ersättningar som utges
till sjukvårdshuvudmännen till följd av de s.k. Dagmar- överenskommelserna. Det särskilda stimulansbidraget till psykiatriområdet upphör under 1997.
De dominerande posterna anslagsmässigt inom
verksamhetsområdet utgörs av läkemedelsfömånen
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILONER KRONOR

A1. Sjukvårdsförmåner

UTGIFT
1995/96

UTGIFT
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

23 422

15 686

15 031

1 550

1 578

1 607

–

–

–

13 491

14 557

14 792

A2. Bidrag för läkemedelsförmånen
A3. Bidrag till hälso- och sjukvård

1

1 396

910

906

939

968

975

1

267

187

148

66

67

69

A5. Ersättning till Spri

43

30

30

30

30

30

A6. Bidrag till WHO

67

34

39

34

34

35

A4. Insatser mot aids

A7. Bidrag till WHO-enheten för rapportering av
läkemedelsbiverkningar

4

3

3

3

3

3

26

17

17

17

17

18

A9. Folkhälsoinstitutet

190

134

136

110

113

116

A10. Smittskyddsinstitutet

128

90

100

99

102

105

15

10

11

11

11

12

A8. Bidrag Nordiska hälsovårdshögskolan

A11. Statens institut för psykosocial miljömedicin
A12. Statens beredning för utvärdering av medicinsk
metodik

26

18

24

16

16

16

A13. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

27

19

21

23

24

24

551

424

421

–

–

–

26 163

17 561

16 885

16 387

17 519

17 800

Äldre anslag

2

Totalt för verksamhetsområdet

1. Utgift 1995/96 och 1996 avser utfall på tidigare reservationsanslag
2. Varav merparten avser anslaget 1997 A 8 Bidrag till psykiatriområdet
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4.2

Resultatbedömning och
slutsatser

4.2.1

Folkhälsa

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Folkhälsan har fortsatt att förbättras. Förväntad
livslängd var 1996 för kvinnor 81,5 år och för
män 76,5 år.

Hälsoutvecklingen
Av Socialstyrelsens Folkhälsorapport 1997 (SoSrapport 1997:18) framgår att svenska folkets hälsa –
vare sig den mäts som dödlighet, sjuklighet eller
självrapporterad hälsa – har förbättrats. Detta gäller
inte minst medellivslängden som har ökat med 5,3
år för män och 6,6 år för kvinnor sedan 1960. En
nyfödd flicka har år 1996 en förväntad livslängd på
81,5 år och en nyfödd pojke 76,5 år. Sedan mitten av
1980-talet har svenska mäns livslängd ökat snabbare
än kvinnornas, vilket är ett trendbrott jämfört med
de närmast föregående årtiondena.
Trots att kvinnor i genomsnitt lever fem år längre
än män uppvisar de en högre sjuklighet och besöker
sjukvården oftare än män. Kvinnors sjukdomsmönster präglas dock i högre grad av sådana sjukdomar
som inte behöver leda till döden. Skillnader i levnadsvanor som alkoholbruk, rökning och våld har
stor betydelse för dödlighet och är en del av förklaringen till mäns högre dödlighet.
Den främsta förklaringen till ökningen av medellivslängden är att dödligheten i hjärtkärlsjukdomar
har minskat. Minskad dödlighet i alkoholrelaterade
sjukdomar och skador har också, om än i mindre utsträckning, bidragit till den ökande medellivslängden.
En marginell minskning i cancerdödligheten kan också skönjas. Självmordsfrekvensen har sjunkit sedan
1970-talet i alla åldersgrupper. Denna minskning har
emellertid avstannat och en tendens till ökning kan
ses år 1995 jämfört med året innan.
Enligt Folkhälsorapporten tycks den tid vi lever
med svår ohälsa minskat, men att detta gäller också
den tid vi lever med full hälsa. De år som lagts till
livet är således inte helt friska år, utan år med lätt eller måttligt svår ohälsa. Omkring tre fjärdedelar av
befolkningen betraktar dock sitt allmänna hälsotillstånd som gott.
De sociala skillnaderna i ohälsa är emellertid fortfarande påtagliga vare sig man mäter dödlighet eller
sjuklighet. Arbetare, både män och kvinnor, har oftare sämre hälsa, någon långvarig sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga, än tjänstemän. De sociala skillnaderna är generellt större i storstäder än i mindre
tätbebyggda områden. Det finns enligt Folkhälsorapporten inget entydigt svar på frågan om skillnaderna
i ohälsa ökar.
I rapporten konstateras också att det finns tecken
på ökande hälsoproblem. Bland annat finns en oroande tendens att den positiva utvecklingen när det
gäller barns och ungdomars hälsa kan komma att
brytas. Andelen skolungdomar som använder alkohol och har prövat narkotika ökar liksom de barn
och ungdomar som känner oro, ängslan eller ångest.
Barns och ungdomars dagliga fysiska aktivitet mins-

– Det svåra ekonomiska läget i kommuner och
landsting har lett till ett omfattande besparingsoch förändringsarbete. Kvaliteten i den medicinska behandlingen har troligen inte påverkats negativt medan brister i omvårdnaden kan skönjas.
– Genomförandet av psykiatrireformen är kraftigt
försenad.
– Kostnadsutvecklingen för läkemedel och förbrukningsartiklar under budgetåret 1995/96 var
inte tillfredsställande. En omfattande hamstring
av främst läkemedel inträffade under slutet av
året.
Större förändringar
– Vårdgarantin förändrades under 1997 till att omfatta en generell tillgänglighet till vård oberoende
av diagnos.
– En ny lag om verksamhetstillsyn i hälso- och
sjukvården trädde i kraft den 1 januari 1997.
– Ett nytt förmånssystem för läkemedel infördes
den 1 januari 1997 med dämpad kostnadsökning
som följd.
– Kostnadsansvaret för läkemedel överförs fr.o.m.
1998 från sjukförsäkringen till landstingen. Samtidigt överförs kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar vid inkontinens till landsting och
kommuner.
– En reviderad och förenklad tandvårdstaxa infördes den 15 oktober 1996.
Prioriteringar för 1998
– Ytterligare åtgärder skall vidtas för att stärka patientens ställning.
– Väntetiderna i hälso- och sjukvården skall kortas.
– Psykiatrireformen skall påskyndas. Ett målmedvetet arbete skall bedrivas i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa i befolkningen.
– Kvalitets- och kompetensutveckling skall ges hög
prioritet i syfte att långsiktigt trygga en hälso- och
sjukvård av god kvalitet liksom en kompetent och
motiverad personal.
– Den stabilisering av kostnaderna för läkemedelsförmånen som nu kan skönjas skall vidmakthållas 1998 när kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen överförs till landstingen.
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kar. Psykiska och psykosociala besvär tenderar att
öka även bland vuxna, särskilt bland arbetare och
arbetslösa. Övervikt och allergier är andra hälsoproblem som ökar i omfattning liksom sjukdomar
i rörelseorganen hos arbetarkvinnor.
De hiv-preventiva insatserna har varit framgångsrika och Sverige har förblivit ett land med låg förekomst av hiv-infektion.

reklam inom Unionen. Regeringen har för avsikt att
redovisa sina ställningstaganden vad avser dessa frågor för riksdagen under hösten 1997.
Inom EU pågår folkhälsoprogram vad avser cancer, aids och vissa andra smittsamma sjukdomar,
narkotika samt hälsofrämjande aktiviteter. Ett gemensamt ställningstagande vad avser ett program för
hälsoövervakning är antaget medan program vad avser sällsynta sjukdomar, förebyggande av personskador respektive miljörelaterade sjukdomar är under
beredning.
Inom WHO pågår ett arbete med att revidera
”Hälsa för alla”-strategin. Ambitionen är att beslut
om nya strategier skall kunna fattas såväl på global
nivå som för Europaregionen under 1998.

Pågående arbete
Åtgärder för att förbättra folkhälsan har enligt regeringens bedömning fortsatt hög prioritet. Det gäller
inte minst insatser riktade mot barn och ungdom och
mot de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.
Den parlamentariska kommitté (S 1995:14) som
regeringen har tillkallat med uppgift att utarbeta förslag till nationella mål för hälsoutvecklingen har påbörjat sitt arbete. Kommittén skall arbeta sektorsövergripande och målen vara vägledande för
samhällets insatser för att främja folkhälsan, förebygga ohälsa, minska hälsorisker samt förhindra förtida och undvikbar död. Kommittén skall enligt direktiven (1995:158) särskilt analysera och lämna
förslag vad avser att minska hälsoskillnader mellan
olika grupper i befolkningen.
En parlamentarisk kommitté (In 1996:03) skall
utvärdera det statliga stödet till idrotten. I uppdraget
ingår att föreslå nya och tydligare mål för stödet. Enligt direktiven skall arbetet utgå från att statens stöd i
huvudsak bör utformas så att det bland medborgarna bidrar till att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet i syfte att uppnå en god folkhälsa.
Miljöhälsoutredningen överlämnade under hösten
1996 betänkandet (SOU 1996:124) Miljö för en
hållbar hälsoutveckling – Förslag till ett nationellt
handlingsprogram. Betänkandet har remissbehandlats och avsikten är att regeringen under våren skall
underställa riksdagen förslag till ett nationellt handlingsprogram.
Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000)
kommer inom kort att överlämna ett delbetänkande
om hälso- och sjukvårdens roll i folkhälsoarbetet.
Betänkandet kommer att remissbehandlas.
Olika insatser vad gäller barn och ungdom samt
regeringens alkohol- och narkotikapolitik redovisas
under verksamhetsområde C. Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt alkohol och narkotikapolitik.
En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda
frågan om möjligheterna att införa förbud mot indirekt tobaksreklam och utforma förslag till lagreglering. Betänkandet (SOU 1995:114) Indirekt tobaksreklam har remissbehandlats. Ett direktivförslag vad
avser tobaksreklam bereds för närvarande inom EU.
I denna beredning arbetar Sverige mycket aktivt för
att åstadkomma gemensamma regler mot tobaks-

4.2.2

Hälso- och sjukvårdens resurser

I november 1996 överlämnade den parlamentariska
kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens
framtida organisation och finansiering (HSU 2000)
sitt delbetänkande (SOU 1996:163) Behov och resurser i vården – en analys. HSU 2000:s bedömning var
att vård- och omsorgsbehoven framöver kommer att
vara större än tillgängliga resurser. Enligt kommitténs mening var det inte realistiskt att förlita sig på
att resursproblemen skulle kunna lösas enbart genom
organisatoriska förändringar och verksamhetsutveckling.
Mot bl.a. denna bakgrund föreslog regeringen i
1997 års ekonomiska vårproposition (1996/97:150)
att kommuner och landsting skulle tillföras ytterligare medel genom höjning av de allmänna statsbidragen. För 1997 föreslogs en nivåhöjning om 4 miljarder kronor och för 1998 ytterligare en nivåhöjning
med 4 miljarder kronor, dvs. totalt 8 miljarder kronor. De ökade statsbidrag som föreslagits bör leda till
att antalet sysselsatta inom den kommunala sektorn
ökar och att resurstillskottet tillförs vården, omsorgen och skolan. Regeringen anser att inriktningen
bör vara att resurstillskottet leder till att kommuner
och landsting vidtar åtgärder så att väntetiderna i
sjukvården blir kortare, kvaliteten i äldreomsorgen
blir högre, de psykiskt störda ges en bättre vård och
omsorgen och vården i livets slutskede förbättras.
Regeringen har begärt en redovisning av samtliga
kommuner och landsting bl.a. av vilka sysselsättningseffekter det ökade statsbidraget beräknas leda
till. En sammanfattning av resultaten finns under utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till kommuner. Enligt regeringens mening är det också angeläget med
en uppföljning utifrån ett vård- och omsorgsperpektiv.
Denna bör ses i ljuset av att det enligt regeringens
bedömning finns ett generellt behov av att förbättra
uppföljningen och redovisningen av vissa centrala
15
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frågor inom hälso- och sjukvården. Härmed avses
bl.a. tillgängligheten i form av väntetider, kvaliteten i
form av behandlingsresultat och patienternas upplevelse av vården. Det pågående arbetet med denna inriktning bör intensifieras.
Under utgiftsområde 25 aviserar regeringen ett ytterligare tillskott till kommuner och landsting om 4
miljarder kronor för år 1999 och ytterligare 4 miljarder kronor år 2000 i syfte att öka sysselsättningen
och förbättra kvaliteten i vården, omsorgen och
skolan. Regeringen har för avsikt att återkomma i
vårpropositionen 1998 om hur medlen skall tillföras
sektorn.

4.2.3

står ofta värdet av det lilla sjukhusets närhet och goda interna samarbete. Argument kring lokal arbetsmarknad och infrastruktur spelar också en viktig roll
i diskussionen.
Samspelet mellan den lokalt baserade vården och
den högspecialiserade vården handlar dock inte bara
om vården vid svåra och ovanliga sjukdomstillstånd
utan också om att utveckla ny kunskap och nya metoder för vård av de vanligt förekommande sjukdomarna. Gränserna mellan den högspecialiserade vården och den övriga hälso- och sjukvården måste
ständigt justeras så att nya metoder och verksamhetsformer successivt sprids varefter som det nya kunnandet prövats och värderats.
Med hänsyn till det omfattande förändringsarbete
som pågår och planeras i de flesta landsting och
kommuner måste utvecklingen noga följas och värderas inte minst vad avser vårdkvaliteten. Regeringen
anser att detta är en av de uppgifter som Socialstyrelsen skall ge särskild prioritet under 1998.
Hälso- och sjukvården i Sverige bedrivs i huvudsak i offentlig regi. Regeringen har dock vid ett flertal
tillfällen framhållit att det, inom ramen för ett integrerat system, kan finnas ett värde såväl ur patienternas som ur personalens synpunkt, i ett varierat
vårdutbud i olika driftsformer. Enligt regeringens
mening bör det vara verksamhetens inriktning, tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet som styr
valet av vårdgivare. I syfte att underlätta samverkan
mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård har
regeringen inrättat en särskild delegation (S 1995:10)
den s.k. Samverkansdelegationen. Delegationen som
skall avge sitt slutbetänkande vid utgången av detta
år skall bl.a. söka former för att underlätta samverkan mellan privat och offentligt bedriven vård och
söka undanröja eventuella hinder för en sådan samverkan.
Samhällets stöd, vård, omsorg och rehabilitering
måste ses och organiseras ur den enskildes perspektiv. Huvudmannagränser eller olika finansiella styrsystem får inte leda till ineffektivitet, dubbelarbete
eller att den enskilde inte får det samhällsstöd
han/hon är i behov av eller har rätt till.
I syfte att stimulera och förbättra samverkan har
utökade möjligheter till samverkan – också finansiellt
– öppnats upp liksom möjligheter till försöksverksamheter och lokalt anpassade lösningar.
Regeringen framhöll i sin proposition 1996/97:63
Samverkan, socialförsäkringens nivåer och administration, m.m. att det finns ett stort behov av att mer
effektivt utnyttja samhällets samlade resurser för att
bättre kunna tillgodose enskilda människors behov
av olika stödåtgärder. I propositionen anförde regeringen vidare att det nu var dags att införa en möjlighet till frivillig samverkan för berörda myndigheter
och att arbetet borde inriktas på generella lösningar.
Under utgiftsområde 10 föreslår regeringen lagförslag såvitt avser att undanröja begränsningar i nuvarande lagstiftning för försäkringskassan, socialtjäns-

Vårdens struktur

Historiskt sett har Sverige i en internationell jämförelse haft en sjukhusdominerad vårdsstruktur. Primärvården har på flera håll inte varit tillräckligt utbyggd bl.a. i avsaknad av allmänläkare. De senaste
årens huvudmannaskaps- och strukturförändringar,
exempelvis kommunernas ökade ansvar för äldrevård och vård av psykiskt långtidssjuka, satsningarna
på primärvård och utbyggnaden av hemsjukvård,
innebär dock en klar förskjutning mot en ökad andel
öppen vård.
Det synsätt som har präglat stat, landsting och
kommuner i de senaste årens förändringsarbete är att
den hälso- och sjukvård – inte minst för de äldre –
som kräver en långsiktig kontakt mellan patient och
behandlare skall erbjudas på nära håll så att tillgänglighet, kontinuitet och helhetssyn underlättas. Den
lokalt baserade hälso- och sjukvården skall också vara patientens vägvisare till den högspecialiserade vården, när dess insatser behövs. Vad gäller den högspecialiserade vården har inriktningen varit koncentration till ett färre antal enheter så att kompetensen
kan hållas och utvecklas på högsta nivå.
I landstingens strukturplaner återspeglas detta
synsätt på så sätt att även sjukhus som får minskat
ansvar för generell akutvård och specialiserad verksamhet bibehålls som närsjukhus med mottagningsverksamhet, geriatriska vårdplatser och akutservice
för kända patienter. Koncentrationen av den mera
högspecialiserade verksamheten kommer till uttryck
bl.a. i samverkan mellan sjukhus, gemensamma chefsområden mellan flera sjukhus och olika samverkansprojekt som underlättar det professionella utbytet. Centrumbildningar inom sjukhusen överbrygger
traditionella specialitetsgränser och tele- och informationsteknologi används alltmer för kunskaps- och
informationsutbyte.
I Sverige liksom i många andra europeiska länder
förs en intensiv diskussion om för- respektive nackdelar med att koncentrera akutsjukvården till ett färre antal sjukhus. Motiven kan vara såväl ekonomiska, organisatoriska som kvalitetsmässiga. Mot detta
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ten och hälso- och sjukvården att delta i gemensamma samverkansprojekt. Regeringen föreslår också att
Arbetsmarknadsstyrelsen, Riksförsäkringsverket och
Socialstyrelsen skall ha som gemensamt mål att genom att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet för att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser i syfte att underlätta för den
enskilde att försörja sig genom eget arbete.
Inom hittills fem områden – Finspång, Gotland,
Grästorp, Hisingen i Göteborg och Stenungsund –
pågår lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård
och socialtjänst (SOCSAM), Riksförsäkringsverket
och Socialstyrelsen har ett gemensamt uppföljningsoch utvärderingsansvar. En första delrapport –
SOCSAM; Tre huvudmän i samma båt – en lägesrapport – överlämnades i mars 1997. Försöksverksamheten skall slutrapporteras år 2001.
I tre kommuner – Helsingborg, Katrineholm och
Sigtuna – bedrivs försöksverksamhet med primärkommunal primärvård. Socialstyrelsen har löpande
följt upp och utvärderat verksamheterna och
slutrapporten beräknas överlämnas under senhösten
1997.

4.2.4

tre månader. För patienter med oklar diagnos skall
besöket hos specialist ske inom en månad. Utifrån de
bedömningar som gjorts i primärvården eller av specialistläkare skall behandlingen påbörjas utan dröjsmål enligt vägledande principer för urval och prioriteringar. Om inte den egna sjukvårdshuvudmannen
kan erbjuda vården inom ovan nämnda tidsramar
har patienten rätt att söka vård hos annan sjukvårdshuvudman.
En uppföljning av väntetiderna har genomförts
vid ett 25-tal sjukhus i hela landet under en vecka i
april. Denna visar att drygt hälften av patienterna
med oklar diagnos får träffa en specialist inom en
månad, medan cirka 90 % av patienterna med en
fastställd diagnos får träffa en specialist inom vårdgarantins tre månader. Väntetiderna varierar dock
stort mellan och inom sjukhus. En ny uppföljning
genomförs av Landstingsförbundet i oktober 1997.
Under den senaste tiden har det framkommit uppgifter om att barnfamiljer i vissa fall avstår från att
söka vård av ekonomiska skäl. Regeringen ser allvarligt på dessa uppgifter då framför allt yngre barn är
infektionskänsliga och kan ha ett stort behov av hälso- och sjukvård. Utebliven vård kan också bidra till
att smitta sprids inom familjen eller till andra som
kommer i kontakt med barnet. För att inte barnfamiljer skall avstå från vård på grund av att de inte
anser sig har råd med patientavgifterna har flera
landsting tidigare beslutat att reducera eller helt avskaffa patientavgifterna för barn.
I syfte att alla barn i hela landet, utan hänsyn till
familjens privata ekonomi, skall kunna erbjudas en
god vård kommer patientavgifterna att avskaffas för
samtliga barn och ungdomar upp t.o.m. 19 år fr.o.m.
1 januari 1998. Regeringen delar landstingens bedömning av värdet av denna reform.
I propositionen (1996/97:123) om privata vårdgivare föreslog regeringen att det inte skulle vara möjligt att kräva remiss för att ersättning enligt lagen om
läkarvårdsersättning skulle utgå till privatpraktiserande gynekologer, psykiatriker och barnläkare. Avsikten är att öka valmöjligheten och skydda integriteten. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens
förslag.
I Spris finansieringsavtal anges att utgångspunkten
för allt projektarbete skall vara att stärka patientens
ställning. Flera initiativ har tagits som syftar till att
förbättra kommunikationen mellan patient och
vårdpersonal. Målet är bättre behandlingsresultat
och därmed högre kvalitet i vården.
Bemötandeutredningens (S 1994:08) betänkande
Jämställd Vård – olika vård på lika villkor har remissbehandlats. Mot bakgrund av utredningens förslag framhöll regeringen i propositionen 1996/97:5
om forskning att kvinnor bör inkluderas i medicinska studier i större omfattning än tidigare. Utredningen har fått en vid spridning och bildat underlag för
konferenser, utbildningar m.m.

Patientens ställning och vårdens tillgänglighet

Riksdagen antog i april 1997 (rskr. 1996/97:186) de
av regeringen i propositionen 1996/97:60 föreslagna
riktlinjerna för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. I enlighet med förslaget i propositionen har
riksdagen beslutat att en särskild delegation med
parlamentarisk förankring skall inrättas med uppgift
att bl.a. följa tillämpningen av de etiska riktlinjerna.
En av delegationens uppgifter blir att sprida information och kunskap om riktlinjerna för prioriteringarna
och de etiska värderingar som ligger till grund för
dessa. Delegationen är för närvarande under inrättande.
En grundläggande utgångspunkt för utvecklingsoch förnyelsearbetet inom svensk hälso- och sjukvård
är att patientens ställning skall stärkas. Detta är också en av utgångspunkterna för den s.k. Dagmaröverenskommelsen för år 1997 som slutits mellan
företrädare för staten och sjukvårdshuvudmännen
och som tidigare redovisats till riksdagen i en särskild
skrivelse (1996/97:66).
I den nya vårdgaranti som utgör en del av överenskommelsen är målsättningen att öka tillgängligheten för alla patienter. Det är primärvården som är
ansvarig för de första kontakterna och skall erbjuda
hjälp samma dag, antingen på telefon eller genom
besök. Läkarbesök skall erbjudas inom åtta dagar.
När så erfordras skall primärvården biträda med
hänvisning till specialistvård för patientbesök inom
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Landstingsförbundets styrelse beslutade i maj
1997 om en särskild rekommendation om landstingens och medlemskommunernas arbete med att stärka
patientens ställning. I denna behandlas bl.a. frågor
om vårdens tillgänglighet, om valfrihet, om bemötande och om patientens inflytande och delaktighet i
det medicinska beslutsfattandet. Regeringen välkomnar detta initiativ.
Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000)
kommer under hösten att avlämna ett delbetänkande
avseende åtgärder för att stärka patientens ställning i
vården. Betänkandet kommer efter remissbehandling
att bilda underlag för en proposition till riksdagen.

4.2.5

organisatoriska förändringar. Medicinens landvinningar öppnar också nya möjligheter att lindra och
bota sjukdomar högt upp i åldrarna.
Kvaliteten i det medicinska omhändertagandet i
hemsjukvården och i särskilt boende är i vissa fall
otillfredsställande. Väntetider och köer är på vissa
håll oacceptabelt långa. Det finns uppgifter om att
förtroendenämnderna får allt fler anmälningar om
brister i bemötandet. Delar av personalen känner sig
otillräckliga, oroar sig inför framtiden och har s.k.
utbrändhetssymptom.
De ökade resurser som har och kommer att tillföras den kommunala sektorn kommer att förbättra
möjligheterna att avhjälpa de här problemen och
bristerna.
Hälso- och sjukvårdens kvalitet och personalens
arbetstillfredställelse är dock inte bara beroende på
resurssituationen utan också på hur arbetet leds, organiseras och vilka möjligheter till fortlöpande kompetensutveckling som ges.
I syfte att stödja den kunskapsutvecklande arbetsplatsen avsattes särskilda medel både på nationell
och regional nivå i den s.k. Dagmaröverenskommelsen för år 1997. En långsiktig och
systematisk satsning på att höja kvaliteten i vården
främst genom kompetenshöjande åtgärder måste ges
fortsatt hög prioritet de kommande åren. De möjligheter de arbetsmarknadspolitiska instrumenten ger
bör här tas tillvara.
Behörighetskommittén (S 1994:01) hade i uppdrag att göra en samlad översyn av principerna för
legitimation och behörighet och mot bakgrund av
översynen lämna förslag bl.a. i frågan om legitimation och behörighetsföreskrifter för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och näraliggande
områden. Kommitténs betänkande (SOU 1996:138)
Ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens
område m.m. har remissbehandlats och kommer att
ligga till grund för en proposition till riksdagen under
våren 1998.
En viktig förutsättning för att uppnå en hälso- och
sjukvård som i ännu högre grad än idag är patientorienterad och kunskapsbaserad är att informationsförsörjningen utvecklas och att ny informationsteknologi utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.
Särskilda medel för att stödja denna utveckling har
avsatts för år 1997 inom ramen för Dagmarförhandlingarna. I samband med vårdens datorisering syftar Spris utvecklingsarbete till att öka kommunikationen mellan olika datasystem. Det kommer
i sin tur underlätta uppgiftsinsamling av t.ex. kvalitetsinformation.
Arbetet med kliniska riktlinjer och kunskapsunderlag måste fortsätta liksom arbetet med uppföljning av verksamheten med kvalitetsregister.

Verksamhetsutveckling inom vården

Den svenska sjukvården och omsorgen är i ett internationellt perspektiv av hög kvalitet. Detta visar
t.ex. olika jämförelser vad avser den s.k. åtgärdbara
dödligheten dvs. död på grund av orsaker som hälsooch sjukvården anses kunna påverka. Denna dödlighet är ofta cirka 30 – 50 % lägre i Sverige än i andra
europeiska länder. Den åtgärdbara dödligheten har
dessutom stadigt minskat från år 1970 till år 1990.
Den höga kvaliteten i vården har också uppmärksammats nationellt där exempelvis Lungmedicinska
kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping fick
utmärkelsen Svensk kvalitet år 1996. Kvinnokliniken
i Motala erhöll Landstingsförbundets motsvarande
utmärkelse våren 1997.
Utbildningsnivån (mätt som andelen högskoleutbildade) är mycket hög i landstingens sjukvård. Ungefär 35 % hade år 1993 högskoleutbildning, vilket
är lika stor andel som i den privata bransch som har
högst utbildningsnivå (kunskapsintensiva tjänster).
Under 1990-talet har antalet läkare ökat medan
antalet sjuksköterskor varit i stort sett konstant. Antalet undersköterskor och sjukvårdsbiträden har
minskat kraftigt i den landstingskommunala vården
och arbetslösheten är på vissa håll i landet betydande. Vad gäller läkare och sjuksköterskor råder i stort
sett balans mellan tillgång och efterfrågan och arbetslösheten för dessa grupper är relativt låg. Farhågor finns att tillgången på vissa specialister kommer
att vara otillräcklig i början av 2000-talet. En bättre
framförhållning och planering måste eftersträvas.
Regeringen kommer idag att fatta beslut om att
förelägga riksdagen en särskild proposition om läkarnas vidareutbildning. Regeringens syn på vårdhögskolornas utveckling redovisas under Utgiftsområde 16.
Det finns dock kvarstående brister och otillfredsställda behov inom hälso- och sjukvården. Dessa har
i vissa fall förstärkts under de senaste åren till följd
av den kärva ekonomiska situationen, de demografiska förändringarna samt snabba och omfattande
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4.2.6

från övrig hälso- och sjukvård och finansierats via
sjukförsäkringen.
Under 1990-talet har olika åtgärder vidtagits för
att dämpa och begränsa de ständigt ökande utgifterna för läkemedelsförmånen. Bakgrunden till att
kostnaderna för läkemedelsförmånen har ökat är
bl.a. den demografiska utvecklingen med en ökande
andel äldre människor samt att en allt större andel av
läkemedlen skrivs ut i öppenvård till följd av vårdens
strukturförändringar. Tillkomsten av nya och dyrare
läkemedel har också i hög grad bidragit till kostnadsutvecklingen, medan prisutvecklingen i övrigt
varit måttlig.
De vidtagna åtgärderna för att begränsa kostnadsutvecklingen har dock haft begränsad effekt till
följd av förmånssystemets konstruktion och av att
läkemedel har behandlats separat från andra delar av
hälso- och sjukvården.
Från och med år 1997 har det tidigare gemensamma högkostnadsskyddet för öppen sjukvård och
läkemedel delats upp på två separata högkostnadsskydd samtidigt som subventionerna för läkemedel
inklusive förbrukningsartiklar och vissa speciallivsmedel i grunden förändrats. Avsikten med denna
förändring var att få till stånd en rationellare läkemedelsanvändning och en besparing i läkemedelskostnaderna för år 1997. De hittillsvarande effekterna av denna förändring talar för att ett trendbrott
har skett i kostnadsutvecklingen, då kostnaderna för
de första 8 månaderna i år är närmare 20 procent
lägre jämfört med samma period föregående år.
Mycket talar för att den beräknade besparingen
kommer att överträffas och att de totala kostnaderna
för läkemedelsförmånen under år 1997 betydligt
kommer att underskrida 1996 års kostnader. Detta
kan till del bero på den kraftiga hamstringen av läkemedel under slutet av år 1996 men framför allt på
effekterna av det nya förmånssystemet för läkemedel.
Kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen övergår den 1 januari 1998 till landstingen och medel avseende läkemedelsförmånen kommer övergångsvis
att lämnas via ett särskilt statsbidrag. Enligt en överenskommelse med Landstingsförbundet den 12 september 1996 skall parterna senare överenskomma
om en ny modell för statens ersättning till landstingen för läkemedelsförmånen.
Socialstyrelsen har givits ett särskilt ansvar att utvärdera förändringarna på läkemedelsområdet, bland
annat ur ett patientperspektiv. Ytterligare medel föreslås anvisas Socialstyrelsen för denna uppgift.
Utredningarna (S 1996:09) Översyn av prisregleringen av läkemedel och (S 1996:08) Översyn av den
framtida läkemedelsdistributionen kommer att överlämna sina betänkanden under hösten 1997.
Mot bakgrund av att EU:s ministerråd i november
1996 antog en resolution om säkerhet vid blodtransfusioner och självförsörjning av blod tillsatte regeringen i februari 1997 en arbetsgrupp med uppdrag

Psykiatri

Socialstyrelsen överlämnade i maj sin årsrapport för
psykiatrireformen 1997 – Är vi på rätt väg?
(Socialstyrelsen följer upp och utvärderar 1997:6).
Socialstsyrelsen konstaterar att det i samtliga landsting och kommuner pågår ett intensivt arbete för att
genomföra reformen, men att det tar avsevärt längre
tid än vad som förutsetts. De psykiskt funktionshindrades behov är endast delvis kartlagda i många
kommuner. Enligt regeringens mening är detta inte
acceptabelt och systematiska behovsinventeringar
måste därför snarast ske i samtliga kommuner.
Många kommuner har gjort stora insatser för att
skapa ett tillfredställande boende för psykiskt störda.
I vissa fall går dock utbyggnaden av ett gott boende
för de som befinner sig på sjukhem eller liknande institutioner alltför långsamt. Socialstyrelsen konstaterar i rapporten att de traditionella medlen för att
ordna daglig sysselsättning och stimulans/aktivering
är dåligt anpassade till de psykiskt stördas behov.
Ytterligare uppslag behövs således på sysselsättning
som är anpassad till dessa personers situation.
Trots de problem som uppmärksammats finner
Socialstyrelsen att reformarbetet har goda förutsättningar att lyckas om beslutsfattare, professioner och
företrädare för brukarna fortsätter att hålla uppmärksamheten på en hög nivå. Det är också viktigt
att ett långsiktigt perspektiv läggs på finansieringen
av olika insatser när de särskilda stimulansmedlen
försvinner. En fortsatt uppföljningen måste också ske
av hur situationen för de psykiskt störda utvecklas så
att åtgärder kan vidtas om inte syftet med reformen
uppnås.
Statens beredning för utvärdering av medicinsk
metodik (SBU) har under våren 1997 publicerat en
rapport om behandling med läkemedel av typ neuroleptika. Rapporten visar att det sker en överförskrivning och att kostnaderna för denna beräknas
uppgå till cirka 60 miljoner kronor per år.
Socialstyrelsens uppdrag vad gäller att granska
psykiatrins innehåll kommer att redovisas under hösten 1997 liksom slutbetänkandena från kommittén
(S 1995:06) om vård och stöd till barn och ungdomar med psykiska problem och kommittén
(S 1995:11) med uppgift att utvärdera lagen
(1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LTP) och
lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

4.2.7

Läkemedel

Läkemedel är en viktig behandlingsform i hälso- och
sjukvården. De allt effektivare läkemedlen har lett till
stora välfärdsvinster för många människor. Hittills
har dock läkemedelsförmånen behandlats åtskild
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att utarbeta en långsiktig strategi för hur Sverige skall
kunna uppfylla resolutionens krav. Arbetsgruppen
skall redovisa sitt uppdrag i början av år 1998.

4.2.8

ning. Utredningsarbetet skall vara avslutat senast den
31 december 1997.
Socialstyrelsen har den 1 september 1997 till Socialdepartementet inkommit med utredningsrapporten
Tandhygienisternas framtida uppgifter och kompetens. Utredningen föreslår att det på sikt endast skall
finnas två personalkategorier legitimerade tandläkare
och legitimerade tandhygienister som behandlar patienter. Utredningen föreslår en viss utvidgning av arbetsuppgifterna för tandhygienister i förhållande till
nuvarande kompetensområde, bl.a. en satsning på
folkhälsoarbete, omvårdnadsaspekter och uppföljning och utvärdering av tandvårdsverksamheten. Utredningen anser att tandhygienistutbildningen i framtiden bör vara treårig. Regeringen avser att senare
återkomma till riksdagen med de förslag som Socialstyrelsens rapport kan föranleda.

Tandvården

Tandhälsoutvecklingen
Tandhälsan hos barn och ungdomar förbättras stadigt. Andelen barn som är kariesfria har ökat bland
tre- och sexåringar mellan åren 1985 och 1996. Andelen kariesfria tolvåringar har ökat kraftigt under
samma tidsperiod. Även nittonåringar har bättre
tandhälsa. År 1996 var närmare 60 % av ungdomarna i denna åldersgrupp kariesfria på tändernas
sidoytor. Det är kariesskador på dessa ytor som
framförallt ger upphov till framtida vårdbehov.
Sverige har redan uppnått det av WHO fastställda
målet för barnens och ungdomarnas tandhälsa år
2000.
En jämförande EU-studie visar att de svenska
femåringarna hade bäst tandhälsa bland de europeiska barnen. En orsak till detta kan vara att de får genomgå regelbundna hälsokontroller och att den organiserade barntandvården erbjuder förebyggande
vård utan att föräldrarna behöver ta initiativet. För
tolvåringarna var resultatet inte lika bra, men skillnaderna mellan olika länder var små vad avser denna
åldersgrupp.
Även för vuxna förbättras tandhälsan kontinuerligt. Det finns dock vissa grupper, bl.a. vissa funktionshindrade och långvarigt sjuka, som har sämre
tandhälsa och sämre förutsättningar än andra grupper att vidmakthålla en god tandhälsa.
En majoritet av patienterna har låga tandvårdskostnader. Ett fåtal patienter, dock olika patienter
varje år, svarar för en stor andel av behandlingskostnaderna. Kostnaderna skulle kunna vara lägre om de
mest effektiva diagnos- och behandlingsmetoderna
användes och om tandhygienisternas kompetens
bättre togs tillvara. Nuvarande ersättningssystem ger
inte heller incitament att bedriva en så resurssnål
vård som möjligt.

4.2.9

Vissa etiska frågor

Konventionen om bioetik
Europarådets konvention om bioetik syftar till att ge
skydd för den enskilde i samband med forskning och
medicinsk behandling. Konventionen öppnades för
undertecknande i april 1997. Sverige tillhör det 20tal länder som undertecknade konventionen. Avsikten är att senare ratificera konventionen.
Konventionen innehåller bl.a. bestämmelser om
informerat samtycke vid forskning och medicinsk
behandling samt särskilda bestämmelser för individer
som inte kan lämna eget samtycke. I konventionen
finns också ett förbud mot diskriminering på grundval av arvsanlag samt bestämmelser om att predikativa genetiska tester bara får utnyttjas för hälso- och
sjukvårdsändamål och hithörande forskning.
Enligt konventionen skall nationell lagstiftning
som tillåter forskning på befruktade ägg innehålla
skydd av det befruktade ägget. Framställning av befruktade ägg enbart för forskningsändamål är förbjuden.
Genetisk integritet
I departementspromemorian (Ds 1996:13) Genetisk
integritet föreslås att det vid ansökan om försäkring,
i samband med anställning etc. skall vara förbjudet
att efterfråga eller använda genetisk information eller
resultatet av genetisk undersökning som hänför sig
till en enskild person.
Rapporten har remissbehandlats och en proposition planeras att lämnas till riksdagen hösten 1997.

Pågående arbete
Regeringen har tidigare låtit utreda hur vuxna som
till följd av sjukdom eller funktionshinder har särskilda tandvårdsbehov skulle kunna få ett bättre
ekonomiskt stöd. Förslagen har presenterats i rapporten Tandvårdsförsäkring i omvandling (Ds
1997:16). Rapporten har remissbehandlats. Remissinstanserna är övervägande positiva till förslagen i
rapporten.
Regeringen har, för att ge även övriga vuxna ett
ekonomiskt stöd, nyligen tillkallat en särskild utredare (dir. 1997:86). Ersättningssystemet skall enligt utredningsdirektiven ges en tandhälsoinriktad utform-

Steriliseringar
Regeringen beslutade i september 1997 att en särskild utredare skall tillkallas för att allsidigt belysa
bakgrunden till och tillämpningen av den steriliseringslagstiftning som gällde fram till dess att den nuvarande steriliseringslagen trädde i kraft år 1976.
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sjukhusvård i form av avdrag på utbetalda allmänna
pensioner.
Under anslaget Sjukvårdsförmåner m.m. beräknar
regeringen fr.o.m. 1998 utgifter för två ändamål ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m., samt
tandvårdsförsäkringen. De faktiska och beräknade
utgifterna i miljoner kronor för dessa ändamål åren
1996 – 2000 framgår av ovanstående tabell.
Utgifterna för år 1996 under anslaget visar i förhållande till budgeterat belopp på ett betydande
överskridande som en följd av att utgifterna för läkemedelsförmånen blev betydligt högre än beräknat.
De utgiftsstyrande faktorerna för den förmånen är
som tidigare nämnts en viss prisutveckling, en ökad
läkemedelsvolym samt en fortsatt utveckling mot allt
dyrare läkemedel. Den ökande volymen läkemedel
beror på den demografiska utvecklingen och att en
allt större del av läkemedelsförskrivningen sker i öppenvård. En ökning av antalet frikort har också skett
vilket lett till ett större antal avgiftsbefriade läkemedelsinköp under året.
Den 1 januari 1997 infördes ett nytt förmånssystem för läkemedel vilket synes ha haft avsedd effekt i
fråga om att begränsa kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen. Sedan den 1 augusti 1997 omfattas inte längre receptfria läkemedel – med vissa undantag – av läkemedelsförmånen. Åtgärderna
förväntas leda till ett underskridande för år 1997.
Med anledning av riksdagens tidigare beslut om
överförande av kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen och förbrukningsartiklar vid inkontinens till
landstingen och vad gäller inkontinensartiklar även
kommunerna har företrädare för staten med Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet den
10 september 1997 träffat överenskommelser om de
närmare ekonomiska villkoren för överförandet.
Regeringen kommer senare idag att godkänna
överenskommelserna.
Som en följd av överenskommelsen med Landstingsförbundet skall 75 miljoner kronor frånräknas
anslagsposten för läkemedelsförmånen för år 1997
och beloppet i stället tillföras anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård under detta utgiftsområde genom
tilläggsbudget. Orsaken härtill är att landstingen under år 1997 – trots att förmånen med kostnadsfria

Av direktiven framgår att det är angeläget att de
som steriliserades mot sin vilja eller på någon annans
initiativ får en gottgörelse av samhället. Denna fråga
skall behandlas med förtur medan uppdraget i sin
helhet skall vara slutfört senast den 1 juli 1999.

4.2.10 Vissa myndighetsfrågor
Regeringens bedömning är att samtliga myndigheter
på ett tillfredsställande sätt har uppfyllt de mål som
satts upp för verksamheterna. Arbetsbelastningen har
varit hög inte minst till följd av det omfattande förändringsarbete som bedrivs i kommuner och landsting samtidigt som resurssituationen varit ansträngd
för myndigheterna. Flera myndigheter – främst Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet och Folkhälsoinstitutet – har fått utökade uppgifter till följd av
EU-medlemsskapet. De möjligheter som IT ger utnyttjas i allt högre utsträckning för att sprida information och kunskapssammanställningar.

4.3

Anslag

A 1.

Sjukvårdsförmåner m.m.

1995/96
Därav

Utgift

1996

23 422 742

1

15 685 541

1997

Anslag

15 512 000

1998

Förslag

1 550 000

1999

Beräknat

1 578 000

2000

Beräknat

1 607 000

Utgiftsprognos

15 031 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Området sjukvårdsförmåner omfattar t.o.m. år 1997
till övervägande delen sjukförsäkringens kostnader
för läkemedelsförmånen, inkl. förbrukningsartiklar
vid inkontinens samt vuxentandvård (tandvårdsförsäkringen). Vidare omfattas finansieringen av
Handikappinstitutet, kostnaderna för sjukvårdsförmåner i vissa internationella förhållanden samt kostnaderna för viss sjukhusvård. Dessutom har anslaget
tillförts de avgifter som tas ut av pensionärer vid
UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR ANSLAGET
MILJONER KRONOR
ÄNDAMÅL

1996

1997

1998

1999

2000

– 328

– 292

150

150

150

Läkemedelsförmåner

13 517

13 500

–

–

–

Tandvårdsförsäkring

2 497

1 823

1 400

1 428

1 457

15 686

15 031

1 550

1 578

1 607

Ersättning till sjukvårdshuvudmännen

Totalt
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dock även i framtiden att vara förenat med stora svårigheter att förutse hur stora kraven är från landstingen och från medlemsländerna samt när kraven
inkommer och regleras. Det är också svårt att beräkna storleken av Sveriges fordringar på dessa länder
och när dessa kommer att regleras eftersom eftersläpningarna i båda riktningarna är betydande. För
åren 1999 och 2000 bedöms utgifterna vara på
samma nivå som för år 1998.
Frågan om Handikappinstitutets verksamhetsinriktning, organisation och finansiering är alltjämt föremål för översyn och någon ändring i nuvarande
förhållanden beräknas inte ske fr.o.m. år 1998 som
tidigare planerats. Till följd härav beräknas Handikappinstitutet även under år 1998 finansieras genom
medel från sjukförsäkringen och storleken på dessa –
som fastställs vid de s.k. Dagmaröverläggningarna
senare i höst – har vid anslagsberäkningen antagits
bli oförändrad, dvs. ca 50 miljoner kronor för år
1998.

läkemedel är avskaffad – fortsatt att tillhandahålla
vissa patienter som saknar sjukdomsinsikt läkemedel
kostnadsfritt. Denna åtgärd har vidtagits med anledning av att bristande medicinering för denna kategori
patienter kan innebära fara för deras eller andras liv
och hälsa.
Den 15 oktober 1996 trädde en reviderad och
förenklad tandvårdstaxa i kraft samtidigt som utgiftsramen för tandvårdsförsäkringen sänktes med
350 miljoner till 1 901 miljoner kronor räknat på
helår. Detta ledde under slutet av år 1996 till en tillfälligt ökad efterfrågan på tandvård vilket också i
någon mån påverkade utgifterna. För år 1997 bedöms för närvarande de förväntade utgifterna i stort
sett motsvara vad som budgeterats för tandvårdsförsäkringen.
För ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
beräknas däremot ett överskridande uppkomma för
år 1997. Orsaken härtill är lägre avgiftsintäkter än
vad som tidigare beräknats vid sjukhusvård för pensionärer samt obalans i betalningsströmmarna vad
gäller kostnaderna för vissa sjukvårdsförmåner i internationella förhållanden, dvs. i princip kostnaderna
för dessa förmåner till följd av EES-avtalet och EUmedlemsskapet.
För åren 1996 och 1997 uppkommer ett överskott
beroende på att avgiftsintäkterna för pensionärernas
sjukhusvård i form av avdrag på deras allmänna pensioner tillförts anslaget. Fr.o.m. år 1998 kommer
emellertid sjukvårdshuvudmännen – under förutsättning av riksdagens beslut – att överta administrationen av dessa avgifter från socialförsäkringsadministrationen. Omläggningen innebär att huvudmännen
själva debiterar och uppbär dessa avgifter och att
några pensionsavdrag inte längre tillförs anslaget.
Genom denna förändring minskas det generella
statsbidraget till landstingen med 400 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.

Läkemedelsförmånen
Resultatinformationen vad avser läkemedelsförmånen redovisas under anslaget A 2. Bidrag för läkemedelsförmånen.
Tandvårdsförsäkringen
I regeringens vårpropositionen för år 1997 aviserades
att den tidigare planerade besparingen inom tandvårdsförsäkringen på 900 miljoner fr.o.m. år 1998
inte skulle fullföljas och att en utgiftsram på 1 400
miljoner kronor skall gälla för tandvårdsförsäkringen. Regeringen redovisade dessutom sina planer på
att senare förelägga riksdagen förslag om en förändrad tandvårdsförsäkring som kan träda i kraft den 1
januari 1999. Tandvårdsförsäkringen avses härigenom få en ändrad inriktning. Det gäller dels att med
utgångspunkt i rapporten Tandvårdsförsäkring i omvandling (Ds 1997:16) införa ett bättre ekonomiskt
stöd till personer som till följd av sjukdom eller funktionshinder har särskilda tandvårdsbehov, dels ge övriga vuxna patienter ett ekonomiskt stöd med en mer
tandhälsoinriktad utformning än det nuvarande. Regeringen har mot den bakgrunden beslutat om direktiv (Dir. 1997:86) och tillkallat en särskild utredare
med uppgift att före utgången av året lämna förslag
om en ny inriktning på tandvårdsförsäkringen fr.o.m.
år 1999. Avsikten är att därefter förelägga riksdagen
en proposition som kan behandlas under våren
1998.
Ovanstående innebär att det nuvarande ersättningssystemet för vuxentandvård kommer att gälla
även under år 1998. För att åstadkomma detta med
en lägre utgiftsram än tidigare har i 1997 års vårproposition aviserats att subventionerna måste reduceras
något och regeringen har nyligen – i enlighet med vad
som angavs i propositionen – beslutat om en höjning

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m.
Enligt gällande ordning regleras inte bara sjukförsäkringens utgifter, utan även dess intäkter för sjukvårdsförmåner, i internationella förhållanden -– föranledda av i huvudsak EES-avtalet och EUmedlemsskapet – gentemot annat land slutgiltigt
först flera år efter det att de uppkommit. Det har
därför hittills varit svårt att beräkna den årliga storleken av dessa. Det har numera framkommit sådana
uppgifter från Riksförsäkringsverket som gör det
nödvändigt att öka utgifterna för dessa internationella vårdförmåner med ca 50 miljoner till 100 miljoner kronor för år 1998 för att möta de krav på ersättning som kan förväntas under året. Det kommer
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av självrisken från 700 till 1 300 kronor fr.o.m. den
1 oktober 1997.

Skälen för regeringens förslag: Frågan om ett överförande av administrationen av sjukhusvårdsavgifter
för pensionärer från socialförsäkringsadministrationen till sjukvårdshuvudmännen har varit föremål för
överväganden sedan år 1992, då huvudmännen på
motsvarande sätt övertog debitering och uppbörd av
avgifter i sluten vård för patienter som inte uppbär
hel ålders- eller förtidspension, dvs. i princip förvärvsarbetande.
Företrädare för Socialdepartementet och Landstingsförbundet träffade i mars 1997 en överenskommelse om ett överförande av administrationen
av avgifter för pensionärer vid sjukhusvård fr.o.m. år
1998. Överenskommelsen har godkänts av regeringen och Landstingsförbundets styrelse. Genom den
nu träffade överenskommelsen avses samtliga patienter i ett landsting fr.o.m. år 1998 bli omfattade av ett
och samma avgiftssystem för sluten vård.
Den gällande ordningen med två olika avgiftssystem har i enskilda fall lett till mindre skillnader i avgifter mellan pensionärer och förvärvsarbetande vid
jämförbara inkomster. Enligt regeringens uppfattning
finns det inte några bärande motiv för att pensionärer och förvärvsarbetande skall ha separata avgiftssystem vid sjukhusvård. En övergång till ett avgiftssystem administrerat av sjukvårdshuvudmännen har
därför ansetts angelägen från regeringens sida.
Den träffade överenskommelsen innebär att varje
sjukvårdshuvudman beslutar om principerna i fråga
om underlag för avgiftsdebiteringen och fastställer
avgiftsnivåer i olika inkomstintervall samt om vilka
regler för nedsättning av avgift som skall tillämpas.
För pensionärer yngre än fyrtio år skall även fortsättningsvis – enligt överenskommelsen – halv avgift
tas ut under de 30 första dagarna av varje vårdtillfälle. Vidare gäller att högsta avgiftsbelopp som får
tas ut under år 1998 är 80 kronor per vårddag. Detta
belopp gäller tills vidare så länge parterna inte kommit överens om annat.
Omläggningen innebär att nuvarande avgiftsregler
för pensionärer skall gälla för sjukhusvård lämnad
t.o.m. december månad 1997 med åtföljande avdrag
på utgående allmänna pensioner under de två första
månaderna år 1998. För sjukhusvård som lämnas
pensionärer fr.o.m. den 1 januari 1998 debiterar och
uppbär således sjukvårdshuvudmännen dessa avgifter
enligt den nya ordningen. Det innebär att pensionärer som vårdas på sjukhus i november och december
1997 kommer att få avdrag för sjukhusvård på sina
pensioner i januari respektive februari. Vårdas de
dessutom på sjukhus under januari och februari
1998 kan sjukvårdshuvudmannen samtidigt komma
att debitera dem för vården dessa månader. Förändringen förutsätter ändringar i lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

Slutsatser
Genom att kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen och förbrukningsartiklarna vid inkontinens
fr.o.m. år 1998 överförs från staten genom den allmänna sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen
och vad gäller inkontinensartiklarna också till kommunerna och ett särskilt bidrag införs för läkemedelsförmånen reduceras anslaget Sjukvårdsförmåner
m.m. i motsvarande mån.
Anslaget påverkas också av ett genomförande av
regeringens förslag att till sjukvårdshuvudmännen
fr.o.m. år 1998 föra över administrationen av avgiftssystemet vid sjukhusvård för pensionärer. Härigenom bortfaller de avgiftsintäker i form av avdrag
på utbetalda pensioner som varje år tillförts anslaget.
Genom att huvudmännen nu föreslås få debitera och
uppbära dessa avgifter, som för år beräknats till
sammanlagt 400 miljoner kronor inklusive ersättning
för administrativa kostnader, bortfaller den kompensation som lämnats till huvudmännen genom att det
generella statsbidraget till landstingen reducerats med
samma belopp. I sin tur innebär detta att anslaget
Sjukvårdsförmåner m.m. tillförs detta belopp fr.o.m.
år 1998 i stället för de uteblivna avgiftsintäkterna.
Systemändringen förutsätter ändringar i lagen
(1962:381) om allmän försäkring.
Anslagsposten för tandvårdsförsäkringen behöver
i enlighet med regeringens ändrade ställningstagande
till den tidigare planerade besparingen ökas till 1 400
miljoner kronor för år 1998. För åren 1999 och
2000 har beloppet räknats upp enbart med hänsyn
till den förväntade allmänna kostnadsutvecklingen.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 1 550 000 000 kronor anvisas under anslaget
Sjukvårdsförmåner m.m. för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget till 1 578 000 000 respektive 1 607 000 000 kronor.

Förslag till vissa regeländringar
Administrationen av pensionärernas avgifter vid
sjukhusvård

Regeringens förslag:
Administrationen av systemet med avgifter för pensionärer vid sjukhusvård skall överföras från försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket till sjukvårdshuvudmännen fr.o.m. år 1998.
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A 2. Bidrag för läkemedelsförmånen
1998

Förslag

13 491 000

1999

Beräknat

14 557 000

2000

Beräknat

14 792 000

1

De närmare ekonomiska villkoren för detta har
som tidigare nämnts redovisats reglerats i en överenskommelse som staten och Landstingsförbundet
träffade den 10 september 1997.
Överenskommelsen innebär att staten via detta
anslag lämnar ersättning till sjukvårdshuvudmännen
för läkemedelsförmånen med ett fast månatligt belopp som utbetalas första gången i början av mars
1998. För att tydliggöra omfattningen på de samlade
utgifterna för läkemedelsförmånen under år 1998
kommer även kostnaderna för läkemedelsförmånen
avseende de två sista månaderna år 1997 – vilka utgiftsmässigt regleras under de två första månaderna
år 1998 – att täckas av anslaget för år 1998. Dessutom har en separat överenskommelse träffats med
Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet om den ekonomiska regleringen av överförandet
av kostnadsansvaret för förbrukningsartiklar vid inkontinens. Enligt sistnämnda överenskommelse ingår
kostnaderna för dessa i de generella statsbidragen till
landsting respektive kommuner fr.o.m. år 1998. Under detta nya anslag beräknas därför endast de kostnader som uppkommit under november och december 1997 och för vilka betalning sker under år 1998.
Ett underskridande av de beräknade kostnaderna
för läkemedel år 1997 kommer även att få betydelse
för utgifterna för år 1998 vad avser detta anslag av
följande skäl.
Den nu träffade överenskommelsen bygger på den
principöverenskommelse som staten och Landstingsförbundet träffade hösten 1996 om finansieringsprincipens tillämpning m.m. i samband med landstingens övertagande av kostnadsansvaret för
läkemedelsförmånen den 1 januari 1998. Enligt denna skall ett system för vinst- och förlustdelning finnas
för år 1997 vad gäller avvikelsen mellan de beräknade och faktiska kostnaderna för läkemedelsförmånen, exklusive förbrukningsartiklar vid inkontinens
och speciallivsmedel. Detta system innebär att det
belopp varmed de faktiska kostnaderna underskrider
de beräknade kostnaderna för läkemedelsförmånen
för år 1997 delas mellan staten och landstingen i
proportionerna 60 procent till staten och 40 procent
till landstingen. På motvarande delas ett eventuellt
kostnadsöverskridande så att staten svarar för 90 %
och landstingen för 10 % av överskridandet. Landstingens ekonomiska åtaganden begränsas dock till att
omfatta högst 50 miljoner kronor. Regleringen av
vinst eller förlust skall genomföras senast den 30 juni
1998. Med hänsyn till den för år 1997 hittills gynnsamma kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen bedöms ett betydande underskridande uppkomma vad gäller kostnaderna för år 1997. Det
innebär att det belopp som till följd härav kommer
att tillfalla landstingen skall utbetalas från detta anslag senast vid utgången av juni 1998 och därvid fördelas mellan huvudmännen efter antalet invånare.
Enligt den nu träffade överenskommelsen skall
systemet med vinst- och förlustdelning gälla även för

NYTT ANSLAG

1. Beloppen anges i tusental kr

Från detta nya anslag utbetalas statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen till följd av att de övertar kostnadsansvaret för läkemedelsförmånen från den allmänna sjukförsäkringen fr.o.m. år 1998. Under år
1998 belastar även utbetalningar avseende kostnaderna för läkemedelsförmånen och inkontinensartiklar under november och december 1997 detta anslag. Dessa utbetalningar skall göras av Riksförsäkringsverket till Apoteksbolaget AB, medan ersättningen för läkemedelsförmånen därefter skall utbetalas av Socialstyrelsen till landstingen månadsvis.
När det gäller ersättningen för förbrukningsartiklar
vid inkontinens lämnas denna fr.o.m. år 1998 via de
generella bidragen till landsting och kommuner under utgiftsområde 25.

Regeringens överväganden
Kostnaderna för läkemedelsförmånen har under de
första åtta månaderna år 1997 sjunkit med närmare
20 % jämfört med föregående år. De viktigaste orsakerna härtill är effekterna av det nya subventionssystemet för läkemedelsförmånen och den hamstring av
läkemedel som skedde i slutet av år 1996. Mycket
talar dock för att det är de nya subventionsreglerna
som i första hand bidragit till denna för kostnaderna
gynnsamma utveckling. Förutom en minskad volym
sålda läkemedel kan hittills också en övergång till
något billigare läkemedel märkas. Detta innebär att
för utgiftsåret 1997 beräknas, trots de höga utgifterna i början av budgetåret till följd av eftersläpande
betalningar avseende november och december 1996,
ett underskridande för ändamålet läkemedel under
anslaget A 1. Sjukvårdsförmåner m.m. på ca 600
miljoner kronor budgetåret 1997.
Vid beräkningen av anslaget för år 1998 har utgifterna för läkemedelsförmånen år 1996 varit utgångspunkten. Hänsyn har tagits till den hamstring av läkemedel som inträffade i slutet av det året inför
införandet av det nya förmånssystemet den 1 januari
1997 och den beräknade besparingseffekten av införandet av detta. Vidare har förväntad pris- och volymutveckling beaktats samt tillkomsten av nya och
dyrare läkemedel t.o.m. år 1998. De mest osäkra
faktorerna i denna bedömning är den stora
hamstringen och effekterna av det nya förmånssystemet. Den hittillsvarande kostnadsutvecklingen för
år 1997 visar emellertid på en gynnsammare kostnadsutveckling än vad som tidigare beräknats.
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åren 1998 och 1999. För år 1998 gäller samma regler som för 1997 med undantag för att ett kostnadsunderskridande delas lika mellan parterna.
Vid beräkningen av anslagsbeloppet för år 1999
har utgångspunkten varit 1998 års belopp, varefter
hänsyn tagits till förväntad pris- och volymutveckling
samt fortsatt tillkomst av nya och dyrare läkemedel.
För år 2000 har endast förväntad prisutveckling
kunnat tas i beaktande.

1995/96 fick icke förbrukade medel, 75 miljoner
kronor, från det tidigare budgetåret användas under
1995/96.
Den 12 december 1996 godkände regeringen den
överenskommelse avseende statsbidragen till sjukvårdshuvudmännen som tidigare hade träffats mellan
företrädare för staten och sjukvårdshuvudmännen.
Regeringen beslutade samma dag att överlämna en
skrivelse (1996/97:66) med redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1997 till riksdagen.
Ramen för det totala belopp som omfattas av
överenskommelsen uppgår för år 1997 till 1 169
miljoner kronor varav 868 miljoner kronor utgår
från detta anslag och 301 miljoner kronor från sjukförsäkringen. Till detta kommer under detta anslag
32,8 miljoner kronor avseende den särskilda överenskommelsen om ersättning till sjukvårdshuvudmännen för administration av ersättningar till privata
läkare och sjukgymnaster år 1997.
På tilläggsbudget föreslås att 75 miljoner kronor
överförs till detta anslag från anslaget A 1. Sjukvårdsförmåner m.m. för att kompensera landstingen
för vissa ökade kostnader avseende läkemedel.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
13 491 000 000 kronor anvisas under anslaget Bidrag för läkemedelsförmånen för år 1998. För åren
1999
och
2000
beräknas
anslaget
till
14 557 000 000 kronor respektive 14 792 000 000
kronor

A 3.
1995/96
Därav

Bidrag till hälso- och sjukvård
2

Utgift

1996

1 396 059

1

909 576

1997

Anslag

908 150

1998

Förslag

939 424

1999

Beräknat

967 606

2000

Beräknat

975 416

Utgiftsprognos

Regeringens övervägande
906 150

Resultatinformation
I regeringens skrivelse till riksdagen (1996/97:66)
med redogörelse för en överenskommelse om vissa
ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år
1997 redovisas vissa erfarenheter av de tidigare överenskommelserna. Bl.a. konstateras att vårdgarantin i
sin ursprungliga utformning – med fokusering på ett
begränsat antal diagnoser – har spelat ut sin roll.
I den nya vårdgaranti som utgör en del av överenskommelsen är målsättningen att öka tillgängligheten för alla patienter.
Överenskommelsen för 1997 innebär att medlen i
än högre grad än tidigare skall användas för att stimulera ett utvecklings- och förnyelsearbete där patientens möjlighet till ökad delaktighet betonas. Inriktningen är att stödja en kunskapsbaserad sjukvård
och särskilda medel för detta har avsatts såväl på nationell som på regional nivå. Andra prioriterade områden var verksamhetsutveckling och informationsförsörjning.
Inom Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000)
pågår för närvarande arbetet med kommitténs slutbetänkande vilket bland annat kommer att behandla
statlig styrning. Enligt vad regeringen har erfarit har
en särskild studie gjorts av de s.k. Dagmarersättningarna vilken bl.a. kommer att bilda bakgrund för kommitténs ställningstagande.

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Avser tidigare reservationsanslaget 1995/96/5/C9 Allmänt Bidrag till hälso- och sjukvård

Från anslaget utbetalas statsbidrag till sjukvårdshuvudmännen i enlighet med de årliga överenskommelser som träffas mellan staten och Landstingsförbundet om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen.
Bidragets användningsområden m.m. finns angivna i
förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag och
försäkringsersättningar för sjukvård m.m. som nyligen har setts över.
Vidare betalas från anslaget ersättningar för vissa
kostnader och förluster som uppkommit på grund av
myndighetsingripanden för att förhindra smittsam
sjukdom. Vissa kostnader enligt smittskyddsförordningen betalas också från detta anslag, liksom även
kostnader för patientförsäkring och vissa skadeersättningar. Vidare utgår medel för landstingens administration av ersättningar till privata vårdgivare.
En jämförelse mellan anslag och utfall för budgetåret 1995/96 (18 mån) visar att utfallet översteg anslaget med cirka 49,9 miljoner kronor, vilket berodde
på vissa fördröjningar vad gäller sjukvårdshuvudmännens ansökningar av de medel som anslagits för
rehabilitering av äldre och funktionshindrade under
budgetåret 1994/95. Enligt regleringsbrevet för
25
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Bidrag till forskning lämnas, förutom från detta
anslag, dels från anslaget 9 E 1. Socialvetenskapliga
forskningsrådet: Forskningsmedel, dels från det under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning upptagna anslaget till Medicinska forskningsrådet. Forskning kring hiv/aids sker vidare bl.a.
inom ramen för Smittskyddsinstitutet.
Enligt nu tillgängliga prognoser kommer i stort
sett hela anslaget för 1997 att förbrukas under innevarande år.

Slutsatser
Regeringen finner att ökad vikt behöver läggas på
uppföljningen av centrala parametrar – exempelvis
väntetiderna, kvalitet och utfall – inom hälso- och
sjukvården. Vidare behöver metoderna för att följa
upp de överenskommelser som ligger till grund för
utbetalningarna av ersättningarna förbättras. Ett arbete med denna inriktning kommer att inledas under
hösten i samråd med Socialstyrelsen och Landstingsförbundet.
Den under 1997 påbörjade förskjutning av medlens användning till att i första hand stimulera och
stödja ett långsiktigt förnyelsearbete kommer att
fortsätta. Insatser för att öka patienternas delaktighet
i vården och att utveckla nya verksamhets- och arbetsformer kommer att ges fortsatt hög prioritet.
Ersättningar har tidigare utgått från detta anslag
vad avser vissa patientöverföringar mellan Sverige
och Finland. Då antalet patienter är mycket få och i
första hand är i behov av långvarig vård samt då det
inte tillkommer några nya fall till följd av att dessa
överföringar nu regleras i den Nordiska konventionen om socialt bistånd och sociala tjänster som trädde i kraft den 1 oktober 1996 anser inte regeringen
att dessa ersättningar bör bli föremål för överläggningar mellan staten och företrädare för sjukvårdshuvudmännen. Medel för dessa ersättningar kommer
därför fortsättningsvis att beräknas under Socialstyrelsens ramanslag.
Mot bakgrund av ovanstående förslår regeringen
att 939 424 000 kronor anvisas under anslaget A 3.
Bidrag till hälso- och sjukvård för 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 967 606 000
kronor respektive 975 417 000 kronor.

A 4.

1995/96
Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation
De hiv-preventiva insatserna har varit framgångsrika.
Sverige har förblivit ett land med låg förekomst av
hiv-infektion trots ett omfattande resande och invandring från länder med hög förekomst av hiv/aids.
Årligen upptäcks cirka 250 nya fall av hivsmitta.
Alltfler människor lever i Sverige med hiv. Trots att
antalet nyupptäckta fall har minskat något på senare
år är smittspridningen bland män som har sex med
män fortsatt hög. Det är också svårt att nå bl.a. vissa
invandrargrupper med information och stöd. Detta
ger anledning till fortsatt hög uppmärksamhet.
Rapporten Sex i Sverige – om sexuallivet i Sverige
1996 har nyligen färdigställts. Detta vetenskapligt
baserade material kommer att utgöra underlag bl.a.
för att ytterligare effektivisera det hiv-preventiva arbetet. Två undersökningar om sexuellt riskbeteende
på utlandsresor har genomförts. Rapporterna ligger
till grund för preventiva insatser riktade till utlandsresenärer. Under verksamhetsperioden gjordes en
stor satsning på konferenser om sexualitet, homosexualitet och hiv. Sammanlagt genomfördes 18 konferenser om homosexualitet riktade till bl.a. lärare,
kuratorer, vårdpersonal och personal på ungdomsmottagningar. Intresset var mycket stort och alla intresserade kunde inte beredas plats.
Folkhälsoinstitutet har ett nära samarbete med
olika frivilligorganisationer vad gäller hiv/aids-frågor.
Det största ekonomiska stödet går till Noaks ArkRöda Korset, RFSL och RFSU. En utvärdering av
dessa organisationer visar att de har specifik och ändamålsenlig målgruppsinriktning. Organisationerna
har framgångsrikt engagerat medlemmar och aktivister och skapat en social rörelse kring sexualupplysning och preventionsarbete.
Ekonomiskt stöd ges också direkt till de hivsmittades frivilligorganisationer på riksnivå. De rikstäckande invandrarorganisationerna samarbetar direkt med Folkhälsoinstitutet och spelar en aktiv roll
bl.a. i samband med vissa projekt.
En utvärdering av det s.k. extra bidraget främst till
storstäderna redovisades för riksdagen i budgetpropositionen för 1997. Sammantaget konstaterades att

Insatser mot aids

Utgift

2

1996

266 877

1

Utgående reservation-

30 611

Utgiftsprognos

148 096

187 452

1997

Anslag

150 887

1998

Förslag

65 622

1999

Beräknat

66 940

2000

Beräknat

68 551

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Avser tidigare reservationsanslaget 1995/96/5/C2 Insatser mot aids

Anslaget avser särskilda insatser för att förebygga
spridningen av hiv/aids. Medlen skall användas till
information och kunskapsspridning, stöd till psykosocialt arbete och till utvecklingsarbete. Från anslaget har vidare ett extra bidrag till landsting och
kommuner, främst i storstadsregionerna, utgått
t.o.m. 1997.
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A 5. Ersättning till Spri

ett avancerat och mångfacetterat arbete bedrivs som
bygger på genomarbetade handlingsprogram.
Under innevarande år liksom under de närmast
föregående åren har storstadsregionerna tilldelats
cirka 90 miljoner kronor från anslaget insatser mot
aids. Medlen har utgått efter ansökan och prövning
av Folkhälsoinstitutet. Som konstaterats i utvärderingen av det s.k. extra bidraget bedrivs inom dessa
områden ett långsiktigt och kvalificerat arbete. Det
hiv-preventiva arbetet har ett starkt politiskt stöd.
Enligt regeringens bedömning är det därför nu lämpligt att gå ifrån det särskilda ansökningsförfarandet
med de resurskrav detta ställer och med den detaljstyrning som det innebär. Under anslaget A 2. Bidrag
till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting
under utgiftsområde 25 föreslår regeringen för år
1998 att bidrag om sammanlagt 90 miljoner kronor
utges för förebyggande insatser till dessa regioner enligt en schabloniserad modell.

1995/96

Utgift

Därav 1996

43 300

1

29 700

1997

Anslag

29 700

1998

Förslag

29 700

1999

Beräknat

29 700

2000

Beräknat

29 700

Utgiftsprognos

29 700

1. Beloppen anges i tusental kr

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitut – Spri
skall bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet
genom att bedriva ett långsiktigt och kvalificerat utvecklingsarbete inriktat mot aktuella problemområden. Tyngdpunkten skall ligga inom områdena hälsoekonomi, kvalitetsutveckling, informationsteknik
och informationsförsörjning.
Spri är en allmännyttig ideell förening som har
bildats av staten och Landstingsförbundet. Nuvarande finansieringsavtal avser perioden 1996 – 1999 och
anger att utgångspunkten för allt projektarbete skall
vara;

Slutsatser
Under detta anslag beräknas medel för stöd till de
frivilliga riksorganisationerna, för stöd till projekt
utanför storstadsregionerna och till Folkhälsoinstitutets egen verksamhet för att förebygga hiv/aids, dvs.
nationell kunskapsuppbyggnad, samordning, kunskapsspridning samt uppföljning och utvärdering,
medan bidrag till det hiv-preventiva arbetet i storstadsregionerna utgår från utgiftsområde 25.
Det hiv-preventiva arbetet har varit framgångsrikt
och bör enligt regeringens mening ges fortsatt hög
prioritet. Den inriktning som angavs i förra årets
budgetproposition ligger fast dvs.

– att patientens ställning stärks,
– att projekt som bedöms ge de största effekterna
när det gäller bättre hushållning med resurser
skall prioriteras och
– att Spri inom sina verksamhetsområden i möjligaste mån skall delta i EU-projekt.
Enligt finansieringsavtalet tillskjuter parterna vardera
29,7 miljoner kronor för vart och ett av åren 1996 –
1999. Slutligt beslut om bidragsbelopp skall dock
fattas för ett år i taget av respektive part.

– att insatserna bör genomföras inom ramen för
sammanhållna handlingsprogram,
– att insatserna i ökad utsträckning bör riktas mot
de grupper som löper störst risk att smittas med
hiv/aids,

Regeringens överväganden

– att samarbetet mellan olika aktörer behöver fördjupas,

Resultatinformation

– att stödet till frivilligorganisationer bör prioriteras
och att deras kompetens tas tillvara och utvecklas
och

Spri har i en särskild framställning till regeringen om
ersättningar för åren 1998 – 2000 lämnat en resultatredovisning avseende år 1996. Av framställningen
framgår att Spri har låtit göra en uppföljning av den
utvärdering som genomfördes 1994. Syftet med uppföljningen var att ge den nya styrelsen en lägesrapport beträffande det förändringsarbete som den tidigare utvärderingen resulterade i. Utvärderingen
skulle vidare bilda underlag för Spri:s inre kvalitetsarbete. Av utvärderingsrapporten framgår att bedömarna anser att Spri utvecklats positivt där kompetensen inom institutet har ökat. Utvärderarna
konstaterar vidare att Spri har goda förutsättningar
att bli det professionella utvecklingsinstitut som hälso- och sjukvården behöver.

– att insatserna fortlöpande skall följas upp och utvärderas.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
65 622 000 kronor anvisas under anslaget A 3. Insatser mot aids för 1998. Det sammantagna statliga
stödet uppgår därmed till 155 622 000 kronor. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget mot aids till
66 940 000 kronor respektive 68 551 000 kronor.

27

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

Av de olika aktiviteterna under 1996 kan nämnas
att Spri:s bibliotek ytterligare har ökat servicen med
hjälp av IT. Spri:s förlagskatalog, vissa publikationer,
nyhetsbrev och pressmeddelanden finns nu tillgängliga på internet. Spriline-databaserna har gjorts sökbara via Spri:s World Wide WEB-server och genom ett
beställningsformulär har det gjorts möjligt för användarna att direkt beställa lån och kopior eller
kopplas till de dokument som finns i elektronisk
form.
Flera projekt vad avser kvalitetsutveckling inom
psykiatri har avrapporterats under året. Spri har vidare utvecklat en metod för egenkontroll, s.k. organisationsgranskning, som ett tiotal akutsjukhus tilllämpat under året. En rapport om användarnas krav
på datorstödd vårddokumentation har tagits fram.
Denna bedöms utgöra ett viktigt steg på vägen att
etablera en gemensam syn inom vården på innehållet
i patientjournalen.
På regeringens uppdrag redovisade Spri i december 1996 ett IT-program inom hälso- och sjukvården. Programmet omfattar en ökad IT-satsning avseende bl.a. datorstödda patientjournaler, gemensam
terminologi och datasäkerhet till skydd för patientens integritet.
För att finansiera delar av det föreslagna ITprogrammet har medel sökts från det s.k. 150miljonersprogrammet som administreras av Kunskaps- och kompetensutvecklingsstiftelsen och Landstingsförbundet. Fördelning av medel har ännu inte
skett.
Spri gjorde i april 1997 en hemställan om att få
inrätta forskartjänster i enlighet med bestämmelserna i förordning om tjänster vid forskningsråd. (SFS
1986:364 senast ändrad 1993:865). Spri motiverar
sin framställning med att peka på bristen på personer
med forskningskompetens inom Spri:s kärnområden
och Spri:s roll som brygga mellan forskningen och
det praktiska förändringsarbetet i vården. Spri:s
framställning bereds för närvarande inom regeringskansliet.
I framställningen redovisar Spri vidare förväntade
resultat 1997 och en mål- och strategiplan för åren
1998 – 2000. Utöver de medel som framgår av finansieringsöverenskommelsen hemställer Spri om ytterligare 5 miljoner kronor per år för insatser inom informationsteknologiområdet. Institutet hemställer
vidare om att få förlänga sin planeringsperiod med
ett år t.o.m. år 2000.

Slutsatser
Det arbete som bedrivs inom Spri ligger enligt regeringens mening väl i linje med det gällande finansieringsavtalet och den inriktning vad avser Spri:s verksamhet som har godkänts av riksdagen med
anledning av proposition 1995/96:99 om Spri:s fortsatta verksamhet. Vad avser förlängningen av finansieringsavtalet är regeringen, med nuvarande underlag, inte beredd att ta ställning till detta. I sin
långsiktiga planering bör dock Spri utgå från oförändrad ekonomisk ram.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 29 700 000 kronor anvisas till Spri för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
29 700 000 kronor vardera året.

A 6.
1995/96
Därav

Bidrag till WHO
Utgift

1996

67 122

1

33 633

1997

Anslag

32 780

1998

Förslag

33 697

1999

Beräknat

34 371

2000

Beräknat

35 058

Utgiftsprognos

39 062

1. Beloppen anges i tusental kr

Utgiften som belastar anslaget är Sveriges medlemsavgift till Världshälsoorganisationens (WHO:s) reguljära verksamhet. Avgiftens storlek bestäms av den
tvåårsbudget som WHO:s beslutande församling antar.
I maj 1997 antogs WHO:s budget för perioden
1998 – 1999. Reglerna för betalning säger att senast
den 1 januari varje år skall bidraget för det kommande verksamhetsåret ha betalats in till WHO. Avgiften för verksamhetsåren 1998 och 1999 uppgår
till 4 944 560 USD per år. För att täcka det beräknade underskottet har i tilläggsbudget för 1997 föreslagits att ytterligare 6 320 000 kronor anvisas.
Förhandlingar pågår om ändring av FN-skalan för
medlemsbidragen. Denna skala tillämpas även för
WHO. USA har i dessa förhandlingar krävt att deras
andel skall minskas från 25 % till 20 % av den totala
budgeten. Under Världshälsoförsamlingen 1997 begärde USA att den nya skalan skall tillämpas av
WHO så snart den har antagits, d.v.s. under löpande
budgetperiod. Majoriteten av medlemsländerna inklusive EU-länderna motsatte sig detta. En rapport
skall dock lämnas till nästa års församling, där USA:s
krav med stor sannolikhet kommer att upprepas.
Om USA:s förslag om minskad andel går igenom i
FN betyder det att övriga länders procentuella andel
ökar med ca 6-7 %.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Revisionsberättelsen för 1996 förelades föreningsstämman den 28 maj. Av berättelsen framgår att revisorerna tillstyrker fastställandet av resultat- och
balansräkning samt resultatdisposition. Mot denna
bakgrund beviljades styrelsen ansvarsfrihet.
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Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser

Resultatinformation och slutsater

Samarbetet med WHO utgör en viktig del av den internationella verksamheten inom hälso- och sjukvården. Sverige verkar nu aktivt för reformer inom
WHO, inklusive strategisk budgetering, och administrativa besparingar för omfördelning till prioriterade verksamheter samt att medlemsländerna skall
iaktta betalningsdisciplin. Med hänsyn till fluktuationerna i dollarkursen och att en översyn pågår av
justering av valutaberoende anslag har ingen uppjustering gjorts av anslaget för 1998.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 33 697 000 kronor anvisas under anslaget
A 6. Bidrag till WHO för 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 34 371 000 kronor respektive 35 058 000 kronor.

WHO-programmet har fortsatt att utvecklas och
WHO-centret har på ett förtjänstfullt sätt svarat upp
mot den ökande efterfrågan av service. Ett oförändrat bidrag från staten är en förutsättning för att de
avtalsbundna åtagandena gentemot WHO skall
kunna garanteras. En fortsatt uppdragsverksamhet
härutöver krävs också för att fortlöpande kunna erbjuda den kvalitet och kompetens som krävs för att
upprätthålla en internationell koordineringsfunktion.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 2 591 000 kronor anvisas till WHO-enheten för
rapporteringar av läkemedelsbiverkningar för 1998.
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
2 591 000 kronor vardera året.

A 8.
A 7.

1995/96
Därav

Bidrag till WHO-enheten för
rapportering av läkemedelsbiverkningar
Utgift

1996

3 888

1995/96

2 592

1997

Anslag

2 592

1998

Förslag

2 591

1999

Beräknat

2 591

2000

Beräknat

2 591

Utgift

25 877

Utgift

16 816

1997

Anslag

16 800

1998

Förslag

16 800

1999

Beräknat

17 169

2000

Beräknat

17 564

Därav

1

Utgiftsprognos

2 591

Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan

1996

1

Utgiftsprognos

16 936

1. Beloppen anges i tusental kr

Nordiska hälsovårdshögskolan (NHV) utgör en del
av Nordiska ministerrådets organisation. På högskolan bedrivs vidare- och efterutbildning av personal från de nordiska ländernas hälso- och sjukvård
samt näraliggande områden. De utgifter som belastar
anslaget är Sveriges andel av kostnaderna för NHV.
Nordiska ministerrådet fastställer varje år dels en total ekonomisk ram för högskolans verksamhet, dels
en garantinivå för finansieringen. Utgifter för verksamheten inom garantinivån fördelas mellan de nordiska länderna efter samma proportioner som gäller
för den ordinarie nordiska budgeten. Efter verksamhetsårets slut görs en slutlig avräkning i förhållande
till antalet utnyttjade studentplatser under året.
Faktorer som styr utgifterna är utvecklingen av
Nordiska ministerrådets budget, Sveriges andel av
budgeten, valutakursförändringar samt av Sverige
utnyttjade studentplatser. Nordiska ministerrådets
budget för år 1998 kommer att fastställas först i november 1997. För år 1998 beräknas ett totalt anslag
till NHV om 36 409 000 kronor varav Sveriges andel
beräknas uppgå till 16 800 000 kronor.

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget utgår bidrag till WHO-enheten för
rapportering av läkemedelsbiverkningar.
Bidrag lämnas till driften av de operativa delarna
av verksamheten vid Världshälsoorganisationens
(WHO) enhet för läkemedelsbiverkningar (WHO
Drug Monitoring Centre), som genom ett avtal mellan WHO och regeringen år 1978 fördes över till
Sverige. Verksamheten, som är belägen i Uppsala,
bedrivs av stiftelsen WHO Collaborating Centre for
International Drug Monitoring.
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budget gör att anslagssparandet kommer att ha
minskat kraftigt vid årets slut.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Sverige disponerar ca 40 % av utbildningsplatserna
vid NHV. Det finns ett stort behov av kvalificerad
folkhälsovetenskaplig kompetens i de nordiska länderna. NHV spelar här en viktig roll. I Sverige är intresset för utbildningen vid NHV stort och av de
svenska sökandena kan årligen endast ca 1/3 beredas
plats.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 16 800 000 kronor anvisas under anslaget A 8.
Bidrag till Nordiska hälsovårdshögskolan för 1998.
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
17 169 000 kronor respektive 17 564 000 kronor.

A 9.
1995/96
Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens
mening på ett sådant sätt att målen för verksamhetenhar uppnåtts.
Institutets arbete med att minska skillnaderna i
hälsa mellan olika grupper i befolkningen har förstärkts. Bl.a. har olika samarbetsavtal tecknats mellan FHI och svenska forskningsinstitutioner för att
öka kunskapen om ohälsans sociala samband samt
översätta resultaten till förslag på konkreta strategier/insatser för att förbättra hälsans villkor bland utsatta grupper.
En rapport över Folkhälsoinstitutets stöd till
forskning sedan institutets tillkomst är under utarbetande. Sedan tillkomsten har en stor mängd vetenskapliga publikationer tagits fram. Många av dessa
har kvalitetsgranskats av utomstående experter före
publicering i vetenskapliga tidskrifter m.m. Folkhälsoinstitutets tobaksarbete har utvärderats av en internationell grupp som har funnit att arbetet är
handlingsinriktat och kännetecknas av hög produktivitet, kvalitet och kostnadseffektivitet. Regeringen
välkomnar denna typ av externa utvärderingar och
förutsätter att fler av institutets aktiviteter blir föremål för liknande utvärderingar.
Arbetet med att utveckla hälsokonsekvensbeskrivningar inför politiska beslut har, från en blygsam nivå, intensifierats och bl.a. har en studie av hälsokonsekvenserna av EU:s jordbrukspolitik genomförts.
Vad gäller stödet till att utveckla folkhälsoarbete
på lokal och regional nivå har detta bl.a. bestått i att
bidra till att öka folkhälsokompetensen hos strategiska aktörer och i att stötta utvecklingen av lokala
folkhälsoprogram.
Det internationella engagemanget har ökat inte
minst till följd av deltagandet i EU:s olika folkhälsoprogram. Institutet redovisade i juni 1997 ett särskilt regeringsuppdrag om tjänsteexport inom folkhälsoområdet. Från institutets sida redovisas faktorer
– som under vissa förutsättningar – talar för ett begränsat eget engagemang i tjänsteexport. Samtidigt
konstaterar institutet att det kvarstår oklarheter av
författningsmässig, finansiell och administrativ karaktär. Frågan är föremål för vidare beredning inom
regeringskansliet.
I budgetunderlaget framhålls de ökade krav på
förstärkta preventiva insatser som krävs inom det
alkoholpolitiska området och för att fullfölja och utveckla påbörjade insatser hemställer institutet om
extra medelstilldelning från anslaget för bl.a. alkohol

Folkhälsoinstitutet
Utgift

1996

189 620

1

Anslagssparande

31 650

Utgiftsprognos

135 700

134 120

1997

Anslag

113 460

1998

Förslag

110 178

1999

Beräknat

112 899

2000

Beräknat

115 692

1. Beloppen anges i tusental kr

Folkhälsoinstitutet (FHI) skall bidra till att uppfylla
målen för utgiftsområdet genom att främja likvärdiga förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen. Institutet skall särskilt inrikta verksamheten
mot de faktorer som påverkar hälsoutvecklingen hos
de grupper som är mest utsatta för hälsorisker.
En jämförelse mellan anslag och utfall för budgetåret 1995/96 (18 mån) visar att Folkhälsoinstitutet
ökade sitt anslagssparande med 5,6 miljoner kronor.
Sammantaget ger detta ett ackumulerat anslagssparande på cirka 31,6 miljoner kronor vid budgetårets
slut.
Anslagssparandet minskade under 1994/95 för att
ånyo öka under 1995/96. Anledning till ökningen var
bl.a. att institutet förberedde en organisationsförändring och delvis ändrad inriktning genom att förstärka den nationella rollen vad avser strategi, analys och
utredningsarbete. Besparingen på institutets anslag
om 25 miljoner kronor gjorde också att aktivitetsnivån minskade.
Enligt prognosen för 1997 kommer utgifterna att
överstiga anslaget. Organisationsförändringen är nu
genomförd och ytterligare personal med inriktning
på övergripande strategiska frågor har rekryterats.
De ökade utgifterna tillsammans med den minskning
av innevarande års anslag som föreslås på tilläggs-
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A 10. Smittskyddsinstitutet

och drogförebyggande arbete med 40 miljoner kronor årligen under perioden 1998 – 2000.

1995/96
Därav

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den ekonomiadministrativa värdering som RRV utfört av samtliga
statliga myndigheter har beträffande FHI givit EAvärdet fullt tillfredsställande. I en särskild revisionspromemoria konstaterar RRV att FHI:s resultatredovisning mera har karaktären av en verksamhetsberättelse. Regeringen delar denna bedömning och att
det pågående utvecklingsarbetet bör fortsätta med
tonvikt på en fördjupad analys. Samtidigt kan regeringen konstatera att FHI:s mål, arbetsmetoder och
breda verksamhetsområde innebär särskilda problem
och utmaningar.

Utgift

1996

128 509

1

Anslagssparande

29 503

Utgiftsprognos

99 960

90 366

1997

Anslag

97 460

1998

Förslag

98 923

1999

Beräknat

101 760

2000

Beräknat

104 682

2
2

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Exkl. resurstillskott till följd av flyttning, nytt säkerhetslaboratorium samt nytt
djurhus

Smittskyddsinstitutet (SMI) skall bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet genom att medverka
till att skyddet mot smittsamma sjukdomar upprätthålls och förstärks.
En jämförelse mellan budget och utfall för
1995/96 (18 mån) visar att SMI hade ett anslagssparande på 3,6 miljoner kronor. Sammantaget ger detta
ett ackumulerat anslagssparande på ca 29,5 miljoner
kronor. Anslagssparandet är en följd av att SMI, som
tillkom den 1 juli 1993, befunnit sig i en uppbyggnadsfas och därmed bl.a. haft många obesatta tjänster. Kalenderåret 1996 visade dock ett underskott
om ca 2 miljoner kronor. Enligt prognosen för 1997
beräknas den anslagsfinansierade verksamheten medföra ett underskott om ca 2,5 miljoner kronor, vilket
täcks av anslagssparandet. Orsakerna är att kostnaderna för personal och material m.m. förväntas bli
högre än budgeterat. Detta visar att myndigheten
under innevarande budgetår uppnått den ursprungligt planerade nivån och att man nu snarare har svårt
att rymma verksamheten inom befintliga ramar.
Förhandlingar om byggkostnader och hyror pågår
med Akademiska Hus AB inför SMI:s flyttning av
verksamheten till Karolinska institutets område under hösten 1998. Säkerhetslaboratoriet beräknas stå
klart ett drygt halvår senare och det nya djurhuset i
slutet av 1999. I dagsläget beräknas SMI:s bas behöva utökas med ca 30 miljoner kronor till följd av hyreskostnadsökningar i de nya lokalerna. SMI skall
senast den 1 oktober innevarande år redovisa projekterade kostnader för flyttningen av verksamheten och
byggandet av ett nytt säkerhetslaboratorium samt
djurhus. I och med dessa förändringar kommer SMI
också behöva göra betydande investeringar i utrustning. De ökade kapitalkostnaderna till följd av detta
kan delvis täckas av det ackumulerade anslagssparandet.
SMI har föreslagit att det generella besparingskravet för 1998 inte tas ut på myndigheten, bl.a. med
hänsyn till att flera prioriterade uppgifter har tillkommit under det senaste året, t.ex. de omfattande
EU-engagemangen. Behov av insatser i samband med
satsningar inom resurshushållning och ekologisk
kretsloppsanpassning innebär dessutom enligt SMI
behov av ökad anslagstilldelning på ca 2 miljoner
kronor.

Slutsatser
Regeringen kan konstatera att institutet arbetar efter
de utvecklingslinjer som föreslogs i den fördjupade
anslagsframställningen och som redovisades för riksdagen i budgetpropositionen för 1997. Regeringen
anser dock att institutet ytterligare bör sträva efter
att förstärka sin roll som kunskapscentrum och metodutvecklare. I linje med detta ligger att institutet
skall stimulera och stötta andra aktörer att bedriva
ett aktivt folkhälsoarbete. I detta arbete bör inte
minst de frivilliga organisationernas kompetens och
engagemang tas tillvara. Ekonomiskt stöd till de frivilliga organisationernas arbete bör ges fortsatt hög
prioritet.
På alkoholforskningens område behöver konsumtionsforskningen utvecklas och stimuleras. Alkoholforskningsutredningen har föreslagit att tillskapa ett
särskilt alkoholforskningsinstitut. Förberedelsearbetet som omfattar såväl alkoholforskning som narkotikaforskning pågår under ledning av Socialvetenskapliga forskningsrådet. Regeringen anser att
Folkhälsoinstitutets verksamhet och kompetens inom
forskningsområdet är betydelsefull i det fortsatta arbetet, varför FHI såväl kompetensmässigt som finansiellt bör stödja verksamheten vid forskningsinstitutet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 110 178 000 kronor anvisas till Folkhälsoinstitutet för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 112 899 000 kronor respektive
115 692 000 kronor. Det generella sparkravet på tre
procent har beaktats vid beräkningen av 1998 års
anslag.
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fullt genomslag 1998. För 1998 är därför prognosen
att den speciella diagnostiken bör kunna ha i stort
sett full kostnadstäckning. När det gäller försöksdjursverksamheten beräknas denna medföra ett underskott på ca 1 100 000 kronor 1997. Regeringen
anser att underskotten i djurhuset föranleder en
närmare analys kring kravet på full kostnadstäckning
och finansieringen av detta. Underskotten bör tillsvidare täckas av de medel ramanslaget räknades upp
med i samband med övertagandet av driften av djurhuset från Avvecklingsmyndigheten för Statens bakteriologiska laboratorium (SBL-AV) våren 1995. Resurstillskottet var bl.a. tänkt att täcka vissa kostnader
till följd av renoveringar av djurhuset. Sedan övertagandet har dock planerna kring djurhuset ändrats.
De krav som nu ställs på djurhållningen medför att
ett nytt djurhus måste byggas. Det nya djurhuset beräknas inte stå klart förrän i slutet av 1999.
SMI mottar även externa forskningsuppdrag och
forskningsmedel. För 1998 beräknas de externa
forskningsmedlen uppgå till ca 35 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens
mening på ett sådant sätt att målen för verksamheten
kan uppnås. Verksamheten är av god kvalitet, vilket
bl.a. visar sig i att andelen externa uppdragsprojekt
är hög samt att intresset för SMI:s insatser från andra
myndigheter, kommuner och organisationer är stort.
Inom SMI har särskilda satsningar gjorts på kvalitetssäkring, både externt och internt. SMI:s laboratorier är fr.o.m. den 30 juni 1997 ackrediterade av
SWEDAC.
Under 1995/96 har SMI medverkat till att det nationella och internationella samarbetet inom smittskyddsområdet utvecklats. En speciell smittskyddskommitté har bl.a. bildats mellan Socialstyrelsen och
SMI, med årligt alternerande ordförandeskap, för att
harmonisera arbetet mellan myndigheterna. SMI har
även blivit aktivt engagerat i arbetet inom EU för att
förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.
Under 1995/96 har SMI också utvecklat ett datorbaserat nätverk (SmiNet) för att förbättra registrering och kommunikationsvägar för rapportering av
smittsamma sjukdomar från smittskyddsläkare, infektionsläkare och mikrobiologiska laboratorier. Vidare har den under föregående år utvecklade elektronmikroskopin effektiviserat typningen och diagnostiken vid mag- och tarmepidemier.
Nyförvärvad motståndskraft hos bakterier är ett
ökande medicinskt problem. Utvecklingen i Sverige
har dock ännu inte nått allvarlig omfattning. Detta
beror på medvetande om faran som inneburit aktiv
övervakning och information om typ och förekomst
av resistens bland sjukdomsframkallande bakterier,
vilket i sin tur lett till utformning av goda behandlingsrutiner med adekvat och återhållsam antibiotikabehandling. SMI har spelat och spelar en viktig
roll i detta arbete.
I den avgiftsfinansierade verksamheten minskar de
totala intäkterna fr.o.m. 1997. Anledningarna till
detta är dels att den speciella diagnostiken förmodas
minska något, dels att det förutses bli en fortsatt
minskning av efterfrågan på tjänsterna i djurhuset.
Full kostnadstäckning har inte kunnat uppnås för
uppdragsverksamheten inom den speciella diagnostiken och försöksdjursverksamheten under 1995/96.
Under detta år har den speciella diagnostiken givit ett
underskott med 500 000 kronor och försöksdjursverksamheten ett underskott med 900 000 kronor.
Det senare beror dels på låg beläggning till följd av
höga priser och dåliga lokaler, dels höga underhållsoch driftskostnader. Även för år 1997 beräknas den
speciella diagnostiken och försöksdjursverksamheten
medföra underskott. Underskottet för den speciella
diagnostiken beräknas dock reduceras till ca 350 000
kronor för år 1997 eftersom ny prislista gäller fr.o.m.
den 1 september 1997. De nya avgifterna väntas få

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Vidare framför
RRV i en revisionspromemoria att resultatredovisningen har utvecklats sedan föregående år men att
det fortfarande är svårt att följa upp verksamhetsmålen. Regeringen instämmer i stort i RRV:s påpekanden. Myndigheten bör i högre utsträckning analysera och kommentera uppnådda resultat i
förhållande till uppsatta mål. Nuvarande rapportering har i allt för stor utsträckning karaktären av
verksamhetsberättelse.
Den ekonomiadministrativa värdering som RRV
utfört av de flesta statliga myndigheter för 1995/96
har beträffande SMI givit EA-värdet fullt tillfredsställande.

Slutsatser
Kraven på neddragningar av den statliga administrationen har föranlett en noggrann prövning av bl.a.
myndigheternas behov av resurser för att klara sina
åtaganden. Regeringen har bedömt att SMI delvis
bör undantas från sparkravet år 1998 mot bakgrund
av att de betydande krav på insatser från SMI som
finns. Regeringen har emellertid inte haft möjlighet
att tillmötesgå myndighetens önskemål om ytterligare medel för att klara nya uppgifter när det gäller
smittskyddet i samband med miljöfrågor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 98 923 000 kronor anvisas till SMI för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
101 760 000 kronor respektive 104 682 000 kronor.
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BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET

INTÄKTER

1

KOSTNADER

2

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING
%

UPPDRAGSGIVARE
STATEN % 1

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

Utfall 1995/96

25 508 (19 %)

26 967

– 1 459

94

33

67

Varav 1996

17 248 (23 %)

18 448

– 1 200

93

33

67

Prognos 1997

16 650 (25 %)

18 100

– 1 450

91

33

67

Budget 1998

16 000 (25 %)

17 000

– 1 000

94

35

65

Beräknat 1999

16 000 (25 %)

17 000

– 1 000

94

35

65

Beräknat 2000

16 000 (25 %)

17 000

– 1 000

94

35

65

1. SMI bedriver uppdragsverksamhet dels inom speciell diagnostik, dels inom djurhuset (försöksdjursverksamhet). Försöksdjursverksamheten har både externa och interna kunder. Inom parentes anges den procentuella andelen av de totala intäkterna som kommer från SMI.
2. Beloppen anges i tusental kr

För åren 1999 och 2000 är emellertid inte kostnadsökningar till följd av den planerade flyttningen till
KI-området och byggandet av ett nytt säkerhetslaboratorium samt ett nytt djurhus medräknade, vilka
enligt nuvarande beräkningar uppskattas till ca
30 000 000 kronor. Hur stor den exakta kostnadsökningen blir till följd av detta är dock ännu oklart.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
En genomgång av IPM:s årsredovisning för 1995/96
visar att målen för IPM:s verksamhet i allt väsentligt
har kunnat infrias. Förutsättningarna att bedöma institutets verksamhet har avsevärt förbättrats i och
med att IPM:s prestationer numera presenteras likartat över tiden.
Samtliga enheter uppvisar en hög aktivitetetsnivå
och ett omfattande samarbete med andra myndigheter, institutioner och organisationer.
Institutets forskning har bl.a. inriktats på sambandet mellan arbetstider, säkerhet och hälsa samt sömnens roll för återhämtning från belastning. Resultatet
av detta arbete har beaktats i olika utredningssammanhang vad avser bl.a. arbetstid och skiftarbete.
Omfattande studier för att belysa sjukvårdens strukturella förändring har genomförts inom ramen för ett
forskningsprogram om utbrändhetens psykologiska
och fysiologiska samband. Forskningen har även fokuserats på de sociala relationerna under arbete och
fritid. Studier har visat att brister i de sociala nätverken kan medföra ökad risk för ohälsa och för tidig
död. Vidare bedrivs forskning vad gäller sambandet
mellan arbetslöshet och självmordsbenägenhet. I institutets forskning om arbetslöshet har en regional
förankring skett genom att en forskningsstation startats i Mösseberg. Forskningen bedrivs vidare för att
studera ett regionalt programs hälsoeffekter på lång
sikt. Institutet utvecklar också metoder för kartläggning av hälsoproblem hos nyanlända flyktingar. Utöver detta bedrivs klinisk forskning om omhändertagandet av invandrare med psykiska problem.

A 11. Statens Institut för psykosocial
miljömedicin
1995/96
Därav

Utgift

1996

15 344

1

Anslagssparande

176

10 238

1997

Anslag

10 606

1998

Förslag

10 853

1999

Beräknat

11 178

2000

Beräknat

11 514

Utgiftsprognos

10 734

1. Beloppen anges i tusental kr

Statens institut för psykosocial miljömedicin, IPM,
skall bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet
genom att särskilt uppmärksamma och bidraga med
kunskap som minskar de psykosociala risksituationerna i samhället
En jämförelse mellan budget och utfall för
1995/96 (18 mån) visar att IPM hade ett anslagssparande på 176 000 kronor. En jämförelse mellan budget och prognos för 1997 visar ett beräknat underskott drygt 100 000 kronor, som dock ryms inom
anslagssparandet.
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giftsområdet genom att verka för ett rationellt utnyttjande av givna resurser genom att utvärdera
befintlig och ny medicinsk metodik. Utvärderingarna
skall vila på vetenskaplig grund och ske utifrån ekonomiska, sociala, etiska och medicinska utgångspunkter.
Enligt SBU bör anslagssparandet ses i ljuset av att
myndigheten bedriver långsiktiga projekt som
sträcker sig över flera år. I anslaget för 1997 ingår 8
miljoner kronor för att utvärdera psykiatriska behandlingsmetoder utifrån ett socialpsykiatriskt perspektiv. Detta är sista året med särskilda medel vad
avser psykiatri. Sammantaget pekar prognosen för
hela anslaget på ett anslagssparande om 4,2 miljoner
kronor.
De tillfälliga medel som anvisats till SBU i samband med psykiatrireformen kommer att tas i anspråk under 1998.

IPM:s verksamhet uppvisar en hög vetenskaplig
kvalitet. Som en värdemätare på institutets forskningsmässiga kvalitet kan anges att forskarna vid institutet flitigt anlitas som granskare till artiklar i internationella tidskrifter, som föreläsare vid internationella och nationella samlingar, och som producenter och rådgivare i annan typ av kunskapsspridning.
En successiv ökning av den externt finansierade
forskningen ligger i linje med målen för myndigheten.
IPM har dock pekat på att de externa intäkterna kan
komma att gå ned på grund av att anslagen till
forskningsråden minskar. För 1998 beräknas de externa medlen för forskningsuppdrag uppgå till 6 200
000 kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen
i allt väsentligt är rättvisande. I en revisionspromemoria framför RRV att IPM:s verksamhet beskrivs på ett lättläst sätt i resultatredovisningen,
kopplingen till den ekonomiska redovisningen är
dock bristande. Regeringen instämmer i stort med
RRV:s påpekanden.
Den ekonomiadministrativa värdering som RRV
utfört av samtliga myndigheter har beträffande IPM
givit EA-värdet tillfredsställande. Arbetet med att
förstärka IPM:s ekonomiadministration bör fortsätta.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens
mening på ett sådant sätt att målen för verksamheten
uppnås. Bland de projekt som avslutats kan nämnas;
– Sedan SBU granskat det vetenskapliga underlaget
för massundersökning av prostatacancer och visat
att allmän massundersökning, till en kostnad av
mer än 100 miljoner kronor per år, leder till mer
skada än nytta har inget program startats och
program avvecklats.

Slutsatser

– En omfattande genomgång har gjorts av den vetenskapliga basen för strålbehandling vid cancer.
Strålbehandlingen kostar cirka 300 miljoner kronor och berör cirka 12 000 personer per år. Utvärderingen visar att strålbehandling i huvudsak
tillämpas i överensstämmelse med den vetenskapliga litteraturen.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
10 853 000 kronor anvisas till IPM för 1998. För
1999 och 2000 beräknas anslaget till 11 178 000
kronor respektive 11 514 000 kronor. Det generella
sparkravet på tre procent har beaktats vid beräkning
av 1998 års anslag.

– Östrogenbehandling av kvinnor har granskats av
SBU. Slutsatsen är att östrogenbehandling har
god effekt på klimakteriella besvär men att det inte finns vetenskapligt underlag för en allmän rekommendation om hormonbehandling i förebyggande syfte vare sig mot benskörhet eller hjärtkärl-sjukdom. Information om detta har bland
annat distribuerats till allmänheten via apoteken.

A 12. Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik
1995/96
Därav

Utgift

1996

25 855

1

Anslagssparande

4 003

Utgiftsprognos

23 478

17 571

1997

Anslag

23 631

1998

Förslag

15 517

1999

Beräknat

15 922

2000

Beräknat

16 338

– Mätning av bentäthet är en ny teknologi för att
bestämma graden av benskörhet. Under en relativt kort period har sjukvården investerat mellan
50 och 100 miljoner kronor i denna metod. Sedan SBU utvärderat metoden och visat på dess
begränsade nytta har investeringarna praktiskt
taget upphört.

1. Beloppen anges i tusental kr

Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) skall bidra till att uppfylla målen för ut34
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Vid sidan av dessa projekt har SBU färdigställt flera
skrifter och rapporter som publicerats i internationella tidskrifter. Under året har sju projekt avslutats
och tretton tillkommit vilket innebar att SBU hade
23 pågående projekt vid budgetårsskiftet. De nytillkomna projekten berör utvärdering av psykiatriska
behandlingsmetoder och utvärdering av olika typer
av läkemedelsbehandling.
För att SBU:s utvärderingar skall få genomslag i
vården måste de spridas och resultaten översättas i
praktisk tillämpning. Olika metoder använts i detta
arbete bl.a. finns SBU:s rapporter i databaserna
Swemed och Spriline samt sammanfattningar i den
internationella databasen HEALTHSTAR. De rapporter som publicerats under budgetåret 1995/96
finns också på CD-ROM. SBU har vidare givit ut ett
periodiskt nyhetsblad, påbörjat en verksamhet med
s.k. SBU-amassadörer, anordnat konferenser och deltagit vid mässor och på utställningar. Vidare har direktutskick med information om verksamheten och
aktuella rapporter gjorts till sammanlagt 43 000 läkare, landstingspolitiker, vårdcentraler m.fl.
Statistiska centralbyrån genomför på uppdrag av
SBU årliga enkätundersökningar för att undersöka
kunskapen om och attityden till SBU. Den bästa
kännedomen om SBU finns i gruppen adminstratörer, landstingsdirektörer, sjukhusdirektörer och sjukvårdsdirektörer där 98 % anger att de känner till
myndigheten. Motsvarande siffra bland specialistläkare och politiker med sjukvårdsansvar är 76 %.
Bland dem som känner till SBU anser så gott som
100 % att kvaliteten på SBU:s arbete är bra eller
mycket bra.
SBU har ett omfattande internationellt kontaktnät
och sekretariatsfunktion för INATHA -– The International Network for Health Technology Assessment
– är förlagd till SBU. Funktionen finansieras via
medlemsavgifter.
I budgetunderlaget utgår SBU från oförändrade
resurser och att de medel som avsätts i den s.k. Dagmar-överenskommelsen kvarstår på oförändrad nivå,
dvs. 10,5 miljoner kronor.

Slutsatser
Inriktning vad gäller SBU:s verksamhet bör ligga fast.
Regeringen fäster särskild vikt vid de intensifierade
ansträngningar som myndigheten har gjort för att
sprida resultaten av utvärderingarna och anser att
detta bör vara en prioriterad uppgift också för 1998.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 15 517 000 kronor anvisas till Statens beredning
för utvärdering av medicinsk metodik (SBU) för
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
15 922 000 kronor respektive 16 338 000 kronor.
Det generella sparkravet på tre procent har beaktats
vid beräkningen av 1998 års anslag.
Regeringen har för avsikt att i kommande överläggningar med sjukvårdshuvudmännen verka för att
lägst oförändrade resurser avsätts för SBU:s verksamhet.

A 13. Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd
1995/96
Därav

Utgift

1996

26 863

1

Anslagssparande

6 477

Utgiftsprognos

21 000

18 829

1997

Anslag

22 674

1998

Förslag

22 879

1999

Beräknat

23 580

2000

Beräknat

24 303

1. Beloppen anges i tusental kr

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (HSAN)
skall bidra till att uppfylla målen för utgiftsområdet
genom att aktivt medverka till att stärka patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården inklusive tandvården.
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.
Av HSAN:s årsredovisning framgår att det under
budgetåret 1995/96 (18 mån) uppkommit ett anslagssparande om 4 700 000 kronor. Härtill kommer
ett sparande från tidigare budgetår om sammanlagt
1 800 000 kronor. Sammantaget ger detta ett ackumulerat anslagssparande om cirka 6 500 000 kronor.
Förklaringen till det stora sparandet är att den förväntade ökningen av inkommande ärenden har blivit
betydligt mindre än vad som beräknats.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den ekonomiadminstrativa värdering som RRV utfört av samtliga
myndigheter har beträffande SBU givit EA-värdet
fullt tillfredsställande.
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ÄRENDEUTVECKLING M.M. VID HSAN 1992/93 – JUNI 1997
1992/93

1993/94

1994/95

1995/1996
(18 MÅN)

VARAV
1996

1997
(T.O.M. JUNI)

Antal inkomna ärenden

1 933

2 355

2 352

3 945

2 659

1 381

Antal avgjorda ärenden

1 962

2 027

2 306

4 100

3 031

1 442

Antal balanserade ärenden vid budget/kalenderårets utgång

1 338

1 670

1 716

1 559

1 559

1 501

Kostnad (kr) per ärende

7 863

7 448

7 154

6 912

6 612

7 229

7,75

8,1

9,1

9,1

8,6

7,1

Genomsnittlig handläggning i månader

Enligt prognosen för 1997 kommer det ackumelerade anslagssparandet vid budgetårets slut att uppgå till
8 100 000 kronor. HSAN uppger dock i delårsrapporten att en ökning av personal- och övriga driftkostnader kan förväntas på grund av ärende av större omfattning. De ökade kostnaderna till följd av
detta kan täckas av det ackumulerade anslagssparandet.
Om ärendeutvecklingen blir den förväntade och
personalstyrkan därmed behöver utökas måste
HSAN söka sig nya lokaler. Detta kommer att ge
upphov till investeringskostnader under de närmast
följande åren.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den ekonomiadministrativa värdering som RRV utfört av de flesta
statliga myndigheter för 1995/96 har beträffande
HSAN givit EA-värdet fullt tillfredsställande.

Slutsatser
Trots att HSAN har ökat sin produktivitet finns det
fortfarande problem med handläggningstider och
ärendebalansen. HSAN bör enligt regeringens bedömning vidta åtgärder för att effektivisera ärendehandläggningen ytterligare samt vidta särskilda insatser i syfte att avarbeta ärendebalansen. Den
genomsnittliga handläggningstiden för ärenden bör
nedbringas till en tid av högst sex månader under
budgetåren 1997 – 1999. Anslagssparandet bör enligt regeringens uppfattning användas till ytterligare
insatser för att avarbeta ärendebalans.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 22 879 000 kronor anvisas till HSAN för 1998.
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
23 580 000 kronor respektive 24 303 000 kronor.
Det generella sparkravet på tre procent har beaktats
vid beräkningen av 1998 års anslag. Hänsyn har däremot inte tagits till de kostnader som eventuellt kan
komma att uppstå i samband med en flytt och utrustning av nya lokaler.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
HSAN:s årsredovisning visar att produktiviteten ökat
genom att fler ärenden än tidigare år avgjorts. Kostnaden per avgjort ärende har minskat. Den genomsnittliga handläggningstiden har förkortats från 9,1
månader för budgetåret 1994/95 till 8,6 månader för
kalenderåret 1996. HSAN:s ärendebalans har sjunkit, men är fortfarande på en alltför hög nivå och
måste avarbetas.
HSAN har utökat antalet nämndsammanträden
från 49 budgetåret 1994/95 till 58 kalenderåret
1996. Under budgetåret 1995/96 (18 månader) hölls
81 sammanträden. Antalet sammanträden är enligt
HSAN:s bedömning maximalt.
Förslaget i betänkandet Förbättrad tillsyn över
hälso- och sjukvårdspersonalen (SOU 1995:147) om
en ny sanktionsform skulle öka HSAN:s arbetsbörda.
Betänkandet bereds för närvarande inom regeringskansliet med inriktningen att ett förslag skall föreläggas riksdagen under våren 1998.

4.4

Avgiftsfinansierad verksamhet

4.4.1

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket skall bidra till att uppfylla målen
för utgiftsområdet genom att tillse att läkemedel är
säkra, effektiva och av god kvalitet samt verka för att
läkemedel används på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Läkemedelsverket skall främja sä36
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kerheten och kvaliteten för läkemedelsnära produkter.
I detta arbete skall Läkemedelsverket dels utgöra
en kontrollerande myndighet, dels arbeta för rationell utveckling och användning av nya och äldre läkemedel.
Riksdagen har mot bakgrund av regeringens budgetproposition för år 1997 fastställt en planeringsram för Läkemedelsverket för perioden 1997 – 1999
vilken uppgår till totalt 457 000 000 kronor. Läkemedelsverket har i sitt budgetunderlag hemställt om
en kostnadsbudget för ordinarie avgiftsfinansierad
verksamhet på 497 855 000 kronor. Verket har i sitt
budgetunderlag hemställt om en höjning av avgifterna med sammanlagt 5 % för år 1998.

nationella ansökningar för nya substanser kraftigt
kunnat sänkas och efterkontrollarbetet kunnat genomföras som planerat.
Läkemedelsverket har i allt väsentligt uppnått
målen för godkännandeverksamheten.
Läkemedelsverket har godkänt ett högt antal nya,
säkra och effektiva läkemedel. En fjärdedel av ansökningarna har avslagits.
Läkemedelsverket har i årsredovisningens resultaträkning för budgetåret 1995/96 redovisat en total
omsättning på 237,2 miljoner kronor och ett rörelseunderskott efter finansiella intäkter och kostnader på
41 000 kronor.
Regeringen avser att besluta om en höjning av Läkemedelsverkets avgifter för den statliga kontrollen
av läkemedel med cirka 4 %. Hänsyn har härvid tagits till att det finns ett ackumulerat överskott om
35,5 miljoner kronor vilket enligt tidigare regeringsbeslut skall användas i avgiftsreducerande syfte.
I samband med revideringen av avgifterna avser
regeringen att sänka årsavgiften för centralt godkända läkemedel med 50 % jämfört med övriga läkemedel samt, för att stimulera parallellimport av läkemedel, sänka årsavgiften för parallellimporterade
läkemedel.
Enligt budget för avgiftsfinansierad ordinarie
verksamhet kommer det ackumulerade överskottet
att finansiera verksamhetsunderskottet under 1997 –
1998. Myndighetskapitalet, det ackumulerade överskottet, beräknas vara slut efter år 1998 trots beräknad höjning av avgifterna.
Inom ramen för särskild uppdragsverksamhet redovisas uppdrag från Landstingsförbundet som avser
producentobunden läkemedelsinformation. Medel
finns beviljade för 1997 med 6 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Läkemedelsverkets verksamhet domineras av arbete
inom ramen för EU:s nya system för godkännande
och uppföljning av läkemedel. Verket har varit framgångsrikt i detta arbete såväl som i det nationella arbetet med läkemedelskontrollen.
I den centraliserade proceduren är Läkemedelsverket en av de tre mest efterfrågade myndigheterna för rapportörskap och verket ligger också
bland de främsta för att erhålla uppdrag inom proceduren för ömsesidigt godkännande. Läkemedelsverket har vidare via sina representanter erhållit
ordförandeposter i arbetsgrupper, ansvar för utarbetande av riktlinjer och råd till industrin inom flera
ämnesområden samt deltagit som experter i EUkommissionens arbete inklusive internationella avtalsförhandlingar. Samtidigt har antalet inneliggande

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
(UPPDRAGSGIVARE ÄR GENOMGÅENDE ANNAN ÄN STATEN I NEDANSTÅENDE TABELL)
ORDINARIE UPPDRAGSVERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING
%

– 121 801

– 77 187

37

Utfall 1995/96
1

1. Godkännande av läkemedel

44 614

2. Kontrollen efter och information om läkemedel m.m.

150 153

– 74 937

75 216

200

25 502

– 23 478

2 024

109

220 269

– 220 216

53

100

Varav 1996

150 128

– 152 994

– 2 866

98

Prognos 1997

147 300

171 000

– 23 700

86

Budget 1998

153 840

167 430

– 13 590

92

Beräknat 1999

151 000

155 000

Beräknat 2000

151 000

3. Kontrollen av läkemedelsnära produkter

Summa

1. Beloppen anges i tusental kr
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Apoteksbolagskoncernen omfattar Apoteksbolaget AB och tre dotterbolag, Apoteksbolagets Kemioch Miljö AB, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi AB och Kårhuset Pharmen AB samt intressebolaget Oy Tamro AB.
Läkemedelsdistributionen inom den öppna vården
sker genom ca 800 apotek. Den slutna vårdens behov av läkemedel tillgodoses av Apoteksbolaget via
ettåriga entreprenadavtal med sjukvårdshuvudmännen genom ca 100 särskilda sjukhusapotek, ofta
kombinerade sjukhus- och expeditionsapotek med
försäljning också till allmänheten. I Apoteksbolagets
distributionsservice ingår förutom apoteken även ca
1 050 apoteksombud. Dessa är enskilda näringsidkare som mot provision förmedlar paket med receptbelagda läkemedel eller säljer vissa receptfria läkemedel från ett lager som ägs av Apoteksbolaget.
Ombudens huvuduppgift är att tillgodose behovet
distribution av läkemedel företrädesvis i glesbygd.
Omsättningen 1996 uppgick till ca 23,4 miljarder
kronor, vilket är en ökning med 13,8 procent jämfört
med föregående år och antalet anställda var ca
11 000 personer. Årets vinst uppgick till 794 miljoner kronor.
Regeringen har tillsatt en särskild utredare (Dir.
1996:119) med uppdrag att förutsättningslöst analysera och lämna förslag till hur läkemedelsdistributionen framdeles bör organiseras och regleras för att
målet om en rationell läkemedelsförsörjning skall
uppnås och befolkningens behov av säkra och effektiva läkemedel till lägsta möjliga samhällskostnad
skall kunna tillgodoses. Uppdraget omfattar distribution av läkemedel för såväl människor som djur. Den
särskilde utredaren kommer att lämna sitt förslag
under hösten 1997.
Ett nytt avtal mellan staten och Apoteksbolaget
AB om bolagets verksamhet har slutits för åren 1997
och 1998.
Vid ordinarie bolagsstämma den 9 juni 1997
framförde regeringen att Apoteksbolaget måste, mot
bakgrund av Riksdagens beslut (prop. 1996/97:150,
bet 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284), vidta åtgärder för att minska kostnaderna inom bolaget med
minst 300 miljoner kronor för verksamhetsåret
1998. Kostnadsminskningarna förutsätts genomföras
inom ramen för gällande avtal mellan staten och bolaget.

INVESTERINGSPLAN
1997

Summa investeringar

18 046

Finansierade lån

22 174

1

1998

1991

2000

10 112

6 500

6 500

10 112

6 500

6 500

1. Beloppen anges i tusental kr

Regeringens bedömning med anledning av
revisorernas iakttagelser (budgetåret 1995/96)
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisning i allt väsentligt är rättvisande.

Slutsatser
Regeringen anser att Läkemedelsverket genomfört
sitt arbete så att de fastlagda målen i huvudsak har
uppfyllts.
Den beräknade kostnadsbudgeten för år 1998 är
större än enligt den av Riksdagen beslutade planeringsramen vilket beror på det ökade arbetet inom
ramen för EU:s nya system, införande av ett nytt ITsystem för bättre processteknik, uppföljning och
kommunikation med andra myndigheter och med
läkemedelsindustrin samt satsningar på decentralisering av biverkningsrapporteringen.

4.5

Övrig statlig verksamhet

4.5.1

Apoteksbolaget AB

Apoteksbolaget AB ägs för närvarande till 2/3 av staten och till 1/3 av Apoteksbolagets pensionsstiftelse.
Riksdagen bemyndigade i juni 1996 (prop.1995/96:
141, bet. 1995/96:NU26, rskr. 1995/96:302) regeringen att vidta de åtgärder som behövs för att nå ett
hundraprocentigt statligt ägande av bolaget. Avsikten
med åtgärden är att styrningen av bolaget skall ske
utan hänsyn till eventuella intressen som pensionsstiftelsen kan ha.
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5 B Omsorg om äldre och personer med
funktionshinder

5.1

Omfattning/ändamål

der år 1997. Kvar finns statsbidrag till rådgivning
och stöd och till tolktjänst.
Till verksamhetsområdet hör två statliga myndigheter; Statens institut för särskilt utbildningsstöd och
Handikappombudsmannen. Den ur anslagssynpunkt
helt dominerande posten inom verksamhetsområdet
är kostnaderna för den statliga assistansersättningen,
som regleras i lagen (1993:389) om assistansersättning (LASS).

Verksamhetsområdet omfattar äldre- och handikappomsorgerna som i huvudsak är ett kommunalt
ansvar. Verksamheterna regleras i flera olika lagar
bl.a. socialtjänstlagen (1980:620), hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statens
stöd lämnas i huvudsak från utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till kommuner. Under utgiftsområde
9, verksamhetsområde B redovisas bl.a. bidrag till
vårdartjänst, bilstöd, texttelefoner, personlig assistans och bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer. Anslaget B 1.Vissa statsbidrag inom äldreoch handikappområdet, som har sitt ursprung i den
s.k. handikappreformen, upphör till stora delar un-

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Den ur anslagssynpunkt helt dominerande posten
inom verksamhetsområdet är kostnaderna för
den statliga assistansersättningen, som regleras i

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

B 1. Vissa statsbidrag inom äldre- och handikappområdet

872

556

566

275

275

275

B 2. Statsbidrag till vårdartjänst m.m.

198

143

191

189

194

200

B 3. Bidrag till viss verksamhet för personer med
funktionshinder

118

64

80

75

75

75

B 4. Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer

198

99

132

132

132

132

B 5. Ersättning för texttelefoner

165

79

16

16

16

17

B 6. Bilstöd till handikappade

337

255

214

204

78

93

6 121

4 184

4 476

4 053

4 871

5 778

11

8

10

9

9

9

8

6

9

8

8

8

505

221

101

–

–

–

8 533

5 615

5 795

4 961

5 659

6 587

B 7. Kostnader för statlig assistansersättning
B 8. Statens institut för särskilt utbildningsstöd
B 9. Handikappombudsmannen
Äldre anslag
Totalt för verksamhetssområdet
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lagen (1993:389) om assistansersättning. Anslaget har ända sedan det infördes varit kraftigt underfinansierat i relation till de behov som uppenbarats. Finansieringen av underskottet har skett
inom verksamhetsområdet, vilket gjort det svårare att utveckla andra insatser för funktionshindrade personer.

5.2

Resultatbedömning och
slutsatser

5.2.1

Äldreomsorg

Måluppfyllelse
Ålderspensionärerna i Sverige – ca 1,6 miljoner människor – utgör i likhet med resten av befolkningen en
tämligen heterogen grupp med avseende på hälsa,
ekonomiska resurser och kulturell bakgrund. En generell beskrivning av äldregruppens livssituation visar
en övervägande ljus bild. Det stora flertalet behåller
hälsan högt upp i åren och är välintegrerade inom
familjekretsen och i samhällslivet. Flertalet äldre klarar sig också utan särskilda insatser från samhällets
sida. Men med stigande ålder tilltar ålderskrämporna
och olika demenssjukdomar blir allt vanligare. Även
om den allmänna bilden av de äldres livssituation är
ljus, finns det inom äldregruppen de vars fysiska och
psykiska hälsa samt livssituation i övrigt medför att
de har behov av omfattande och kvalificerade omsorgs– och vårdinsatser.
År 1996 fick i genomsnitt 16,6 % av ålderspensionärerna, dvs. nästan 260 000 personer, omsorg
och vård antingen i det egna hemmet eller i särskilda
boendeformer. Ca två tredjedelar av dem var kvinnor. I Socialstyrelsens novemberundersökning år
1996 framkom att drygt 80 % av samtliga som fick
hemtjänst var ensamboende. Samma undersökning
visade att 37 % av ålderspensionärerna fick hemtjänst mellan en och nio timmar under november
månad 1996. Ca 5 % fick hjälp i 120 timmar eller
mer, vilket är ungefär lika stor andel som vid början
av 1990–talet. Socialstyrelsen bedömer att 60 % av
de totala hemtjänstinsatserna går till en femtedel av
hjälptagarna.
Den andel av den äldre befolkningen som får del
av hemtjänst skiftar avsevärt mellan kommunerna. I
ett nationellt perspektiv varierar andelen hjälptagare
över 80 år som får hemtjänst mellan drygt 2 och
40 %. I hälften av kommunerna är dock variationen
begränsad till mellan 17 och ca 24 %. Boende i särskilda boendeformer blir aktuellt först i hög ålder.
Bara 3 % av samtliga personer i åldrarna 65–79 år
bodde i särskilda boendeformer år 1996 medan detta
var fallet för drygt var femte bland personer i befolkningen över 80 år. Tre fjärdedelar av de boende i särskilda boendeformer var över 80 år och majoriteten
– 69 % – var kvinnor. Också när det gäller andelen
äldre som bor i särskilda boendeformer är skillnaderna mellan kommunerna avsevärda.
År 1994 arbetade ca 169 000 vårdbiträden, undersköterskor, sjukvårdsbiträden och skötare inom
äldre- och handikappomsorgen. Totalt fanns detta år
5 300 arbetsledare och handläggare inom äldreomsorgen. Antalet sjuksköterskor, sjukgymnaster, distriktssköterskor, psykologer och arbetsterapeuter
uppgick samma år till 12 800 personer.

– Levnadsnivån för personer med funktionshinder
är liksom tidigare lägre än för befolkningen i övrigt. Handikappreformen har påverkat förhållandena positivt inom de områden som berörs, men
andra faktorer i samhället, såsom problem i samhällsekonomin och på arbetsmarknaden, har troligen påverkat i negativ riktning.
Större förändringar
– Genom riksdagens beslut i juni 1997 om ändringar i socialtjänstlagen, vilka träder i kraft vid
årsskiftet, förstärks människors möjligheter att
flytta till en annan kommun även vid omfattande
behov av vård och omsorg. Dessutom träder en
ny bestämmelse i kraft enligt vilken socialtjänsten
genom stöd och avlösning bör underlätta för närstående som vårdar långvarigt sjuka, äldre och
personer med funktionshinder.
– Vissa förändringar har beslutats eller förelagts
riksdagen vad gäller lagen om assistansersättning.
Detta innebär dels att en schabloniserad timersättning har införts den 1 september 1997, dels
ett förslag om att kommunerna alltid skall stå för
kostnaderna för de första 20 assistanstimmarna
per vecka vid behov av personlig assistans.
Prioriteringar för 1998
– Inom äldreområdet kommer uppföljningen av
vård och omsorg i det egna hemmet, vård mot livets slut och samverkan mellan olika vårdgivare
att ha fortsatt hög prioritet. Brister i bl.a. bemötande och det medicinska omhändertagandet understryker behovet av såväl förbättrad grundutbildning som fort- och vidareutbildning. Förberedelsearbetet för FN:s äldreår 1999 kommer
att intensifieras.
– Inom handikappområdet kommer tyngdpunkten
i arbetet att gälla uppföljning och analys av den
statliga assistansersättningen. Regeringen föreslår
också att 900 miljoner kronor tillförs anslaget
B 7. Kostnader för statlig assistansersättning. Stor
vikt kommer vidare att läggas på arbetet med att
handikappaspekter skall integreras och beaktas
inom alla samhällsområden. Åtgärderna inom
handikappområdet måste i större utsträckning inriktas på att åstadkomma bättre tillgänglighet i
verksamheter och miljöer.

40

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

De strukturella och finansiella förutsättningarna
för vård och omsorg har förändrats dramatiskt under
det senaste decenniet. Inom den kommunala äldreomsorgen har arbetsuppgifterna blivit alltmer kvalificerade. Det har skett en förskjutning från serviceuppgifter till personlig omvårdnad och ofta också
avancerad sjukvård.
Kvalitets- och kompetensbrister har under senare
år uppmärksammats och påtalats bl.a. av riksdagen,
Socialstyrelsen, länsstyrelserna, anhöriga och olika
personalgrupper. Orsakerna kan sannolikt sökas både i brister i organisationen och i minskade personalresurser. Känslor av oro och uppgivenhet till följd av
de stora förändringar som skett inom vård- och omsorgsområdet riskerar att försämra kvaliteten.

Kvaliteten i den medicinska omvårdnaden behöver
förbättras liksom rättssäkerhet, handläggning och
behovsbedömning. Kunskaperna måste bli bättre om
vissa gruppers behov av särskilda åtgärder, t.ex. för
demenssjuka, personer med psykiska och fysiska
funktionshinder m.fl.

Effekter av vidtagna regelförändringar
Riksdagen beslutade i juni 1997 om ändringar i socialtjänstlagen
(prop.
1996/97:124,
bet.
1996/97:SoU18, rskr. 1996/97:264). På äldreområdet innebär ändringarna att målet för socialtjänstens
arbete med äldre delvis har omformulerats, att möjligheterna att flytta till en annan kommun även vid
omfattande behov av vård och omsorg har stärkts
och att en ny bestämmelse om stöd till anhöriga införts. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari
1998.
Den omsorg som ges av anhöriga ges ofta ”i det
tysta”. Många äldre och funktionshindrade personer
vårdas av anhöriga, ofta kvinnor, som har ringa kontakt med hemtjänsten eller andra samhällsorgan. Den
stora betydelsen av anhörigas hjälpinsatser framhålls
ofta men också det bristande stöd i vårdarrollen som
många av dem upplever. Den hjälp anhöriga ofta behöver och efterfrågar är att kunna få avlösning från
vårdansvaret men också att få känna ett ömsesidigt
ansvarstagande och stöd från socialtjänsten. Regeringen anser det viktigt att synliggöra behovet av och
utveckla stödet till anhörigvårdarna. Den nya bestämmelsen innebär att socialtjänsten genom stöd
och avlösning bör underlätta för närstående som
vårdar långvarigt sjuka, äldre och människor med
funktionshinder.
I detta sammanhang bör nämnas ett statligt initiativ på anhörigområdet. Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget i budgetproposition för år 1997 att
lämna ett tidsbegränsat stimulansbidrag för utveckling av stödet till anhöriga på 7,5 miljoner kronor. I
regleringsbrevet för år 1997 anges att Socialstyrelsen
skall administrera och fördela bidraget. Medlen har
under våren 1997 fördelats till ett 30–tal utvecklingsprojekt som också inrymmer studier av anhörigas situation. Medlens användning kommer att avrapporteras till regeringen den 1 maj 1998.
Kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation (HSU 2000) konstaterade i
delbetänkandet Behov och resurser i vården - en
analys (SOU 1996:163) att gapet mellan behov och
resurser inom hälso– och sjukvård och äldreomsorg
kommer att öka. I syfte att främja sysselsättningen
och öka kvaliteten i vården, omsorgen och skolan
föreslog regeringen i tilläggsbudgeten för år 1997 en
ökning av det generella statsbidraget till kommunsektorn med 4 000 miljoner kronor år 1997 och med
ytterligare 4 000 miljoner kronor från och med år
1998. När det gäller vård och omsorg bör inriktning-

Utvecklingstendenser
Utvecklingen inom äldreomsorgen innebär att allt
färre får hemtjänst och att insatserna koncentreras
till de allra äldsta och mest vårdbehövande. Denna
utveckling har pågått sedan mitten på 1980-talet dels
till följd av ökat antal äldre i hög ålder, dels ökade
svårigheter att finansiera den kommunala verksamheten. Under 1990-talet har både antalet och andelen
hjälptagare minskat, även i höga åldrar. Andelen personer 65 år och äldre som får hjälp i ordinärt boende
eller i särskilt boende har minskat med ca 17 % under perioden 1980–1996 samtidigt som det totala
antalet personer i samma åldersgrupp har ökat med
14 %. Men det bör påpekas att de ekonomiska resurserna totalt sett inte minskat. Den sammanlagda
bruttodriftskostnaden för äldreomsorgen uppskattas
till 74,4 miljarder kronor för år 1995. Egenavgifterna
täckte knappt tio procent av dessa kostnader.
I november 1988 hade hälften av personer över 80
år hemtjänst. I november 1996 hade denna andel
minskat till ca 26 %. Andelen hjälptagare som får
kontinuerlig hjälp dygnet runt i det egna hemmet har
ökat till 26 % sedan början på 1980-talet, vilket då
var mycket ovanligt.
Antalet anställda inom äldre- och handikappomsorgen ökade mellan åren 1986 och 1994 med 84 %
eller 105 000 årsarbetare. Hälften av denna ökning
beror på genomförandet av Ädel-reformen år 1992
då ca 55 000 anställda överfördes från landstingen
till kommunerna. Mellan åren 1992 och 1994 ökade
antalet anställda inom äldre– och handikappomsorgen med 17 000 personer. Till detta skall läggas ytterligare 5 000 anställda i den privat drivna vården.
Totalt bedöms att 4 % av all personal inom äldreomsorgen är anställd i enskild verksamhet.
Behovet av fortbildning, kompetensutveckling och
för stora grupper en grundutbildning som bättre svarar mot dagens krav har blivit alltmer påtagligt. Att
få uppmuntran, stimulans, nya kunskaper och känna
att kompetensen överensstämmer med verksamhetens krav behöver många olika personalgrupper.
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en enligt regeringens mening vara att resurstillskottet
bl.a. leder till att kommuner och landsting vidtar åtgärder så att kvaliteten i äldreomsorgen blir högre, de
psykiskt sjuka ges en bättre vård och omsorg och att
vården i livets slutskede förbättras.
Hösten 1995 beslöt regeringen att tillkalla en särskild utredare (Dir. 1995:159) med uppgift att kartlägga och analysera frågan om hur äldre bemöts inom omsorg och vård och i annan offentlig verksamhet. I november 1996 överlämnades delbetänkandet Rätt att flytta – en fråga om bemötande av
äldre (SOU 1996:161), i vilket en rättslig reglering av
äldre personers rätt att begära bistånd i en annan
kommun föreslogs. I april 1997 överlämnades kartläggningsbetänkandet Brister i omsorg – en fråga om
bemötande av äldre (SOU 1997:51) och en rapport
med goda exempel på utvecklingsarbete Omsorg
med kunskap och inlevelse – en fråga om bemötande
av äldre (SOU 1997:52). Utredningsarbetet skall vara
avslutat den 30 november 1997.

grupper av den kommunala vårdpersonalen saknar
grundläggande vårdutbildning och fortbildningsbehoven är sannolikt mycket omfattande.
Det finns också ett stort behov av att erbjuda personal på alla nivåer inom vård- och omsorgsområdet
olika former av kompetensutveckling för att därmed
höja kvaliteten och säkerheten i vårdarbetet men
också för att bryta känslan av uppgivenhet och öka
tilltron och arbetsglädjen.
Vård- och omsorgssektorn har i hög grad kommit
att prioriteras under senare år och regeringen tillför
sektorn stora finansiella tillskott fr.o.m. år 1997.
Sektorn är betydelsefull inte bara som en del av välfärden utan också för sysselsättningen. För att bidra
till en ökad sysselsättning, ökande krav på personalförstärkningar samt en angelägen kompetensutveckling bör flera av de åtgärder som finns inom ramen
för arbetsmarknadspolitiken användas.

5.2.2
Slutsatser
Enligt regeringens sammanfattande bedömning har
Ädel–reformen bidragit till att lösa många av de problem som tidigare kännetecknat vården och omsorgen om äldre och funktionshindrade personer. Den
har därmed också skapat nya och bättre förutsättningar för kommuner och landsting att i samverkan
utveckla omsorg och vård för dessa grupper.
I samband med reformens genomförande har
dock vissa organisatoriska problem uppmärksammats liksom brister som rör innehåll och kvalitet i
äldrevården. Regeringen uppdrog därför hösten 1996
åt Socialstyrelsen att under en treårsperiod följa utvecklingen inom äldreområdet. I en situation när
vårdbehoven ökar och det samhällsekonomiska utrymmet är begränsat finns det stort behov att följa
hur minskade resurser och omstrukturering av vårdoch omsorgssystemen påverkar prioriteringar, organisation och innehåll i omsorgen och vården av äldre. Uppdraget kommer att avrapporteras den 1 december åren 1997, 1998 respektive 1999 med en
slutlig redovisning den 1 maj år 2000. Detta arbete
avses bl.a. ge underlag till arbetet med att utveckla
tillsynen och kompetensutvecklingen inom äldreomsorgen.
Grundläggande för god kvalitet i vård och omsorg
är att det finns en tydlig och kompetent arbetsledning, att handläggning av ärenden följer de krav på
rättssäkerhet som finns i lagstiftningen och att äldreomsorgens administratörer på ett kompetent sätt kan
svara för en genomtänkt verksamhetsutveckling. På
dessa områden finns stora brister, vilket påtalats av
bl.a. Socialstyrelsen. Närmare 20 % av arbetsledarna/handläggarna inom äldreomsorgen saknar högskoleutbildning och många har korta, yrkesinriktade
grundutbildningar som ligger långt bak i tiden. Stora

Omsorg om personer med
funktionshinder

Måluppfyllelse
Utgångspunkten för handikappolitiken är principen
om alla människors lika värde och lika rätt. Denna
princip torde i dag vara accepterad av de flesta i landet. Men innebörden av den, dvs. att personer med
funktionshinder skall beredas möjligheter att vara
med i samhällsgemenskapen, delta i olika aktiviteter
och uppnå full delaktighet och jämlikhet, förmår vi
ännu inte helt leva upp till. Strävan är att personer
med funktionshinder – precis som andra medborgare
– skall ges möjligheter till god utbildning, förvärvsarbete, ett bra boende och möjligheter att delta i olika
fritids– och kulturaktiviteter. Kommunerna och
landstingen är tillsammans med staten ytterst ansvariga för att dessa handikappolitiska mål förverkligas.
Genom den s.k. handikappreformen, som genomfördes den 1 januari 1994, har också ett stort steg närmare måluppfyllelse tagits bl.a. genom insatsen personlig assistans.
Det är inte möjligt att få entydiga uppgifter om
antalet personer i befolkningen som har funktionshinder, eftersom gruppen inte klart kan avgränsas.
Statistiska centralbyrån (SCB) skattade i en studie om
handikappades levnadsvillkor 1975–1985 antalet
personer som bedömdes ha höggradigt nedsatt arbetsförmåga till 825 000. Av en SCB–undersökning
genomförd under våren 1997 framgår att drygt
19 % av befolkningen mellan 16 och 64 år upplever
sig ha någon form av funktionsnedsättning.
Levnadsnivåundersökningar visar att vuxna personer med funktionshinder har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt vad gäller t.ex. boende, fritid, arbete, utbildning, ekonomi, hälsa och
sociala relationer. Detta gäller speciellt personer med
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psykiska funktionshinder, men också många med
medicinska funktionshinder.
En studie av rörelsehindrade personers levnadsförhållanden indikerar att situationen år 1996 på
många sätt såg ut ungefär som situationen år 1989.
Personer med funktionshinder hade år 1996 fortfarande sämre levnadsförhållanden än befolkningen i
övrigt. Flera bland dem hade dock fler nära vänskapsrelationer och kontakt med grannar detta år
jämfört med år 1989. Fler gick också på bio och restaurang. Personer med insatser enligt LSS tycks i
större utsträckning ha ökat sina fritidsaktiviteter än
dem som enbart har insatser enligt socialtjänstlagen. I
en situation där många i vårt land är arbetslösa, är
det värt att notera att en något högre andel personer
med rörelsehinder hade arbete år 1996 jämfört med
år 1989, även om andelen förvärvsarbetande bland
rörelsehindrade fortfarande var avsevärt lägre än
bland den övriga befolkningen.
De handikappolitiska reformer som genomförts
under senare år har i hög utsträckning varit inriktade
på att förbättra det individuella stödet till personer
med funktionshinder. Självfallet har sådana insatser
stor betydelse men ibland har de fått kompensera
brister i den generella utformningen och planeringen.
För att målen för handikappolitiken skall kunna
uppnås måste de individuella service- och stödinsatserna kombineras med åtgärder för att förbättra tillgängligheten i samhällsmiljön som helhet. Insatser
för att stödja personer med funktionshinder kommer
därför i större utsträckning att fokuseras på tillgängligheten i verksamheter och miljöer. Det gäller såväl
den fysiska miljön såsom bostäder, utemiljöer, kollektivtrafik m.m. som tillgänglighet till teckenspråkstolk, samhällsinformation, media och kulturutbud,
service och tjänster osv. Denna inriktning av handikappolitiken har regeringen i maj 1997 redovisat i en
skrivelse till riksdagen (rskr. 1996/97:120) om handikappolitiken.

visar också att personer med utvecklingsstörning nu
är mera självständiga när det gäller att utnyttja allmän samhällsservice. Särskilt tydligt kan man se detta hos dem som flyttat från vårdhem till andra former av boende. Den mest positiva förändringen är en
allmän tendens att personer med utvecklingsstörning
tycks ha ökat sitt inflytande över sina levnadsvillkor.
Trots detta har de som grupp betraktat fortfarande
ett begränsat inflytande över sitt vardagliga liv.
Regeringen överlämnade i maj 1997 prop.
1996/97:156 Avveckling av specialsjukhus och vårdhem. I propositionen föreslås en särskild lag om avveckling av vårdhem och specialsjukhus. Den innebär
att vårdhemmen för personer med utvecklingsstörning skall vara avvecklade senast den
31 december 1999 och det enda kvarvarande specialsjukhuset för personer med utvecklingsstörning senast den 31 december 1997.

Socialstyrelsens utvärdering av
handikappreformen
Socialstyrelsen har fortlöpande följt och utvärderat
handikappreformen. En slutrapport lämnades under
våren 1997. Styrelsen framhåller att möjligheterna
till jämförelser över tid är begränsade då statistiskt
jämförelsematerial saknas. Den översyn av socialtjänststatistiken som för närvarande görs kommer att
förbättra möjligheterna till framtida uppföljningar.
Socialstyrelsens uppföljning och redovisning ger
dock en god överblick över handikappreformens innehåll, kvalitet och kostnader. Styrelsen konstaterar
bl.a. att handikappreformen behöver tid för att slå
igenom. De samlade effekterna kommer att bli synliga först efter flera år. Svårigheten i bedömningen har
samband med att skillnader i levnadsförhållanden
troligen beror på faktorer i samhället som inte påverkas av reformen, t.ex. kommuners ekonomiska
problem, ändringar i socialförsäkringssystem och situationen på arbetsmarknaden.
Socialstyrelsens sammanfattande bedömning är att
det inom vissa områden uppnåtts positiva resultat,
att funktionshindrade personers levnadsförhållanden
uppmärksammats och att kunskapsutvecklingen stimulerats. Inom vissa andra områden sker dock ingen
utveckling. Personlig assistans är den insats som blivit mest uppmärksammad och den har haft positiva
effekter för många. För kommuner och försäkringskassor har stödformen emellertid inneburit vissa
tillämpningsproblem. Socialstyrelsen anser att personlig assistans i vissa kommuner fortfarande präglas
av hemtjänstens värderingar och arbetsförutsättningar, att assistenternas arbetsvillkor och yrkesstatus
måste uppmärksammas och att de flesta personer
med personlig assistans som fyllt 65 år har fått andra
kommunala insatser av mindre omfattning och med
sämre kontinuitet.

Utvecklingstendenser
Huvudmannaskapet för omsorgen om personer med
utvecklingsstörning har successivt övergått från
landstingen till kommunerna från år 1991. Sedan
den 1 januari 1996 är förändringen genomförd i hela
landet. Socialstyrelsen har följt genomförandet och
redogör för resultatet i sin rapport om handikappreformen. Vissa kvalitetsmått har konstruerats för att
studera förändringar mellan åren 1991 och 1995,
men om de förändringar som skett är en följd av
kommunaliseringen eller av allmänna ekonomiska
åtstramningar kan man inte alltid avgöra.
Generellt sett minskar inte stödinsatserna. Men på
motsvarande sätt som för äldre personer med omvårdnadsbehov förefaller det som om resurserna i
viss utsträckning koncentreras till personer med mer
omfattande funktionshinder och stödbehov. Studien
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Många personer med funktionshinder är nöjda
med kvaliteten på bl.a. habilitering, rehabilitering
och socialtjänstens insatser, men missnöjda med
kvantiteten. Detta måste enligt Socialstyrelsen uppmärksammas mer och analyseras närmare. Även behoven hos äldre personer med funktionshinder behöver uppmärksammas i högre grad. Den enskildes
möjligheter att få en individuell plan där insatser från
olika instanser har samordnats är dåligt tillgodosedda. Enligt utvärderingen har reformen ännu inte fått
till effekt att samverkan mellan berörda parter
nämnvärt har förbättrats. Socialstyrelsen anser därför
att konkreta former för samverkan och samarbete
måste utvecklas och att den individuella planeringen
både enligt HSL och LSS måste förstärkas genom en
tydligare reglering.
När beslut om LSS fattades var riktmärket att ca
100 000 personer skulle omfattas av insatser enligt
denna lag. Utvärderingen visar att ca 43 000 personer har beslut om insatser enligt LSS. Brister i information och uppsökande verksamhet kan vara en
förklaring till det relativt låga antalet. Bara ca 1 300
personer med psykiska funktionshinder har fått beslut om någon LSS-insats. Socialstyrelsen anser att
det finns brister i samverkan mellan psykiatri och socialtjänst, att kommunernas tjänstemän behöver
bättre kunskaper om psykiska funktionshinder och
att psykiskt funktionshindrade behöver kontaktman
eller någon form av personligt ombud vid kontakten
med myndigheter. Styrelsen framhåller också att det
finns ett stort behov av daglig sysselsättning för personer med psykiskt funktionshinder.
Råd och stöd är den LSS-insats som flest personer
har beviljats. Det stora flertalet av de ca 22 000 personer som beviljats insatsen ingår i de grupper som
även under tidigare lagstiftning hade rätt till den
(dvs. persongrupperna 1 och 2 i LSS personkrets).
För att kompensera landstingen för förväntade merkostnader inrättades ett statsbidrag för att täcka
kostnader för den grupp som tillkom i och med LSS
(dvs. den tredje persongruppen i LSS). Drygt 1 100
personer ingår i denna grupp, vilket är färre än förväntat. Socialstyrelsen anser att ytterligare uppsökande verksamhet behövs för att göra insatsen råd
och stöd mer tillgänglig samt att en förändring av
dess benämning skulle göra det lättare att informera
om den.
Socialstyrelsen konstaterar stora variationer i bedömningar mellan olika handläggare liksom i kvaliteten vad gäller utredningar och dokumentation. Domstolarnas arbete har därför haft stor betydelse för den
enskildes rättssäkerhet. Under LSS tre första år överklagades 2 000 avslagsärenden. Domstolstrots förekommer, dvs. huvudmännen dröjer med eller verkställer inte domar som gynnar den enskilde.
Socialstyrelsen menar att detta är oacceptabelt och
att bl.a. möjligheterna för den enskilde att få rättshjälp enligt den nya rättshjälpslagen bör följas av tillsynsmyndigheten.

De samlade kostnaderna för insatser enligt LSS i
landet som helhet är hittills väsentligt lägre än vad
som beräknades när reformen antogs. Det beror på
att knappt hälften så många personer som beräknats
har fått LSS-insatser. Enligt utvärderingen finns dock
stora kostnadsskillnader mellan olika kommuner.
Dessa förklaras framför allt av att landstingens tidigare institutioner och specialverksamheter för personer med utvecklingsstörning koncentrerats till vissa
kommuner som nu övertagit kostnadsansvaret enligt
bestämmelserna i LSS. Statens kostnader för assistansersättningen har blivit väsentligt högre än beräknat. Socialstyrelsen anser att kostnaderna på längre sikt är osäkra då personkretsens storlek ännu är
oklar.
En arbetsgrupp har på regeringens uppdrag utrett
frågan om ett nationellt kostnadsutjämningssystem
för att utjämna kostnadsskillnader mellan kommuner för LSS-insatser. Arbetsgruppens rapport och
studie har överlämnats till regeringen och bereds nu i
regeringskansliet.

Handikappombudsmannens uppföljningar
och iakttagelser
Handikappombudsmannen har i ett antal rapporter
till regeringen lämnat uppgifter om funktionshindrade personers situation i samhället. Handikappombudsmannen har bl.a. följt upp hur FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet efterlevs av
192 statliga myndigheter. När det gäller tillgänglighet
till byggnader och lokaler visade resultaten att alla
myndigheter hade vidtagit anpassningsåtgärder för
rörelsehindrade. Tillgängligheten för personer med
synskador och hörselskador var sämre. Det var t.ex.
bara 11 av myndigheterna som hade texttelefon. Av
de undersökta myndigheterna kallades 25 till överläggningar hos Handikappombudsmannen. Ingen av
dess myndigheter hade någon policy eller plan för
rekrytering av personer med funktionshinder.
Även tillgängligheten i kommunerna har under
år 1996 kartlagts i en stor undersökning om hur
FN:s standarregler efterlevs. Utöver tillgänglighet i
den fysiska miljön omfattade undersökningen sådana
områden som utbildning, arbete och samarbete med
handikapporganisationerna. Resultatet visar på brister inom de flesta områden när det gäller tillgänglighet, såväl till byggnader som till information. Brister
uppmärksammades även i kommunernas policy och
planeringsarbete trots att kommunernas ansvar för
frågor som rör personer med funktionshinder genom
åren ökat.
I en annan undersökning har tillämpningen av lagstiftning inom utbildningsområdet angående elever
med dolda funktionsnedsättningar följts upp. Det
framkom att en fjärdedel av Skolverkets tillsynsärenden rör elever med dolda funktionsnedsättningar. I
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skolan är man många gånger osäker på vilket stöd
som krävs och hur man lever upp till sina skyldigheter. Skolhuvudmännen kritiseras ofta av Skolverket
för att inte ha uppfyllt reglerna om åtgärdsprogram. I
en undersökning av rektorernas syn på stöd till elever
med dolda funktionsnedsättningar angavs att bristen
på resurser är ett stort hinder för att kunna ge rätt
stöd. En majoritet ansåg sig också ha behov av ytterligare kunskaper om dessa elever.
Handikappombudsmannen har även uppmärksammat samordningsbrister i servicen och stödet till
föräldrar och barn med funktionshinder. Ett sätt att
komma tillrätta med denna brist är att kommunen
upprättar en individuell plan enligt LSS. Flera undersökningar har dock visat att individuella planer inte
upprättas eller inte används.
Ett viktigt steg har tagits mot en heltäckande statistik inom arbetsmarknadsområdet genom en pilotundersökning som SCB genomfört i samarbete med
Handikappombudsmannen. Personer med funktionshinder har alltid haft svårt att komma in på arbetsmarknaden. Resultatet av undersökningen visar
att nästan varannan funktionshindrad person är utan
arbete. För hela befolkningen är motsvarande andel
ca 29 %. Variationen är emellertid stor mellan olika
handikappgrupper. Endast var femte person med ett
psykiskt funktionshinder har arbete. Bland rörelsehindrade personer är ungefär varannan sysselsatt.
Döva personer ligger däremot i nivå med, eller något
högre, än den övriga befolkningen. Drygt 40 % av de
personer med funktionshinder, som har arbete, får
inga hjälpmedel eller arbetsplatsen anpassad, trots att
de anser sig ha behov av detta. Undersökningen visar
även att funktionshindrade har betydligt sämre utbildningsbakgrund än befolkningen i övrigt.

i propositionen om LSS. Det är ändå betydligt färre
än de 8 000 personer som handikapputredningen beräknade skulle vara berättigade till assistansersättning initialt och som sedan successivt färväntades utökas med 3 000 – 4 000 personer genom utflyttning
från olika institutioner. Barn var då inte inräknade.
Enligt handikapputredningens förslag skulle barn inte omfattas av den statliga assistansersättningen. Idag
har ca 1 200 barn sådan ersättning jämfört med de
drygt 200 som man räknade med i propositionen om
LSS.
Sedan den statliga assistansersättningen infördes
har flera regeländringar genomförts. Från februari
1995 gäller att assistansersättning inte lämnas om
den funktionshindrade själv är arbetsgivare för personlig assistent som han lever i hushållsgemenskap
med. Samtidigt anpassades arbetstiden för privatanställda personliga assistenter till lagen (1970:943) om
arbetstid m.m. i husligt arbete.
Våren 1995 gav regeringen en särskild utredare i
uppdrag att redovisa alternativa åtgärder för att begränsa statens assistanskostnader och förbättra kostnadskontrollen. Utgångspunkten var att minska den
årliga kostnaden med ca 900 miljoner kronor. Utredaren lämnade sitt betänkande Kostnader för den
statliga assistansersättningen (SOU 1995:126) i december 1995.
Den 1 juli 1996 infördes vissa ändringar i LSS och
LASS. De innebär sammanfattningsvis

Effekter av statliga insatser och vidtagna
regelförändringar

– att assistansersättning inte lämnas för sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen,

– att en definition av personlig assistans som anger
grundläggande behov och som kopplas till 20timmarsgränsen infördes,
– att assistansersättning som huvudregel inte lämnas för tid i kommunala verksamheter, som t.ex.
barnomsorg, skola eller daglig verksamhet, men
att undantag kan göras vid särskilda skäl,

– att det blev möjligt att få assistans vid kortare
sjukhusvistelser och

Socialstyrelsens utvärdering av handikappreformen
visar att personlig assistans enligt LSS och den statliga assistansersättningen enligt LASS har inneburit
ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för många svårt funktionshindrade personer. Syftet med insatsen personlig assistans har alltså till stor
del uppnåtts.
De sammanlagda kostnaderna för samtliga LSSinsatser är hittills lägre än förväntat. Det beror på att
bara ca 43 000 personer beviljats insatser jämfört
med de ca 100 000 som beräknades. Däremot har
kostnaderna för den statliga assistansersättningen
blivit nästan dubbelt så höga som ursprungligen beräknades. Den faktor som mest bidragit till detta är
antalet beviljade assistanstimmar per person och
vecka. Dessa beräknades till 40 men är för närvarande 73,7 timmar per vecka och ökar successivt. Antalet personer med beslut om statlig assistansersättning
är dessutom ca 300 fler än de 7 000 som beräknades

– att den tidsperiod som man har möjlighet att spara assistanstimmar minskades från tolv till sex
månader.
Den 1 september 1997 infördes en schablon för
assistansersättningen. För år 1997 är timersättningen
164 kronor. Om det finns särskilda skäl kan försäkringskassan efter ansökan medge att schablonen får
överskridas med de godkända faktiska kostnaderna –
dock högst med 12 procent. Denna ändring beräknas
medföra att kostnaden för den statliga assistansersättningen minskas med 60 miljoner kronor för år
1997.
Regeringen har i propositionen (1996/97:146)
Vissa frågor om personlig assistans föreslagit att
kommunerna skall finansiera beviljad assistansersättning för de första 20 timmarna per vecka. Förändringen skall enligt regeringens förslag genomfö45
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ras från den 1 november 1997. En följd av vidtagna
och föreslagna förändringar blir att anslaget för år
1998 minskas med 1,2 miljoner kronor.
Många olika faktorer påverkar utgiftsutvecklingen, vilket gör att den är svår att prognostisera. LSS
skall vara ett komplement till andra lagar. Men om
personer med funktionshinder väljer – eller tvingas
att välja p.g.a. att alternativ saknas – insatser enligt
LSS beror delvis på vilken omsorg och service kommunen kan erbjuda enligt annan lagstiftning liksom
vilka avgifter kommunen beslutar att ta ut för denna.
Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria för den enskilde. Stimulansbidragen till habilitering och rehabilitering och stimulansbidraget till kompetensutveckling inom hjälpmedelsförsörjningen som i huvudsak
lämnats till projektverksamhet kommer att slutrapporteras av Socialstyrelsen under hösten 1998. Erfarenheterna hittills tyder på att medlen i stor utsträckning haft den stimulerande effekt som man velat
uppnå.
Statsbidrag lämnas till insatsen råd och stöd. Bidraget skall kompensera landstingen för merkostnader i samband med handikappreformen. Insatsen har
ännu inte funnit sina former. Tre fjärdedelar av alla
som beviljats råd och stöd har insatser av kurator.
Det är också betydligt färre personer än förväntat i
persongrupp 3 i LSS som beviljats råd och stöd. Vad
insatsen skall innehålla anses av många som oklart.
Flertalet landsting redovisar att statsbidraget, som
lämnas till landstingen som kompensation för förväntade merkostnader, används för att förstärka resurserna inom barn- och vuxenrehabilitering.
Socialstyrelsen och de båda kommunförbunden
har inte till alla delar samma syn på insatsens innehåll. Styrelsen konstaterade redan i sina allmänna råd
om LSS, 1994:1, att proposition och lagtext inte gav
tillräcklig vägledning för att bestämt kunna avgöra
var gränsen går mellan sjukvårdande behandling eller
andra insatser som klart faller inom tillämpningsområdet för hälso- och sjukvården respektive den typ av
social service som socialtjänsten skall erbjuda eller
pedagogiska insatser som tillhör undervisningen.
Insatsens tillgänglighet måste öka, bl.a. genom att
benämningen ändras till ”särskilt expertstöd” som
bättre motsvarar insatsens innehåll, menar Socialstyrelsen. Det behövs också ytterligare uppsökande
verksamhet för att kartlägga hur och i vilken utsträckning som LSS personkrets faktiskt får sina behov av expertinsatser tillgodosedda.
Vid rättslig prövning av insatsen råd och stöd har
läns- och kammarrätterna i stort, men inte entydigt,
följt den praxis som utvecklades under den tidigare
omsorgslagen. Regeringsrätten har nyligen avgjort
två ärenden som rör innehållet i insatsen råd och
stöd.
Utbyggnaden av tolktjänsten för döva, dövblinda
m.fl. har inte skett i den takt som avsågs i handikappreformen. Bristen på utbildade tolkar är den
främsta orsaken till detta. Socialstyrelsen anser att

utbyggnad skett i den takt som varit möjlig med tanke på de grundläggande förutsättningarna. Ytterligare några år krävs för att nå de uppsatta målen.
Socialstyrelsen konstaterar vidare att statsbidragen
sedan år 1994 gett landstingen möjlighet att utveckla
tolktjänsten på många olika sätt. Bl.a. har nya tolkar
anställts och fler tolkuppdrag utförts av arvodestolkar. Många olika åtgärder har vidtagits för att rekrytera tolkar och sprida information om tolkyrket.
Regeringen tillsatte under hösten 1995 den s.k.
LSS-delegationen (S 1995:1) med uppgift att behandla vissa utestående frågor i anslutning till överförandet av omsorgsverksamheten från landstingen
till kommunerna. Delegationen har i januari 1997
slutfört sitt uppdrag.
Anslaget B 3. Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder inrymmer verksamheter
av flera och vitt skilda slag. Regeringen har för avsikt
att under det kommande budgetåret se över detta
anslag för att pröva om tillgängliga medel kan nyttjas
på ett mer överblickbart och effektivt sätt genom att
delar av det förs samman med verksamheter av liknande karaktär och inriktning i andra departement.
Detta är i enlighet med den ansvars- och finansieringsprincip som är grundläggande för regeringens handikappolitik och som redovisats till riksdagen i regeringens
skrivelse
(rskr.
1996/97:120)
om
handikappolitiken.
Att ha bil eller annat individuellt anpassat fordon
är en stor tillgång för många personer med funktionshinder. Bilstödet gör det lättare att skaffa ett
fordon. Sedan oktober 1988 och t.o.m. år 1996 har
ca 20 000 stöd beviljats. Antalet ansökningar varierar från år till år. Under de senaste tre–fyra åren har
dock antalet beviljade nyansökningar varit ganska
konstant, ca 1 200 per år.
Bilstödet är ett av de individuellt inriktade stöden
som mera påtagligt minskar behoven av insatser inom andra samhällsområden. Möjligheten att disponera ett fordon som den enskilde själv kan köra ger
stor frihet och tillgänglighet för den som inte kan
nyttja allmänna kommunikationer och är ett reellt
alternativ till färdtjänst eller av försäkringskassan
administrerade resor. I detta sammanhang bör också
nämnas att regeringen i sin proposition
(1996/97:115) om mer tillgänglig kollektivtrafik föreslår att en ny lag om färdtjänst skall ersätta socialtjänstlagens (1980:620) nuvarande bestämmelser om
färdtjänst. Vidare har riksdagen i april 1997 uttalat
att 1,5 miljarder kronor bör avsättas under perioden
1998-2002 för investeringar i kollektivtrafiken och
den fysiska miljön för att underlätta funktionshindrades resor. Med anledning härav har regeringen beslutat om direktiv till trafikverken för att upprätta
långsiktiga planer för infrastrukturen.
Syftet med ersättningen för texttelefoner är att ge
personer som är döva, svårt hörselskadade, dövblinda eller talskadade möjlighet att kommunicera över
telefonnätet. Det beräknas att 850 texttelefonutrust46
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ningar samt 800 anhörigtelefoner kommer att ordineras år 1997. För år 1998 beräknas att ca 800 texttelefonutrustningar kommer att ordineras och 500
anhörigtelefoner. Utvecklingen av multimediaterminaler som fungerar för teckenspråkskommunikation
har kommit en bit på väg. En försöksverksamhet
med videotelefonibaserad förmedlingstjänst har
dessutom inletts av Post- och Telestyrelsen för förmedling mellan teckenspråk och tal. Videotelefoner
planeras i framtiden kunna förskrivas som telefoner
för döva och gravt hörselskadade personer som är
teckenspråkiga.
Sedan den statliga assistansersättningen infördes
har flera ändringar skett i LSS och LASS, i första
hand för att dämpa kostnadsutvecklingen. Socialstyrelsen gjorde hösten 1996 en uppföljning av de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 1996. I studien, som var en urvalsstudie, redovisas att tre månader efter ikraftträdandet hade 43 personer fått sina
beslut omprövade enligt de nya reglerna. Av dessa
förlorade ca en tredjedel helt rätten till assistansersättning. En tredjedel förlorade assistanstimmar utan
att helt förlora rätten till assistansersättning. Den resterande tredjedelen fick behålla tidigare beviljad assistansersättning med hänsyn till särskilda skäl. Personer som helt eller delvis förlorade rätten till
assistansersättning hade ofta beviljats personlig assistans och elevassistans genom kommunen.
De nya lagreglerna har främst berört barn och
yngre personer. Fyra av fem personer som påverkats
av regeländringarna tillhör de persongrupper som
tidigare omfattades av omsorgslagen.
De nya reglerna fick begränsad tillämpning under
de första månaderna. Socialstyrelsen uppskattar att
lagändringen påverkar ca 1 600 assistansbeslut i landet. Ett antagande är att merparten av dessa omprövningar redan har skett under 1996 och början av
1997 och att lagändringen i så fall i fortsättningen
endast kommer att påverka beslut i nya assistansärenden.
Trots de ändringar som gjorts har kostnaderna för
den statliga assistansersättningen fortsatt att öka.
Även om de vidtagna åtgärderna har haft viss effekt
har denna dock inte på något sätt kunnat möta utgiftsutvecklingen. Det är viktigt att komma fram till
en långsiktig och stabil lösning för en stödform som
innebär så stor förbättring av livsvillkoren för många
människor. Därför måste utformningen av lagen och
genomförda regeländringar noga analyseras. Detta
bör ske innan ytterligare förändringar övervägs.
Statsbidraget till vårdartjänst m.m. ger studerande
med rörelsehinder ett sådant stöd att de kan vistas på
studieorten och genomföra studier vid folkhögskola,

universitet och högskola. Bidraget gör det också
möjligt för svårt rörelsehindrade ungdomar att få genomgå särskilt anpassad gymnasieutbildning, s.k. rh–
anpassad gymnasieutbildning. Under 1990-talet har
antalet elever i den rh-anpassade gymnasieutbildningen successivt ökat, medan kostnaderna inte ökat
i motsvarande mån.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har i sin årliga rapport till
regeringen bl.a pekat på att de statliga kostnaderna
för personlig assistans översteg de ursprungliga beräkningarna. Statlig assistansersättning är den ersättningsform som ökar mest av alla förmåner. RRV har
också uppmärksammat frågan om risk för överkompensation i utnyttjandet av förmånen. Flera allmänna
försäkringskassor har följt upp den statliga assistansersättningens och noterat en rad brister i systemets
uppbyggnad och tillämpning.
Regeringens bedömning är att vissa av dessa brister redan har åtgärdats genom de lagändringar som
genomförts under åren 1995 och 1996. Regeringen
har dock för avsikt att under det närmaste året noga
analysera vilka åtgärder som i ett längre perspektiv
kan och bör vidtas för att åstadkomma en stabil och
varaktig lösning för reformen.

Slutsatser
Levnadsnivån för personer med funktionshinder är
fortfarande lägre än för befolkningen i övrigt. Handikappreformen har påverkat förhållandena positivt
inom de områden som berörs, men andra faktorer i
samhället, såsom problem i samhällsekonomin och
på arbetsmarknaden, har troligen påverkat i negativ
riktning.
Personlig assistans har på ett betydande sätt förbättrat livsvillkoren för många av dem som fått del
av stödformen. Att utgifterna för personlig assistans
har överstigit vad som från början beräknades har
bidragit till att flera förändringar gjorts i lagen sedan
dess tillkomst. Det är regeringens avsikt att komma
fram till en långsiktig och stabil lösning för stödformen personlig assistans. Diskussioner med detta syfte
förs bl.a. med handikapporganisationerna och assistansanordnare. Beslutade och genomförda regeländringar kommer också noga att analyseras.

47
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5.3

Anslag

B 1.

Vissa statsbidrag inom äldreoch handikappområdet

1995/96
Därav

Utgift

1996

872 276

1

Reservation

242 986

2

Utgiftsprognos

565 859

och utveckla habilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen. Det är inte möjligt att avgöra i vilken utsträckning bidraget faktiskt utnyttjas för personer i
LSS personkrets.
Regeringen anser att det är angeläget att en samsyn uppnås om innehållet i LSS-insatsen råd och
stöd.

555 649

1997

Anslag

411 200

1998

Förslag

275 000

1999

Beräknat

275 000

2000

Beräknat

275 000

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
275 000 000 kronor anvisas under anslaget B1 Vissa
statsbidrag inom äldre- och handikappområdet för
budgetåret 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslaget till vardera 275 000 000 kronor.

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anslag efter indragning av anslagsmedel med 300 000 tkr enligt TB

Från anslaget för år 1998 lämnas statsbidrag till
landstingen för vissa handikappinsatser som avser
– statsbidrag till råd och stöd (200 miljoner kronor)
samt

B 2.

– statsbidrag till tolktjänst (75 miljoner kronor).
Bidraget till rådgivning och annat stöd lämnas i enlighet med finansieringsprincipen för de ökade åtaganden landstingen fått genom införandet av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Statsbidraget till tolktjänst har byggts
ut successivt och blir fullt utbyggt år 1998.Från anslaget har t.o.m. år 1997 även utgått de stimulansmedel som i enlighet med statens åtaganden i samband med den s.k. handikappreformen lämnats till
habilitering och rehabilitering, inkl. specifika utvecklingsinsatser inom detta område, samt till utvecklingsinsatser inom hjälpmedelsförsörjningen. Under
år 1997 lämnas också ett ettårigt utvecklings- och
stimulansbidrag för stöd till anhöriga.
Enligt förslag i 1997 års ekonomiska vårproposition beslutade riksdagen att reducera stimulansbidraget till landstingen till habilitering och rehabilitering
med 225 miljoner kronor och stimulansbidraget till
specifika utvecklingsinsatser inom habiliterings- och
rehabiliteringsområdet med 75 miljoner kronor.

1995/96
Därav

Statsbidrag till vårdartjänst
m.m.
Utgift

198 105

1996

1

142 686
2

1997

Anslag

197 440

1998

Förslag

189 000

1999

Beräknat

194 291

2000

Beräknat

199 735

Utgiftsprognos

191 322

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anslag efter indragning av anslagsmedel med 10 400 tkr

Syftet med statsbidraget till vårdartjänst m.m. är dels
att ge studerande med rörelsehinder sådant stöd att
de kan vistas på studieorten och genomföra studier
vid folkhögskola, universitet och högskola, dels att
göra det möjligt för ungdomar som tagits in i riksgymnasium för svårt rörelsehindrade ungdomar, s.k.
rh-anpassad gymnasieutbildning, att genomföra studierna.
De utgifter som belastar anslaget är kostnader för
vårdartjänst åt studerande med rörelsehinder vid
folkhögskolor, universitet och högskolor samt för
omvårdnadsinsatser, dvs. habilitering och boende
med tillgång till personlig omvårdnad, i anslutning
till rh-anpassad gymnasieutbildning. De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på riksgymnasieområdet är dels antalet elever med rörelsehinder vid utbildningsställena, dels dessa elevers individuella
behov av stödinsatser i anslutning till utbildningen.
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS)
administrerar anslaget enligt bestämmelserna i förordningen (1996:1536) med instruktion för Statens
institut för särskilt utbildningsstöd. Myndigheten har
i sitt budgetunderlag för budgetåren 1998–2000 bedömt att kostnaderna för statsbidraget till vårdartjänst m.m. denna period kommer att ligga under

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Ca 22 000 personer har beslut om LSS–insatsen råd
och stöd. De allra flesta är personer med utvecklingsstörning. Färre personer än förväntat i persongrupp 3
i LSS personkrets har beviljats råd och stöd. Vad insatsen skall innehålla anses dock av många som
oklart. Flertalet landsting redovisar att bidraget används till anställningar för personal inom de yrkesgrupper som vanligen ger insatsen. Merparten av bidraget används enligt Socialstyrelsen för att förstärka
48

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 9

den beräknade anslagsnivån. Under budgetåret
1995/96 uppgick anslagssparandet till 37,3 miljoner
kronor. Under år 1997 beräknas anslagssparandet
att öka med ytterligare 6,1 miljoner kronor.
Antalet personer med behov av vårdartjänst har
under tidigare år successivt ökat. Dessutom kommer
stödet till vårdartjänst inom folkhögskoleområdet att
beröras av att antalet folkhögskolor ökat med elva
stycken år 1997. Av dessa har två en särskild handikappinriktning. Trots detta anser SISUS att kostnaden för vårdartjänsten kommer att ligga något lägre
för de kommande åren än vad som antogs i myndighetens fördjupade anslagsframställan (FAF) för åren
1997–1999. Läget bedöms inte förändras år 2000.
För år 1998 beräknar SISUS anslagsbehovet för
vårdartjänst inom folkhögskolor, universitet och
högskolor till 86 miljoner kronor.
Riksgymnasieutbildning för svårt rörelsehindrade
ungdomar finns idag på fyra orter i landet, Stockholm, Göteborg, Umeå och Kristianstad. Undervisningen ges inom den ordinarie kommunala gymnasieskolan. Omvårdnadsverksamheten i anslutning till
undervisningen regleras genom avtal och årliga överenskommelser mellan staten och de olika huvudmännen i de fyra kommunerna. SISUS bedömning är
att elevantalet inom riksgymnasieverksamheten
kommer att öka till ca 200 år 1999. De fyra befintliga riksgymnasieorterna kan till viss del expandera sin
verksamhet men SISUS bedömer att en fortsatt utbyggnad av riksgymnasieverksamheten med ytterligare en ny riksgymnasieort kan komma att behövas.
För stöd inom riksgymnasieverksamheten beräknar
SISUS anslagsbehovet till 100 miljoner kronor för
budgetåret 1998.
SISUS framhåller att osäkerheten är betydande
kring de faktorer som styr kostnaderna för riksgymnasieverksamheten för svårt rörelsehindrade. Till viss
del beror detta på utredningen (U 1995:14) om funktionshindrade elever i skolan (FUNKIS), som för
närvarande utreder hur ansvaret för och finansieringen av utbildning och omvårdnad i anslutning till utbildning av funktionshindrade elever skall fördelas
mellan stat, kommun och landsting. I uppdraget ingår också att föreslå nödvändiga förändringar i systemet. Utredningen har i ett delbetänkande utvärderat gymnasieutbildningen för ungdomar med funktionshinder. Först när utredningen lagt sitt slutbetänkande finns det enligt SISUS förutsättningar för att
göra säkrare långsiktiga bedömningar för utvecklingen av riksgymnasieverksamheten.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SISUS har till regeringen inkommit med årsredovisning för budgetåret 1995/96. I resultatredovisningen
återfinns verksamhetsmålen samt prestationerna och
resultaten av den verksamhet som finansieras inom
ramen för statsbidraget till vårdartjänst m.m.
Under läsåret 1995/96 erhöll 1 716 personer
vårdartjänst för studier på folkhögskola. Antalet
kursdeltagare har därmed ökat något mellan läsåren
1994/95 och 1995/96. För läsåret 1996/97 ligger antalet studerande på 1 737. SISUS ser inga tecken på
någon större förändring under kommande år vad
gäller antalet kursdeltagare med vårdartjänst vid
folkhögskola men den uppåtgående trenden beräknas fortsätta. Antalet studerande vid universitet/högskolor som erhöll vårdartjänst under läsåret
1995/96 var 33 stycken vid 11 universitet/högskolor.
Under läsåret 1996/97 var motsvarande antal 32.
Verksamheten stöd inom riksgymnasium för svårt
rörelsehindrade ungdomar omfattade under läsåret
1996/97 totalt 156 utbildnings-/habiliteringsplatser,
varav 103 var elevhemsplatser.
SISUS har bl.a. som mål för sin verksamhet att ansvara för att kvaliteten i den verksamhet som finansieras med hjälp av bidraget till vårdartjänst säkras och
att resurserna används effektivt. Med anledning av
detta har SISUS färdigställt och börjat använda ett
instrument för kvalitetsuppföljning i form av en enkät riktad till kursdeltagarna på folkhögskolorna
samt deras assistenter. Instrumentet är tänkt att användas som underlag för att tydliggöra de delar av
assistansen som inte fungerar tillfredsställande. SISUS
har även som mål att analysera hur vårdartjänsten
och andra sociala stöd, t.ex. personlig assistans, förhåller sig till varandra. Detta arbete har påbörjats
under budgetåret.
Flera av SISUS myndighetsuppgifter handlar om
att följa upp och utvärdera den verksamhet som finansieras med hjälp av vårdartjänstbidraget. Detta
arbete bör dock vidareutvecklas för att SISUS bättre
skall kunna bedöma vilka resultat som uppnåtts under det år som gått och därigenom förbättra regeringens möjligheter att göra egna resultatbedömningar.
Regeringen avser att med SISUS diskutera på vilket sätt resultatredovisningarna kan förbättras för att
öka möjligheterna att analysera effekterna av statsbidraget till vårdartjänst m.m.
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– Föreningen rekryteringsgruppen (RG) för dess
tränings- och rehabiliteringsverksamhet med inriktning på nyskadade,

Slutsatser
SISUS anser att en utbyggnad av den rh-anpassade
gymnasieutbildningen är nödvändig eftersom antalet
elever har ökat de senaste åren och år 1999 förväntas
uppgå till ca 200. Det är dock svårt att prognosticera
det exakta behovet av riksgymnasieplatser. Regeringen är inte beredd att ta ställning till en eventuell utbyggnad av verksamheten med en ny riksgymnasieort
innan den s.k. FUNKIS-utredningen avlämnat sitt
slutbetänkande.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 189 000 000 kronor anvisas under anslaget B 2.
Statsbidrag till vårdartjänst m.m. för år 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
194 291 000 kronor respektive 199 735 000 kronor.

B 3.

1995/96

118 183

Utgift

64 498

1997

Anslag

80 394

1998

Förslag

75 394

1999

Beräknat

75 394

2000

Beräknat

75 394

1996

– Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar för personer med funktionshinder. Regler
om bidraget finns i förordningen (1994:950) om
statsbidrag till rekreationsanläggningar,
– Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper.
Vid Mo Gård och Ågrenska hälsocentret för barn
bedrivs riksverksamhet för små och mindre kända
handikappgrupper med svåra och komplicerade
funktionshinder. Vid Mo Gård får dövblinda möjligheter att utveckla sina kommunikationsmöjligheter
och sociala färdigheter. Arbetet är också inriktat på
att ge service till landets kommuner, landsting och
myndigheter. Syftet är att Mo Gård på sikt skall utvecklas till ett kunskapscenter inom dövblindområdet.
Till skillnad från andra barn- och familjeverksamheter bedriver Ågrenska hälsocentret, utöver den ordinarie habiliteringen, också en målinriktad uppsökande verksamhet för små och mindre kända
handikappgrupper som har mycket litet eller inget
stöd alls i samhället. Centret arbetar i nära kontakt
med den habilitering och det sjukhus som familjen
har kontakt med på hemorten.

Bidrag till viss verksamhet för
personer med funktionshinder
Utgift

Därav

– Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR)
för NHR-centers permanenta utställning av
hjälpmedel för personer med funktionshinder,

1

Utgiftsprognos

80 394

1. Beloppen anges i tusental kr

Bidraget är avsett att öka organisationernas möjligheter att själva driva vissa verksamheter av betydelse
för personer med funktionshinder.
Statsbidrag lämnas till följande organisationer och
verksamheter:

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser

– Synskadades riksförbund (SRF) Hantverks depåverksamhet,

Organisationerna har själva utvärderat sina verksamheter under budgetåret 1995/96. De menar att
statsbidraget är en viktig förutsättning för att de skall
kunna bedriva sina respektive verksamheter och betonar dess betydelse för de människor som de olika
verksamheterna riktar sig till.
De flesta organisationer har begärt ökade medel
för att kunna bibehålla och i vissa fall utveckla verksamheterna. Inom ramen för anslaget har en miljon
kronor tillförts verksamheten med ledarhundar. Vidare har fem miljoner kronor förts bort från anslaget
och tillförts anslaget B 6. Bilstöd till handikappade.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 75 394 000 kronor anvisas under anslaget B 3.
Bidrag till viss verksamhet för personer med funktionshinder för budgetåret 1998 och fördelas enligt
tabell nedan. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till vardera 75 394 000 kronor.

– SRF:s åtagande vad avser inköp och tilldelning av
ledarhundar m.m.,
– SRF för viss övrig verksamhet, bl.a. utgivning av
ersättningstidningar för synskadade, individinriktad verksamhet för synskadade med ytterligare
funktionsnedsättning, stöd till synskadades sysselsättning, punktskriftsprojektet och skrivtjänsten,
– Föreningen Sveriges dövblinda (FSDB) för tidningsutgivning för dövblinda,
– Sveriges dövas riksförbund (SDR) för dess teckenspråksavdelning,
– Stiftelsen rikstolktjänst för förtroendevalda i handikapporganisationerna
– Palynologiska laboratoriet för rapportering av
pollenhalten i luften,
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ÄNDAMÅL

UTGIFTER
1997

FÖRSLAG
1998

9 290 000

9 290 000

2. SRF för ledarhundar

24 500 000

25 500 000

3. SRF för viss övrig verksamhet

1. SRF hantverk för depåverksamheten

10 634 000

10 634 000

4. FSDB för tidningsutgivning

6 120 000

6 120 000

5. SDR för teckenspråksavdelning

2 470 000

2 470 000

6. Rikstolktjänsten

5 515 000

5 515 000

675 000

675 000

2 260 000

2 260 000

7. Palynologiska laboratoriet
8. Föreningen rekryteringsgruppen
9. NHR för hjälpmedelsutställning

1 130 000

1 130 000

10. Riksverksamhet för små och mindre kända handikappgrupper

2 800 000

2 800 000

15 000 000

9 000 000

80 394 000

75 394 000

11. Handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
Summa

B 4.

1995/96
Därav

Bidrag till handikapp- och
pensionärsorganisationer
Utgift

1996

197 541

500 000 kronor. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslaget till 132 194 000 kronor vardera året.

1

99 382
Utgiftsprognos

B 5.

1997

Anslag

131 694

131 694

1998

Förslag

132 194

1999

Beräknat

132 194

1995/96

2000

Beräknat

132 194

Därav

1. Beloppen anges i tusental kr

Under budgetåret 1997 lämnas statsbidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer. Villkoren för
bidraget till pensionärsorganisationer regleras i förordningen (1994:316) om statsbidrag till pensionärsorganisationerna. Bidraget till handikapporganisationerna regleras i förordningen (1994:951) om
statsbidrag till handikapporganisationer. Anslaget
administreras av Socialstyrelsen. Någon anslagsframställning görs inte av styrelsen och utan medelsbehovet beräknas av Socialdepartementet.

Ersättning för texttelefoner
Utgift

1996

164 900

1

78 770

1997

Anslag

15 700

1998

Förslag

16 077

1999

Beräknat

16 465

2000

Beräknat

16 872

Utgiftsprognos

15 700

1. Beloppen anges i tusental kr

Syftet med ersättningen för texttelefoner är att ge
personer som är döva, gravt hörselskadade, dövblinda och talskadade möjlighet att kommunicera över
telefonnätet. De utgifter som belastar anslaget är ersättning till landstingen för inköp av texttelefoner till
dessa grupper samt för texttelefoner till anhöriga, s.k.
anhörigtelefoner. Ersättningen utbetalas av Socialstyrelsen till landstingen kvartalsvis i efterskott. Verksamheten regleras i förordningen (1992:621) om
statsbidrag till texttelefoner. Fr.o.m. den 1 januari
1997 övertog Post- och Telestyrelsen ansvaret för
förmedlingstjänsten. Därmed belastar inte längre dessa kostnader anslaget för texttelefoner. De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna under anslaget är
antalet personer som har behov av texttelefon, prisutvecklingen på texttelefoner samt den tekniska utveckling som sker inom området.
Antalet ordinerade texttelefoner varierar år från
år, varför det är svårt att göra säkra prognoser. Socialstyrelsen har för år 1997 beräknat 850 texttelefoner och 800 anhörigtelefoner. För år 1998 beräknar
Socialstyrelsen att ca 800 texttelefoner kommer att
ordineras till en kostnad av 10,6 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Handikapp- och pensionärsorganisationerna har en
viktig opinionsbildande roll och fyller en central
funktion i folkrörelsearbetet i Sverige. Statsbidraget
utgör en inte oväsentlig del av organisationernas finansiering av sin verksamhet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 132 194 000 kronor anvisas under anslaget B 4.
Bidrag till handikapp- och pensionärsorganisationer
för budgetåret 1998, och att den del som avser bidrag till pensionärsorganisationerna ökas med
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Antalet anhörigtelefoner beräknas till 500 till en
kostnad av 2,6 miljoner kronor. Reparations- och
utbildningskostnader beräknas till 1,3 miljoner kronor. Det sammanlagda medelsbehovet för budgetåret
1998 beräknar därmed till 16,5 miljoner kronor.

Bestämmelser om bilstöd finns i lagen (1988:360)
om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade och i förordningen (1988:890) om bilstöd
till handikappade. Stöd lämnas i form av grundbidrag, inkomstprövat anskaffningsbidrag och anpassningsbidrag. Fr.o.m. den 1 juli 1995 kan, under vissa
förutsättningar, bidrag också lämnas till körkortsutbildning till den som beviljats bilstöd. De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna inom området är
personkretsens omfattning, inkomstutvecklingen, bilprisernas utveckling och anpassningskostnadernas
omfattning. Nytt bilstöd kan beviljas den som tidigare fått sådant om minst sju år förflutit sedan beslut
senast fattades.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Utvecklingen av multimediaterminaler som fungerar
för teckenspråkskommunikation har kommit en bit
på väg. Såväl kostnads- som prestandautvecklingen
ser positiv ut. En försöksverksamhet med förmedling
mellan teckenspråk och tal med stöd i videotelefonibaserad förmedlingstjänst har inletts av Post- och
Telestyrelsen. Socialstyrelsen bedömer att ett successivt införande av videotelefoner bör påbörjas med ett
begränsat antal terminaler under år 1998. För detta
ändamål beräknar styrelsen ett medelsbehov om
2 000 000 kronor. På grund av införandet av videoterminaler beräknas kostnaderna under anslaget öka
under åren 1999 och 2000.
Socialstyrelsen föreslår att teckenspråkstolkarna i
möjligaste mån bör frigöras från att förskriva texttelefoner och att landstingen bestämmer vem som bör
sköta dessa uppgifter. Socialstyrelsen menar vidare
att en förutsättning för att genomföra förändringar
inom texttelefonområdet utan att riskera försämringar för brukarna är att tillsynen inom området
skärps.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sedan reformen infördes och t.o.m. budgetåret
1995/96 har cirka 36 000 ansökningar om bilstöd
prövats av vilka 60 % eller cirka 20 000 beviljats.
Antalet beviljade ansökningar var som högst år 1989
då de uppgick till 5 700. Sedan började antalet sjunka och var som lägst, 1 500, år 1994.
Vid inledningen av den andra sjuårsperioden i oktober 1995 ökade åter antalet ansökningar liksom
antalet beviljade ansökningar. Men de var betydligt
färre än vid motsvarande tidpunkt under den första
sjuårsperioden. Ansökningarna förväntas fördela sig
något jämnare under denna andra period. Regeringen avser också att genom en förordningsändring under hösten 1997 begränsa utbetalningarna för bilstöd
så att de för respektive budgetår ryms inom ramen
för de medel som anslås. Detta sker bl.a. i syfte att få
en jämnare belastning på anslaget. En översyn skall
göras av anslagskonstruktionen och det framtida
stödbehovet då även framtida anslagsnivåer kommer
att prövas.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
16 077 000 kronor anvisas under anslaget B 5. Ersättning för texttelefoner för budgetåret 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
16 465 000 kronor respektive 16 872 000 kronor.

Slutsatser

B 6.
1995/96
Därav

Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
203 978 000 kronor anvisas under anslaget B 6. Bilstöd till handikappade för budgetåret 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 78 078 000
kronor respektive 93 001 000 kronor.

Bilstöd till handikappade
Utgift

1996

337 486

1

255 417

1997

Anslag

213 944

1998

Förslag

203 978

1999

Beräknat

78 078

2000

Beräknat

93 001

2

Utgiftsprognos

213 944

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anslag efter indragning av anslagsmedel med 130 000 tkr enligt TB
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B 7.

Kostnader för statlig assistansersättning

Regeringens överväganden
Resultatinformation

1995/96
Därav

Utgift

1996

6 120 606

1

Personlig assistans enligt LSS och den statliga assistansersättningen enligt LASS har inneburit ökad valfrihet, större inflytande och bättre livskvalitet för
många personer med stora funktionshinder. Detta
har bl.a. framgått av i Socialstyrelsens utvärdering av
handikappreformen. Syftet med insatsen personlig
assistans har till stor del uppnåtts.
Men utgifterna för insatsen är betydligt högre än
förväntat, vilket till största delen kan förklaras med
att antalet assistanstimmar per person och vecka
numera i genomsnitt är 73,7 i stället för 40, vilket
beräknades i propositionen om LSS. Antalet personer
med statlig assistansersättning är också drygt 300 fler
än de 7 000 som tidigare beräknats, men lägre än det
antal personer som handikapputredningen beräknade.

4 184 058

1997

Anslag

4 138 000

1998

Förslag

4 053 000

1999

Beräknat

4 871 000

2000

Beräknat

5 778 000

2

Utgiftsprognos

4 476 000

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Ökning av anslagsnivå med 475 000 tkr enligt TB

Statlig assistansersättning lämnas till funktionshindrade personer som har behov av personlig assistans
för sin dagliga livsföring under i genomsnitt mer än
20 timmar per vecka.
Anslaget disponeras av Riksförsäkringsverket. De
allmänna försäkringskassorna administrerar och beslutar om ersättningen. Frågor om assistansersättning
regleras i lagen (1993:389) om assistansersättning
och i förordningen (1993:1091) om assistansersättning.
Rätten till assistansersättning gäller för svårt funktionshindrade personer som inte fyllt 65 år och som
bor i eget boende, servicehus eller hos familj eller anhörig. Regeringen har årligen fastställt den assistansersättning som högst kan lämna per timme – för år
1997 högst 183 kronor.
Fr.o.m. den 1 september 1997 har en schablon
för assistansersättningen införts med en timersättning
på 164 kronor. Om det finns särskilda skäl kan försäkringskassan efter ansökan medge att schablonen
får överskridas med de godkända faktiska kostnaderna – dock högst med 12 %. Regeringen har i
prop. 1996/97:146 Vissa frågor om personlig assistans föreslagit att kommunerna skall finansiera beviljad assistansersättning för de första 20 timmarna
per vecka. Förändringen skall enligt regeringens förslag genomföras från den 1 november 1997. Till
följd av vidtagna och föreslagna förändringar under
år 1997 och i enlighet med finansieringsprincipen
förutsätts anslaget minskas med 1,2 miljarder kronor
för 1998. Samtidigt föreslås att 900 miljoner kronor
tillförs anslaget för att möta prognositiserade utgifter.
De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på
området är personkretsens omfattning, antalet beviljade assistanstimmar per vecka och beviljad assistansersättning per timme. Prognoserna för år 1997 och
framåt bygger på antaganden om att utgiftsutvecklingen ökar eftersom antalet personer som beviljas
ersättning ökar varje månad liksom antalet beviljade
timmar per vecka.

Slutsatser
Syftet med stödformen personlig assistans och statlig
assistansersättning har nåtts. Anslaget har dock ända
sedan det infördes kraftigt överskridits. Detta har
medfört att besparingar har skett inom verksamhetsområdet, som gjort det svårare att utveckla andra
insatser för funktionshindrade.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 4 053 000 000 kronor anvisas under anslaget B 7.
Kostnader för statlig assistansersättning för budgetåret 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 4 871 000 000 kronor respektive
5 778 000 000 kronor.

B 8.

1995/96
Därav

Statens institut för särskilt
utbildningsstöd
Utgift

1996

1

Anslagssparande

2 820

Utgiftsprognos

10 037

7 757

1997

Anslag

8 640

1998

Förslag

8 561

1999

Beräknat

8 809

2000

Beräknat

9 065

1. Beloppen anges i tusental kr
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Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS)
skall bidra till att uppfylla målet för utgiftsområdet
genom att förbättra förutsättningarna för utbildning
och studier för unga och vuxna personer med funktionshinder samt genom att administrera och utveckla olika stöd som behövs i och omkring studiesituationen.
Av årsredovisningen för budgetåret 1995/96
framgår att SISUS anslagssparande för myndighetens
förvaltningsanslag vid utgången av budgetåret
1995/96 uppgick till 2,8 miljoner kronor. SISUS avser utnyttja den möjlighet anslagssparandet medger
och genomföra ett antal angelägna projekt med hjälp
av konsultmedverkan under innevarande år och under år 1998.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (bå 95/96)
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande. De brister som uppmärksammades i förra årets revisionsrapport har åtgärdats. SISUS har numera en klar uppdelning av sin
verksamhet i tre olika verksamhetsgrenar liksom en
beskrivning av dessa i sin årsredovisning.

Slutsatser
Regeringen anser att det finns behov av att ytterligare
intensifiera resultatdialogen med myndigheten för att
på så sätt kunna förbättra analyserna av uppnådda
resultat efter årets slut. Regeringen avser att påbörja
ett sådant utvecklingsarbete under hösten 1997.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 8 561 000 kronor anvisas till Statens institut för
särskilt utbildningsstöd (SISUS) för år 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 8 809 000 kronor respektive 9 065 000 kronor. Det generella sparkravet på tre procent har beaktats vid beräkningen
av 1998 års anslag.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
I sin årsredovisning för budgetåret 1995/96 redovisar
SISUS sin verksamhet under verksamhetsgrenarna
stöd inom folkhögskolor, stöd inom universitet och
högskola samt stöd inom riksgymnasieverksamheten
för svårt rörelsehindrade ungdomar.
Av årsredovisningen framgår att myndighetens
verksamhet bedrivs på ett sådant sätt att målen för
verksamheten har kunnat uppnås.
SISUS har bl.a. som mål för sin verksamhet att ansvara för att kvaliteten i den verksamhet som finansieras med hjälp av bidraget till vårdartjänst säkras och
att resurserna används effektivt. Med anledning av
detta har SISUS under budgetåret 1995/96 färdigställt och börjat använda ett instrument för kvalitetsuppföljning. Dessutom har handläggningen av
vårdartjänstärenden utvecklats i syfte att säkra kvalitetet och få en bättre kostnadskontroll.
SISUS har även som mål att analysera hur vårdartjänsten och andra sociala stöd, t ex personlig assistans, förhåller sig till varandra. Detta arbete har inletts och pågår. En studie har dessutom påbörjats
som kommer att kunna ge kunskap som underlättar
en effektiv resursanvändning vad gäller vårdartjänst
vid utbildningsställena.
Flera av SISUS myndighetsuppgifter handlar om
att följa upp och utvärdera den verksamhet som finansieras med hjälp av statsbidraget till vårdartjänst.
Detta arbete bör dock vidareutvecklas för att SISUS
framdeles bättre skall kunna göra bedömningar om
vilka resultat som uppnåtts och förbättra regeringens
möjligheter att göra egna resultatbedömningar inom
området.

B 9.
1995/96
Därav

Handikappombudsmannen
Utgift

1996

7 847

1

Anslagssparande

1 023

Utgiftsprognos

8 884

5 576

1997

Anslag

7 908

1998

Förslag

7 746

1999

Beräknat

7 908

2000

Beräknat

7 978

1. Beloppen anges i tusental kr

Handikappombudsmannen skall bidra till att uppfylla målet för utgiftsområdet genom att bevaka frågor som angår funktionshindrade personers rättigheter och intressen samt att verka för att personer med
funktionshinder uppnår full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren.
Av årsredovisningen för budgetåret 1995/96 framgår bl.a. att Handikappombudsmannens anslagssparande vid ingången av år 1997 uppgick till 5,1 miljoner kronor. Genom ett regeringsbeslut har 4,1 miljoner kronor av det ackumulerade sparandet dragits in.
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Utöver detta har Handikappombudsmannen även
arbetat med frågor om kvinnor med funktionshinder,
skolområdet, tillgänglighet, arbetsmarknad, funktionshindrade föräldrars situation samt EU-frågor.
Handikappombudsmannen har i särskild ordning
lämnat en rapport om sin verksamhet och utvecklingen inom handikappområdet till regeringen. Därutöver har Handikappombudsmannen lämnat tre
olika delrapporter samt genomfört två undersökningar. Vissa undersökningar har gjorts i samarbete
med SCB.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
I årsredovisningen för budgetåret 1995/96 redovisar
Handikappombudsmannen sin verksamhet under
verksamhetsgrenarna ärendehandläggning, uppföljning och analys samt information och kunskapsöverföring.
Myndighetens verksamhet bedrivs enligt regeringens mening på ett sådant sätt att målen för verksamheten har kunnat uppnås. Dock har årsredovisningen
i alltför hög grad karaktären av verksamhetsberättelse i stället för resultatredovisning.
Ärendevolymen hos Handikappombudsmannen
har ökat. Handikappombudsmannen eftersträvar
korta handläggningstider. För anmälningsärenden
var den genomsnittliga handläggningstiden under
budgetåret 1995/96 89 dagar och för skriftlig juridisk rådgivning 45 dagar. Myndigheten har dessutom anordnat konferenser och seminarier på en rad
områden.
Ett av Handikappombudsmannens verksamhetsmål är att föra ut och förankra FN:s standardregler
samt att utvärdera de åtgärder som vidtas för att förverkliga dessa regler. Detta har skett bl.a. genom ett
antal undersökningar av hur statliga myndigheter efterlever standardreglerna. Som en uppföljning av undersökningarna har därefter myndigheterna kallats
till överläggningar. Handikappombudsmannen har
också arbetat med att föra ut och förankra standardreglerna till kommuner och landsting, bl.a. genom
att anordna konferenser.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (bå 95/96)
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande.

Slutsatser
Regeringen anser att det finns behov av att ytterligare
intensifiera resultatdialogen med myndigheten för att
förbättra analyserna av uppnådda resultat. Mått som
beskriver t.ex. kvalitet och effekter av myndighetens
åtgärder bör utvecklas. Regeringen avser att påbörja
ett sådant utvecklingsarbete under hösten 1997.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 7 746 000 kronor anvisas till Handikappombudsmannen för år 1998. För åren 1999 och 2000
beräknas anslaget till 7 908 00 kronor respektive
7 978 000 kronor. Det generella sparkravet på tre
procent har beaktats vid beräkningen av 1988 års
anslag.
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6 C Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete
samt alkohol- och narkotikapolitik

6.1

Omfattning/ändamål

optionsfrågor, Statens institutionsstyrelse, Alkoholinspektionen samt Alkoholsortimentsnämnden.

Verksamhetsområdet omfattas av socialtjänstens
individ- och familjeomsorg som är ett i huvudsak
kommunalt ansvarsområde och regleras av bl.a.
socialtjänstlagen (1980:620). De viktigaste verksamheterna är bistånd i form av socialbidrag, vård
av barn och unga, vård av missbrukare samt åtgärder för utsatta kvinnor och andra svaga grupper i samhället. Den statliga tillsynen över socialtjänsten utövas av länsstyrelserna och Socialstyrelsen. Området innefattar även allmänna barnfrågor samt alkohol- och narkotikapolitik.
De medel som upptas i statsbudgeten och som direkt anknyter till verksamhetsområdet nedan avser
stöd till kommunerna för att utveckla missbruks- och
ungdomsvården samt bidrag till organisationer på
det sociala området. Andra anslag inom verksamhetsområdet avser följande myndigheter: Barnombudsmannen, Statens nämnd för internationella ad-

UTGIFTSUTVECKLINGEN

Under verksamhetsområdet redovisas även Systembolaget AB. Dessutom finns medel som är av stor
vikt för området inom andra myndigheters anslag,
bl.a. Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och länsstyrelserna.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Antalet socialbidragstagare liksom kostnaderna
för socialbidrag har fortsatt att öka under år
1997.
– Tidiga insatser i form av kontaktperson från socialtjänsten för barn med behov av stöd har ökat.

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

75

38

52

52

52

52

C 2. Bidrag till organisationer på det sociala området

87

38

58

64

64

64

C 3. Barnombudsmannen

12

8

8

8

8

8

9

6

6

6

7

7

754

618

596

504

520

537

(MILJONER KRONOR LÖPANDE PRISER)

C 1. Bidrag till missbruk- och ungdomsvård samt
alkohol- och narkotikaförebyggande arbete

C 4. Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
C 5. Statens institutionsstyrelse
C 6. Alkoholinspektionen

21

9

16

15

15

15

C 7.Alkoholsortimentsnämnden

1

0

1

1

1

1

C 8. Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder

–

–

30

30

31

31

69

67

20

–

–

–

1 028

1 118

787

680

698

716

Äldre anslag
Totalt för utgiftsområde
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Socialbidrag
Socialbidraget har fortsatt att öka under hela
1990-talet. År 1996 erhöll 753 109 personer (403
204 hushåll) socialbidrag eller introduktionsersättning för flyktingar. Även kostnaderna har
fortsatt att öka. År 1996 utbetalades närmare 12
miljarder kronor. Kostnadsökningen har fortsatt
under första halvåret 1997. Även bidragstidens
längd fortsätter att öka och var år 1996 i genomsnitt 5,5 månader mot år 1990 i genomsnitt 4,1
månader.
Det är framförallt grupper som har svårt att hävda
sig på arbetsmarknaden som blir bidragsberoende,
bl.a. ungdomar och invandrare. Tre fjärdedelar av
hushållen är svenska och en fjärdedel utländska. De
hushåll som får socialbidrag är i stor utsträckning
ensamstående, närmare bestämt cirka 80 procent
varav drygt hälften är kvinnor. Cirka hälften av bidragstagarna är under 25 år.
Uppdelningen av individ- och familjeomsorgen i
specialiserade enheter har gett upphov till vissa farhågor när det gäller frågor som rör ekonomiskt bistånd. Länsstyrelserna påpekar att handläggningen
kan ske utifrån ett alltför snävt perspektiv där individens ekonomi blir den enda bedömningsgrunden vilket kan leda till att människor med mer komplexa
problem inte får den hjälp de behöver. Stora variationer i socialbidragsbeslut har konstaterats.
Regeringens slutsats är att kommunerna gör stora
ansträngningar för att genom olika projekt eller permanenta verksamheter bidra till att människor får
arbete, sysselsättning eller andra aktiviteter i syfte att
förkorta socialbidragsberoendet. Det är emellertid
svårt att få en entydig bild av resultatet av dessa insatser.
Det ansträngda ekonomiska läget i landet har under de senaste åren präglat arbetet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Arbetslösheten och
förändringar i socialförsäkringssystemen har medfört
att fler människor än tidigare har kommit att behöva

– Efterfrågan av institutionsvård för missbrukare
vid LVM-hem har fortsatt att minska. Det har
medfört att Statens institutionsstyrelse får ett underskott i budgeten och måste genomföra en
kraftig omstrukturering av sin verksamhet och
avveckla ett antal LVM-hem. Samtidigt har efterfrågan på platser vid de särskilda ungdomshemmen ökat och en utbyggnad sker.
– Olika undersökningar pekar på att det blivit vanligare att ungdomar prövar eller använder narkotika.
– Internationaliseringen och vårt medlemskap i EU
har ställt krav på omställningar inom alkoholområdet för att vi skall kunna upprätthålla målet för
den svenska alkoholpolitiken.
Större förändringar
Riksdagen har med anledning av regeringens proposition (1996/97:124) beslutat om vissa ändringar i socialtjänstlagen samt ny lag (1997:192) om
internationell adoptionsförmedling.
Prioriteringar för 1998
– Hänsyn till barnets bästa skall tas i alla sammanhang där barn berörs. Intentionerna i FN:s konvention om barnets rättigheter skall genomsyra
verksamheten som rör barn.
– Opinionsbildning och förebyggande åtgärder
bland ungdomar skall intensifieras för att påverka
attityder och beteenden inom alkohol- och narkotikaområdet.

6.2

Resultatbedömning och
slutsatser

6.2.1

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Utvecklingen av antalet socialbidragstagare och utgivet
socialbidrag i fasta priser 1983-1996

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg omfattas av olika former av bistånd. De viktigaste verksamheterna är bistånd i form av socialbidrag, vård
och stöd till barn och unga, vård av missbrukare
samt åtgärder för utsatta kvinnor och andra svaga
grupper i samhället.
Socialtjänsten har uppgifter på såväl individ- som
grupp- och samhällsnivå och skall arbeta både förebyggande och åtgärdande. Det individuella bistånd
som ges genom socialtjänstens försorg skall utformas
så att det stärker den enskildes möjligheter att leva
ett självständigt liv. Valet av bistånd får inte styras av
mekaniskt tillämpade åtgärdsmodeller utan måste
alltid utgå från vad som är mest ändamålsenligt i det
enskilda fallet.

Index 1983=100
300
250
200

Utgivet
socialbidrag

150

Bidragstagare
100

100

50
0
83
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91

92

93
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socialtjänstens hjälp. Samtidigt är kommunernas resurser för att ge stöd och hjälp mer begränsade än
tidigare. För att hålla kostnaderna nere har många
kommuner frångått Socialstyrelsens rekommenderade socialbidragsnorm. Allmänt sker en restriktivare
tolkning av 6 § Socialtjänstlagen. I den av riksdagen
antagna propositionen Ändring i socialtjänstlagen
(prop. 1996/97:124, bet. 1996/97:SoU18, rskr.
1996/97:264) har nivån på socialbidragsnormen preciserats i form av en s.k. riksnorm. Därmed skapas
förutsättningar för att bedömningen av socialbidrag
till försörjning skall bli likvärdig oberoende var i landet man bor.

saknas ett tillräckligt barnperspektiv i utredningarna,
dvs. att barnets situation inte blir tillräckligt belyst.
Socialstyrelsen har av regeringen fått i uppdrag att
redovisa en uppföljning av rapporten Barns villkor i
förändringstider vilket kommer att avrapporteras
1 mars 1998.
Ungdomars förändrade attityder till narkotika,
den ökande alkoholkonsumtionen men även frågor
som är kopplade till våld, invandrarproblematik och
arbetslöshet kräver fortsatt stora insatser från socialtjänsten med fokus på förebyggande verksamhet.
Vård av missbrukare
Kommunerna har skyldighet att tillhandahålla
vård för missbrukare. I den mån vården inte kan
komma till stånd på frivillig väg finns genom lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa
fall (LVM) möjligheter att använda tvångsvård.
Staten har, genom Statens institutionsstyrelse
(SiS), ansvaret för tvångsvården av missbrukare.
Socialtjänsten skall arbeta för att förebygga och
motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel och därvid ägna särskild
uppmärksamhet åt insatser för barn och ungdom.
Den enskilde missbrukaren skall av socialtjänsten
aktivt erbjudas den hjälp och den vård som han
eller hon behöver för att komma ifrån sitt missbruk.
Det har under hela 1990-talet funnits en ambition
inom socialtjänsten att utveckla öppenvårdsinsatser
och minska institutionsvården.
Merparten av missbrukarvården ges i frivilliga
former. Det totala antalet personer som på grund av
missbruk vistats i HVB- eller LVM-hem den
31 december varje år minskade under 1990-talets
första år från 4 500 till knappt 3 600 personer men
ökade till drygt 3 700 under år 1995. Den ökning
som redovisas skedde inom frivilligvården. Drygt en
femtedel av samtliga intagna under 1995 var kvinnor. Ca 64 % av dem som skrevs ut från LVM-vård
under år 1995 fortsatte i någon form av frivilligvård
efter LVM-vårdens slut.
Av länsstyrelsernas årsrapporter framgår att behandlingsresurserna för missbrukare med psykiska
störningar är otillräckliga samt att variationerna
mellan kommunerna är stora.
Regeringen kan konstatera att det inom missbrukarvården sker en fortsatt utveckling av öppenvård,
skyddat boende och s.k. mellanvård, jämte en kraftig
minskning av utnyttjandet av tvångsvården. Det
finns flera aktörer på området, såväl offentliga som
privata, som erbjuder olika typer av vård. Konkurrensen har ökat liksom variationerna i kostnaderna.
Konsekvenserna för missbrukarvården av denna omstrukturering är svårbedömd. Socialstyrelsens uppföljning visar emellertid att kommunernas totala
kostnader för missbrukarvården varit i stort sett
oförändrade under 1990-talet Det finns dock ingen
entydig bild av utvecklingen som kan ligga till grund

Vård av barn och unga
Socialtjänstens barn- och ungdomsvård riktar sig
till familjer med barn och ungdomar i åldrarna
0-20 år. Om barn och ungdomar riskerar att utvecklas ogynnsamt skall socialtjänsten i nära samarbete med hemmen se till att de får det skydd och
stöd de behöver, och om det är motiverat med
hänsyn till den unges bästa, vård och stöd utanför
hemmet. Tvångsingripande i enlighet med lagen
(1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av
unga (LVU) kan beslutas i vissa särskilda situationer.
Socialtjänsten ansvarar vidare för vissa familjerättsliga uppgifter samt familjerådgivning.
Under år 1995 berördes 28 700 barn och ungdomar någon gång under året av insatser från socialtjänstens sida, såsom kontaktperson eller placering
utanför hemmet. Detta är 2 700 barn fler jämfört
med år 1990 och 500 barn fler än 1994. Ungefär en
fjärdedel av barnen var nytillkomna i betydelsen att
de inte hade varit föremål för insatser under de senaste fem åren före år 1995. Insatsen kontaktperson
har ökat stadigt under hela 1990-talet och är för
60 % av de nytillkomna barnen den första insatsen
som erbjuds. De omedelbara omhändertagandena
enligt LVU ökade kraftigt mellan åren 1990 och
1994 denna trend bröts år 1995. Socialtjänsten har i
stor utsträckning under 1990-talet utvecklat insatser
i öppenvård som alternativ till placeringar. Nationell
statistik saknas över omfattningen av dessa insatser.
Socialtjänstens arbete med utsatta barn och ungdomar och deras familjer har på regeringens initiativ
varit föremål för omfattande utvecklingsinsatser,
bl.a. inom ramen för utvecklingsmedel som Socialstyrelsen disponerar.
Regeringens slutsats är att kommunernas insatser
för barn och ungdom generellt ges en hög prioritet.
En bred samverkan mellan kommuner och andra aktörer utvecklas på många håll i syfte att ge effektivare
hjälpinsatser. Utvecklingen av adekvata stöd- och
behandlingsinsatser för förebyggande och tidiga åtgärder i öppenvård fortsätter.
Samtidigt kan konstateras att familjehemsvården
är i behov av kvalitetsutveckling. Länsstyrelserna
konstaterar i olika rapporter att det fortfarande ofta
59
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för en noggrann resultatbedömning. Regeringen har
därför uppdragit åt Socialstyrelsen att göra en uppföljning av rapporten ”Kursändring inom missbrukarvården” med fokus på en analys och bedömning
av om tillgången till öppna vård- och stödformer är
väl avvägd i förhållande till olika former av institutionsvård. Uppdraget skall redovisas i januari 1998.

relsernas tillsyn och uppföljning avser såväl hanteringen av enskilda ärenden som uppföljning av
verksamheter. Länsstyrelserna skall i sin nya roll
inrikta tillsynsarbetet särskilt på att beakta effekterna av förändringar som sker inom alkoholområdet. På det regionala planet ansvarar länsstyrelserna för att politiken får genomslag i länet. I
länsstyrelsernas nya roll på alkoholområdet ingår
att följa utvecklingen och svara för samordningen
mellan berörda myndigheter när det gäller alkoholpolitiska insatser och tillsynen av restaurangbranschen.
Länsstyrelserna skall som ett led i sitt tillsynsarbete på såväl socialtjänstens som alkoholpolitikens område lämna enhetliga underlag till den nationella
uppföljningen rörande tillsynens inriktning, innehåll
och resultat. Detta möjliggör en samlad bedömning
och jämförelse på nationell nivå av de problem som
länsstyrelserna möter i sin tillsynsverksamhet. Den
samlade redovisningen tjänar också som underlag för
länsstyrelsernas dialog med kommunerna i syfte att
utveckla verksamheterna.
Av länsstyrelsernas årsredovisningar framgår att
handläggningen av individuella ärenden är ett betydande inslag i arbetet även om det finns en strävan
att förskjuta tyngdpunkten mot en mer övergripande
tillsyn.
Med anledning av vad som framkommit av länsstyrelsernas tillsynsrapporter kan regeringen konstatera att övervägande delen av de ärenden som handläggs inom individ- och familjeomsorgen motsvarar
lagstiftningens krav och intentioner. Det finns dock
brister vad gäller information, uppsökande verksamhet, handläggning och dokumentation. Länsstyrelserna har utifrån sin tillsyn och sina informella kontakter med enskilda påtalat brister i bemötande som
ett allt mer framträdande problem. Totalt sett är antalet tillsynsärenden relativt få. På nationell nivå saknas tillräckligt underlag för att kunna bedöma verksamhetens måluppfyllelse och resultatkvalitet, varför
tillsyn, uppföljning och utvärdering av den sociala
verksamheten behöver vidareutvecklas.

Våld mot kvinnor samt prostitution
Under senare år har ett flertal åtgärder vidtagits
för att motverka våld mot kvinnor och för att
stödja, hjälpa och skydda utsatta kvinnor. Bland
åtgärderna kan nämnas ny lagstiftning och ändringar i befintlig lagstiftning, t.ex. höjda straffskalor för ett antal vålds- och sexualbrott. Satsningar har också gjorts på förebyggande åtgärder,
t.ex. genom fortbildning av personal som kommer
i kontakt med utsatta kvinnor och på förbättringar av skyddet för de kvinnor som utsatts för våld
eller riskerar att utsättas för våld, t. ex genom
larm och annan utrustning. Därtill kommer att
kvinnojourerna under senare år fått utökat statligt
stöd. Kvinnovåldskommissionens slutbetänkande
Kvinnofrid (SOU 1995:60) behandlar frågor om
hur myndigheter inom bl.a. socialtjänst och hälsooch sjukvård skall handlägga ärenden med anknytning till våld mot kvinnor och hur kunskap
och kompetens skall höjas bland dem som arbetar
med sådana ärenden. Betänkandet innehåller förslag som griper in på flera olika samhällsområden.
Det finns alltjämt ett stort behov av insatser.
Prostitutionen i Sverige är av förhållandevis liten
omfattning men den tilltagande internationaliseringen påverkar mönstren för prostitutionen. Den internationella handeln med kvinnor över gränserna, s.k.
trafficking, har ökat oroväckande. Spridningen av
hiv och aids är ett allvarligt problem som fått prostitutionen att framstå i ett nytt perspektiv.
Regeringen anser att könshandeln skadar samhället i stort. Att sexualitet betraktas som en vara, något
som kan köpas och säljas är inte förenligt med synsättet i ett demokratiskt samhälle. Härtill kommer
kostnaden för de sjukdomar och skador som prostitutionen orsakar och den kriminalitet som följer i
könshandelns spår. Prostitutionsutredningens betänkande (SOU 1995:15) innehåller förslag som syftar
till att begränsa könshandeln.
Under hösten 1997 kommer åtgärder att föreslås
med anledning av Kvinnovåldskommissionens och
Prostitutionsutredningens förslag.

Ändring i socialtjänstlagen
Riksdagen har på regeringens förslag (prop.
1996/97:124,
bet.
1996/97:SoU18,
rskr.
1996/97:264) fattat beslut om ändringar i socialtjänstlagen (1980:620). Ändringarna innebär inga
avsteg från de grundläggande principer som formuleras i nu gällande lag.
Bakgrunden till regeringens förslag till ändring i
gällande lagstiftning är de senaste årens samhällsförändringar i form av arbetslöshet, minskade kommunala resurser och förändringar i socialförsäkringssystemen.
Ändringarna i socialtjänstlagen innebär en precisering av den enskildes rätt till bistånd i form av försörjningsstöd och annat bistånd. Socialtjänstens
skyldigheter att bistå med aktiva åtgärder förtydligas.

Tillsynen
Den statliga tillsynen omfattar såväl kommunernas socialtjänst och olika institutioner inom socialtjänsten som enskilda vårdhem och bedrivs på
både nationell och regional nivå. Socialstyrelsen
har bl.a. till uppgift att följa upp och utvärdera
socialtjänsten samt återföra kunskap och erfarenhet till regeringen och till kommunerna. Länssty60
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Vidare innebär förändringarna en markering av den
enskildes ansvar att göra vad han eller hon kan för
att bli självförsörjande.
Det är angeläget att socialtjänsten mer än tidigare
inriktas på att verka med barnets bästa för ögonen. I
syfte att stärka barnperspektivet föreslås ett antal nya
bestämmelser. Bland annat införs i socialtjänstlagens
första paragraf ett stycke om att det särskilt skall beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver när åtgärder rör barn. Barnets rätt att komma till tals i frågor som rör barnet kommer till uttryck i 9 §
socialtjänstlagen.
I lagen införs en bestämmelse om att socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet. För att utföra
socialtjänstens uppgifter skall det finnas personal
med lämplig utbildning och erfarenhet.
Analysen av de sociala förändringar som inträffat
och de förändringar som kan förutses framledes enligt regeringens bedömning motiverar ett fortsatt utredningsarbete på en rad, för socialtjänsten, viktiga
områden. En särskild utredare skall därför tillkallas
med uppgift att göra en översyn av vissa frågor rörande socialtjänstlagen och socialtjänstens uppgifter.
Utredaren skall ges i uppdrag att analysera och lämna förslag som bl.a. berör lagens konstruktion och
struktur, socialtjänstens finansiering, socialtjänstens
uppgifter och kompetensområden samt organisationen och former för tillsynen över socialtjänsten.

6.2.2

dock kommit olika långt i arbetet med att införliva
barnkonventionen i det vardagliga arbetet med barn.
Regeringen har den 19 december 1996 beslutat att
avsätta 10 miljoner kronor per år under en tvåårsperiod, dvs. totalt 20 miljoner kronor, ur Allmänna
arvsfonden till en särskild satsning på barnkonventionen. Dessa medel skall i första hand täcka frivilligorganisationernas kostnader för projekt som ökar
kunskaperna om barnkonventionen i kommuner och
landsting. Barnombudsmannen samordnar projektet.
Arbetet sker i samarbete med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Regeringens avsikt
med denna satsning är att ta ytterligare ett steg i införlivandet av barnkonventionen i det vardagliga arbetet med barn.
Föräldrautbildning bedrivs framför allt i samband
med graviditet och under barnets spädbarnstid. På
mödra- och barnavårdscentraler erbjuds föräldrar att
delta i gruppverksamhet som syftar till att öka kunskaperna om graviditet och barnets nedkomst samt
om spädbarnets behov. Också via barnomsorgen och
skolan har familjen möjlighet att delta i olika sorters
föräldraverksamhet. Även den öppna förskolan spelar här en viktig roll. Föräldrautbildning anordnas
också av frivilliga organisationer, föräldraföreningar
och studieförbund. Regeringen har under våren 1997
tillsatt en utredning med uppgift att se över föräldrautbildningen. Avsikten är både att stärka den befintliga föräldrautbildningen och att vidareutveckla
modeller för föräldrautbildning och annat stöd i föräldraskapet för föräldrar till tonårsbarn.
Projektet, Barn idag, som har pågått inom Socialdepartementet under åren 1996 och 1997, har haft
som utgångspunkt att bl.a. söka svar på följande frågor: Hur mår barn i Sverige idag? Hur påverkas de
av olika besparingar som tunnar ut nätverken i
barnmiljöer och av föräldrars arbetslöshet? Vad säger forskningen om gynnsamma faktorer för barns
utveckling? Projektet har gett ut två rapporter Barn
idag (Ds 1996:57) och Barnens bästa - vår framtid
(Gothia 1997).
Socialtjänstens insatser riktade till barn och ungdomar behandlas i avsnittet Socialtjänstens individoch familjeomsorg.
Regeringens slutsats är att samhället alltmer ser till
barnets bästa. Samtidigt som vissa barn aldrig har
haft det så bra som idag, blir skillnaderna mellan olika grupper av barn allt tydligare. God kvalitet inom
barnomsorg, skola och fritidsverksamhet är till gagn
för alla barn, men betyder särskilt mycket för barn
med olika svårigheter. Ett gott vuxenstöd i närmiljön
kan kompensera för svårigheter och påfrestningar i
hemmet. Det är viktigt att uppmärksamma de effekter som eventuella besparingar kan få för barnen.
Efter världskongressen mot kommersiell sexuell
exploatering av barn har ett uppföljningsarbete påbörjats. Det nationella uppföljningsarbetet inbegriper
utarbetandet av regeringens program för åtgärder
mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Som

Allmänna barnfrågor

FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen) är en av grundpelarna för regeringens arbete med barnfrågor. Sverige har utan
förbehåll ratificerat barnkonventionen vilket bl.a.
betyder att Sverige har åtagit sig att barnets bästa
skall sättas i centrum vid alla åtgärder som vidtas
av offentliga organ, dvs. domstolar, förvaltningsmyndigheter och lagstiftande organ.
Barnombudsmannen (BO) har regeringens uppdrag att informera om barnkonventionen och att
granska om lagar och andra författningar och deras
tillämpning stämmer överens med åtagandena i konventionen. BO har också en opinionsskapande funktion och skall verka för att öka samhällets kunskap
om barns och ungas villkor.
Den av regeringen tillsatta Barnkommittén
(S 1996:01) med uppdrag att bl.a. göra en bred översyn av hur svensk lagstiftning och praxis förhåller sig
till barnkonventionens bestämmelser har nyligen
överlämnat sitt slutbetänkande till regeringen. Betänkandet kommer att remissbehandlas under hösten
1997.
Stora delar av det samhälleliga ansvaret för barnen
ligger på kommunerna och varje kommun har stor
frihet att själv organisera sin verksamhet så att den
blir bra för de barn som vistas där. Kommunerna har
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ett led i det internationella regionala uppföljningsarbetet har ett samarbete initierats inom Östersjörådets ram. Resurser avsätts för att i första hand föra
ut kunskap om sexuell exploatering av barn och initiera projekt på området.

6.2.3

förändrade förutsättningarna som internationaliseringen och vårt EU-medlemskap medfört för den
traditionella svenska alkoholpolitiken. Det handlar
vidare om insatser som indirekt kan påverka människors förhållningssätt och vanor och som också ökar
det individuella ansvarstagandet. Det handlar om att
i ökad utsträckning utveckla hållbara lokala strategier som också innebär ett ökat lokalt ansvarstagande.
Detta är en omställningsprocess som kräver insatser
under lång tid framöver.
Regeringen har också tagit ett initiativ till fördjupat samarbete mellan olika aktörer genom att tillsätta en kommitté (S 1997:02) som skall utveckla samarbetet mellan berörda myndigheter, försäkringsbolag och olika branschorganisationer på alkoholområdet. Uppgiften är att uppmuntra olika aktörer,
t.ex. företag, branschorganisationer, försäkringsbolag, berörda myndigheter och andra att engagera sig i
arbetet mot missbruk. Ett prioriterat område där
samtliga inblandade har gemensamma intressen är
insatser som motverkar den illegala alkoholhanteringen, dvs. illegalt tillverkad eller insmugglad alkohol och langning till ungdomar.
En departementspromemoria, Svartsprit och ungdomar (Ds 1997:8), har nyligen remissbehandlats
och bereds för närvarande inom Regeringskansliet
och kommer att ligga till grund för olika insatser för
att motverka den ökande olovliga alkoholhanteringen.
Alkoholreklamutredningen (S 1996:03) som har
till uppgift att se över nuvarande marknadsföringsregler överlämnar inom kort sitt slutbetänkande.
Därefter skall förslaget remissbehandlas och eventuellt bli föremål för en proposition till riksdagen under
våren 1998.
Sverige har tillsammans med Finland gjort en ansökan till EU-kommissionen om medel för att genomföra en länderjämförande undersökning om alkoholproblemens omfattning och hur alkoholpolitiken ser ut i samtliga EU-länder. Sammantaget
har ett bidrag om 6 miljoner kronor sökts från
kommissionen för undersökningen som skall vara
klar under år 2000. Tanken är att denna undersökning skall tjäna som underlag för diskussioner om
behovet av en alkoholpolitik inom EU. Sverige
kommer att verka för att en diskussion om alkoholpolitik kommer upp på EU-dagordningen.
Regeringen har genom Allmänna arvsfonden gett
Folkhälsoinstitutet 15 miljoner kronor för stöd till
olika ideella organisationers barn- och ungdomsprojekt som ligger i linje med den nationella handlingsplanen för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser.
Internationaliseringen och Sveriges inträde i EU
har förändrat förutsättningarna för den svenska alkoholpolitiken. Målet om att begränsa alkoholens
skadeverkningar genom att minska den totala konsumtionen av alkohol ligger fast och ambitionsnivån
är oförändrat hög. För att upprätthålla detta mål är

Alkoholpolitik

Syftet med den svenska alkoholpolitiken är att
minska alkoholens medicinska och sociala skadeverkningar genom att minska totalkonsumtionen.
I en nationell handlingsplan för alkohol- och narkotikaförebyggande arbete finns olika delmål preciserade. Insatser skall genomföras som vidmakthåller eller förstärker en effektiv tillsyn över
handeln med alkoholdrycker samt en förstärkt insats mot illegal alkoholhantering. Stora insatser
skall göras för att vidmakthålla en opinion till
förmån för återhållsamma alkoholvanor i befolkningen och för nykterhet när det gäller vissa grupper och i vissa situationer. Detta innebär att ungdomar skall avstå från alkoholkonsumtion under
uppväxtåren, att trafiken, graviditeten och arbetsplatserna skall vara alkoholfria. I det förebyggande arbetet skall uppmärksamhet riktas mot de
grupper som förenar en omfattande alkoholkonsumtion med en socialt utsatt situation.
Det finns idag oroande tendenser som visar att det
sker en ökning av alkoholkonsumtionen bland allt
yngre ungdomar. Flera undersökningar under det senaste året visar att andelen ungdomar som ofta berusar sig ökar och andelen som aldrig berusar sig minskar.
Det är framför allt dryckerna folköl, starköl, alkoläsk och illegala alkoholdrycker som står för ökningen. För vissa grupper närmar sig ölkonsumtionen 1970-talets nivå. Särskilt oroande i detta
sammanhang är uppgifter om ökat berusningsdrickande bland flickor. Åtgärder för att påverka attityder
och beteenden bland dessa har därför fortsatt hög
prioritet.
Förutsättningarna att i fortsättningen bedriva en
traditionell svensk alkoholpolitik har ändrats i och
med det svenska EU-inträdet. Den relativt höga beskattningen av alkoholdrycker i Sverige kan komma
att bli svårare att upprätthålla i framtiden. Ändrade
regler för införsel av alkohol, avskaffandet av monopolen för tillverkning, import och partihandel av alkoholdrycker, ifrågasättandet av detaljhandelsmonopolet samt den ökade smugglingen av alkohol kräver
förstärkt tillsyn och reser krav på en förnyelse av alkoholpolitiken.
Regeringen har därför beslutat att det inom Socialdepartementet skall finnas en nationell ledningsgrupp för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Ledningsgruppens uppgift är att bygga upp ett
långsiktigt förebyggande arbete som kan möta de
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det dock nödvändigt att söka nya metoder för det
förebyggande arbetet.
Regeringen anser att situationen på alkoholpolitikens område kräver en hög grad av samordning, effektivitet och en ledningsorganisation med hög beredskap för olika insatser. Tillkomsten av Nationella
ledningsgruppen för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser är ett led i en sådan samordning. En
översyn för att ytterligare samordna och effektivisera
de olika åtgärderna inom verksamhetsområdet bör
genomföras.
Medel med syfte att understödja ett långsiktigt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete behövs.
Regeringen föreslår därför att riksdagen även fortsättningsvis anvisar ett anslag på 30 miljoner kronor
under anslagsposten C 8. Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder.
På alkoholforskningens område behöver konsumtionsforskningen utvecklas och stimuleras. Alkoholforskningsutredningen har föreslagit att ett särskilt
alkoholforskningsinstitut tillskapas. Förberedelsearbetet som omfattar såväl alkoholforskning som narkotikaforskning pågår under ledning av Socialvetenskapliga forskningsrådet. Regeringen anser att
Folkhälsoinstitutets verksamhet och kompetens inom
forskningsområdet är betydelsefull i det fortsatta arbetet varför Folkhälsoinstitutet såväl kompetensmässigt som finansiellt bör stödja verksamheten vid
forskningsinstitutet.

6.2.4

Folkhälsoinstitutet följer konsumtions- och
skadeutvecklingen inom alkohol- och narkotikaområdet samt fördelar vissa medel till alkohol- och narkotikaforskning inom särskilt angelägna områden
och genomför utvärderingar av det förebyggande arbetets effekter. Socialstyrelsen svarar för tillsyn samt
uppföljning och utvärdering av förebyggande insatser
och vård och behandling inom socialtjänsten. Socialstyrelsen stöder också utvecklingen inom området,
bl.a. inom ramen för regeringsuppdraget Offensiv
narkomanvård.
Från flera länder i Europa kommer rapporter om
en positivare inställning till narkotika bland ungdomar och en ökning av missbruket. I de regelbundna
undersökningar om drogvanorna hos elever i årskurs
9 i grundskolan pekar på att erfarenheten av narkotika ökar också i Sverige. Ökningen sker dock från
en i jämförelse med 1970-talet låg nivå. Andelen
ungdomar som någon gång prövat narkotika var under större delen av 1980-talet cirka 4 procent för att
under 1990-talets första hälft successivt öka till omkring 8 procent bland pojkar respektive 7 procent
bland flickor år 1997. Undersökningarna visar också
att skolelever och värnpliktiga har en något mer liberal inställning till narkotika idag än tidigare. Också
från personal och organisationer som verkar bland
ungdomar kommer rapporter om förändrade attityder och en ny öppenhet att experimentera. En stor
majoritet av ungdomarna anser emellertid att narkotikan är ett problem och ger bara ett mycket begränsat stöd till påståenden i drogliberal riktning.
År 1992 genomfördes en undersökning av det
tunga narkotikamissbrukets omfattning. I denna
uppskattades antalet tunga missbrukare till mellan
14 000 och 19 000. År 1979, när en motsvarande
kartläggning genomfördes fann man 10 000–14 000
tunga missbrukare. Kvinnornas andel utgör ca en
tredjedel.
Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, som genomfört undersökningarna inträffade nyrekryteringen till gruppen tunga
missbrukare huvudsakligen i slutet av 1970-talet och
i början av 1980- talet. Andelen unga med ett tungt
missbruk minskade påtagligt mellan de båda undersökningarna. År 1992 var 43 procent av de tunga
missbrukarna över 35 år och närmare hälften hade
missbrukat i tio år eller mer.
Sedan mitten av 1980-talet har Socialstyrelsen på
regeringens uppdrag fördelat medel för att bygga upp
en offensiv narkomanvård, bl.a. i syfte att motverka
smittspridningen av hiv bland narkotikamissbrukare.
Sverige har idag en internationellt sett mycket låg andel nysmitta av hiv bland injektionsmissbrukare. Det
rör sig om ett par fall årligen. Socialstyrelsen kommer
under hösten 1997 att avrapportera uppdraget och
göra en bedömning av vilken inriktning det fortsatta
utvecklingsarbetet inom narkotikaområdet bör ha.
Tillgången på narkotika i världen är mycket stor.
Produktionen av illegal narkotika ökar, samtidigt

Narkotikapolitik

Det yttersta målet för den svenska narkotikapolitiken är ett narkotikafritt samhälle. Sveriges ansträngningar att bekämpa narkotikamissbruket
skall även fortsättningsvis bygga på en kombination av målinriktade förebyggande insatser, ett varierat utbud av behandlingsformer och fortlöpande kontrollinsatser. Denna politik måste
förverkligas på såväl lokal som nationell nivå. Avsikten är att motverka droganvändning bland
ungdomar och att erbjuda adekvata vård- och rehabiliteringsinsatser till alla som utvecklat ett
missbruk.
Det är på lokal nivå som politikens trovärdighet
prövas. Narkotikapolitiska insatser bör därför samordnas kommunalt och regionalt, med särskild betoning på förebyggande insatser riktade till unga människor.
Den svenska narkotikapolitiken ligger till grund
för Sveriges internationella engagemang. Målet är att
på ett globalt plan utveckla insatserna för att möta
narkotikahotet. Sverige motverkar aktivt alla försök
till nedrustning av narkotikakontrollen.
Insatser inom narkotikapolitikens område skall
baseras på kunskap om faktiska förhållanden och på
utvärderingar av effekterna av olika åtgärder.
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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. Skillnaden mellan
renodlade producent- eller
konsumentländer har jämnats ut; där det finns narkotika, där växer också missbruket.
I flera europeiska länder förs en intensiv narkotikapolitisk debatt, där vissa grupper förespråkar en
avkriminalisering av användningen av i första hand
cannabis. Det förekommer också förslag om att legalisera användningen av alla typer av narkotika.
Enligt olika opinionsundersökningar saknar dock
sådana krav stöd bland befolkningarna i allmänhet.
Ingen regering har heller uttalat sig för en sådan politik. I en del länder har ett kraftfullt avvisande av
varje tanke på legalisering lett till att legaliseringsförespråkarna förlorat mark och debatten i stället inriktats på hur de förebyggande insatserna skall kunna stärkas. I en del länder i Europa förekommer
försök med legal förskrivning av heroin till heroinmissbrukare.
Sverige deltar mycket aktivt i det internationella
samarbetet mot narkotika inom FN och den särskilda samarbetsgruppen för narkotikafrågor inom Europarådet, den s.k. Pompidougruppen.
Sverige har bl.a. deltagit i det utbildnings- och träningsprogram för personal verksam inom förebyggande arbete och vård och behandling i Central- och
Östeuropa som Pompidougruppen har genomfört.
Genom medlemskapet i EU har Sverige fått tillgång till ett utökat europeiskt samarbete kring narkotikafrågorna. Unionsfördraget öppnar nya möjligheter för en samordnad narkotikastrategi inriktad på
minskad efterfrågan, bekämpning av narkotikahandeln och påverkan på tredje land genom ett samordnat internationellt agerande. En global handlingsplan
som omfattar samtliga dessa delar har antagits liksom ett särskilt narkotikapreventivt program.
I Lissabon finns sedan några år tillbaka EU:s narkotikaobservatorium, med uppgift att samla och bearbeta information om droger och drogberoende i
medlemsstaterna. Syftet är att ta fram tillförlitliga
och jämförbara data om narkotikaproblemen. Sverige deltar i observatoriets verksamhet.
Sverige deltar också i ett västeuropeiskt forskningssamarbete inom vars ram nationella forskningsprojekt rörande utvärdering av insatser mot
drogmissbruk samordnas. Universitetet i Stockholm
har i uppdrag att svara för den svenska samordningen. Inom ramen för regeringens samordningsorgan
för narkotikafrågor (SAMNARK) sker en samordning av regeringens narkotikapolitik.

Regeringen drar följande slutsatser. Trots rapporter om ett ökat experimenterande med droger i ungdomsgrupper och rapporter om ändrade attityder till
narkotika är narkotikamissbrukets omfattning i Sverige relativt begränsat, både i jämförelse med 1970talet och i ett internationellt perspektiv. Det finns
dock anledning att ta situationen på stort allvar. Genomgripande politiska, tekniska, ekonomiska och
sociala förändringar har starkt påverkat eller förändrat tillvaron för stora grupper människor samtidigt
som toleransen mot narkotika har ökat på många
håll i världen. Risken att ett relativt oskyldigt och nyfiket experimenterande med droger skall leda till ett
mer permanent bruk som leder till ett beroende kan
inte negligeras. Särskilt uppmärksamhet bör i det
sammanhanget riktas mot de ungdomskulturer som
byggs upp runt s.k. partydroger, t.ex. ecstasy och
LSD, i vissa ungdomsgrupper som tidigare inte definierats som riskgrupper vad gäller narkotika. Drogerna, som görs relativt lätt tillgängliga via marknads- och saluföring på internet betraktas inte som
narkotika av ungdomarna, varför de också har svårt
att inse att konsumtionen är att definiera som missbruk.
Narkotikapolitikens huvudinriktning måste enligt
regeringens bedömning även fortsättningsvis vara att
motverka en ökad narkotikaanvändning bland ungdomar. Kommunerna bör därför målmedvetet stärka
det förebyggande arbetet riktat till ungdomar. Nationella ledningsgruppen för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser har frågan om trender och
missbruk bland ungdomar som en av sina främsta
prioriteringar.
Som ett led i strävanden att stärka narkotikapolitiken kommer regeringen under hösten 1997 att utveckla en narkotikapolitisk strategi.
Sverige bör även fortsättningsvis ha en framträdande roll i det internationella samarbetet. Detta
samarbete är utomordentligt betydelsefullt, inte
minst mot bakgrund av den pågående europeiska integrationen och de genomgripande förändringarna i
Central- och Östeuropa.
För närvarande pågår förberedelserna inför ett
särskilt narkotikamöte i FN:s Generalförsamling i
juni 1998. Syftet med mötet är att enas om strategier
för det globala narkotikaarbetet. Sverige, som är en
av huvudbidragsgivarna till FN:s narkotikakontrollprogram, UNDCP, deltar aktivt i mötesförberedelserna.
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6.3

Anslag

C 1.

Bidrag till ungdomsvård och
missbrukarvård samt alkoholoch narkotikaförebyggande
arbete

synsarbete. Länsstyrelserna bör därför även fortsättningsvis fördela de utvecklingsmedel som är avsatta
för att stimulera och utveckla förebyggande och öppenvårdsinsatser för ungdomar och missbrukare.

Slutsatser
1995/96
Därav

Utgift

1996

75 526

1

Särskilda utvecklingsmedel bör även fortsättningsvis avsättas till att stimulera kommunerna att
utveckla insatser i öppen vård för ungdomar och
missbrukare. Länsstyrelserna bör även fortsättningsvis fördela dessa utvecklingsmedel. Då
många myndigheter idag har i uppdrag att stimulera en sådan utveckling är samordning av utvecklingsinsatserna önskvärd.
I propositionen Ändring i socialtjänstlagen
(1996/97:124) betonas betydelsen av tidig upptäckt
och tidiga insatser för att förebygga och motverka ett
mer omfattande behov av vård. Utvecklingsmedlen
skall mot denna bakgrund också kunna användas för
att utveckla metoder för tidig upptäckt, tidiga och
förebyggande insatser för ungdomar och missbrukare.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 52 miljoner kronor anvisas under anslaget Bidrag
till ungdomsvård och missbrukarvård samt alkoholoch narkotikaförebyggande arbete för år 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
52 miljoner kronor respektive 52 miljoner kronor.

37 509

1997

Anslag

52 000

1998

Förslag

52 000

1999

Beräknat

52 000

2000

Beräknat

52 000

Utgiftsprognos

52 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Statsbidraget till missbrukarvård ingår sedan år 1996
i det generella statsbidraget till kommunerna. Genom
den verksamhet som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS) har staten ett direkt ansvar för ungdomsvård och missbrukarvård. Staten har ett starkt intresse av att det råder balans mellan å ena sidan den
tunga institutionsvården och å andra sidan den vård
som bedrivs av kommunerna och består av förebyggande och olika slags öppenvårdsinsatser. Under de
senaste budgetåren har därför ur anslaget avsatts särskilda utvecklingsmedel, 50 miljoner kronor, för att
stimulera kommunerna att utveckla förebyggande
och öppenvårdsinsatser. Länsstyrelserna har i uppdrag att årligen fördela dessa medel.
Under anslaget disponerar Socialdepartementet
2 miljoner kronor avseende spelberoende och dess
sociala konsekvenser.

C 2.

Bidrag till organisationer på det
sociala området

Regeringens överväganden
1995/96

Resultatinformation

Därav

Under senare år har kommunerna i stor utsträckning utvecklat förebyggande insatser och vård i
öppna former för ungdomar och missbrukare,
dock ännu inte i så stor omfattning att den minskade användningen av institutionsvård kan anses
vara helt kompenserad.
Socialstyrelsens utvärdering visar att projektbidragen har använts på det sätt som regeringen avsett. Så
långt det går att bedöma har medlen haft positiv effekt för ungdoms- och missbrukarvården. Socialstyrelsen konstaterar att det inför fördelningen av medel
år 1998 finns anledning att särskilt ta hänsyn till de
mindre kommunernas speciella behov.
Länsstyrelserna har genom sin tillsynsverksamhet
god kännedom om lokala förhållanden i länets
kommuner och kunskap om eventuella brister och
behov av särskilda utvecklingsmedel. Medel har också blivit ett värdefullt instrument i länsstyrelsens till-

Utgift

1996

86 761

1

38 374

1997

Anslag

Utgifts
57 841 prognos

1998

Förslag

64 341

1999

Beräknat

64 341

2000

Beräknat

64 341

57 841

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget avser bidrag till olika frivilliga organisationer inom det sociala området. Det gäller såväl
länkorganisationer och andra organisationer som
arbetar med att stödja och hjälpa f.d. missbrukare
och andra socialt utsatta grupper, däribland organisationer som arbetar med att hjälpa barn och
deras familjer som organisationer som motverkar
våld mot kvinnor. Nykterhetsorganisationer och
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning erhåller också statsbidrag från detta anslag.
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Anslaget delas upp i tre anslagsposter:

CAN skall i detta syfte förmedla basfakta om
droger till organisationer, myndigheter, massmedia
m.fl. En annan huvuduppgift för CAN är att utgöra
ett serviceorgan för folkrörelser och organisationer i
deras arbete med droginformation.

– Bidrag till organisationer,
– Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning,
– Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.
ANSLAGETS UTVECKLING
ANSLAGSPOST

1995/96

1997

1998

1999

2000

Bidrag till
organisationer

47 455

31 630

38 130

38 130

38 130

11 946

7 964

7 964

7 964

7 964

27 370

18 247

18 247

18 247

18 247

Bidrag till
CAN
Bidrag till
vissa nykterhetsorganisationer
Summa

86 761

Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl.
Nykterhetsrörelsen och vissa andra organisationer
får sedan lång tid tillbaka organisationsstöd för
sin centrala verksamhet.
Anslaget administreras av Samarbetsnämnden för
fördelning av statsbidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.fl. som fördelar anslaget till berörda organisationer. Bidragen har karaktären av centralt organisationsstöd.
Grunden för bidragsgivningen finns i förordningen (1977:486) om statsbidrag till organisationer
som bedriver nykterhetsarbete. Samarbetsnämndens verksamhet regleras i samma förordning.
Inom Inrikesdepartementet har frågan om formerna för statens stöd till föreningar behandlats av
en arbetsgrupp som avrapporterat arbetet i rapporten Resultatstyrning av Föreningsbidrag (Ds
1997:36) I rapporten redovisas modeller för styrning
och utvärdering av statsbidragen inom området.
Modellerna har karaktär av rambeskrivningar som
måste utvecklas inom varje sakområde.
Mot bakgrund av detta och av behovet att utveckla samarbetet mellan samhälle och frivilligorganisationer inom det sociala området har inom Socialdepartementet tillsatts en utredning för att se över
formerna för bidragsgivningen till frivilligorganisationerna. Arbetet avses att vara klart vid utgången av
år 1997.

1

57 841 64 341 64 341 64 341

1. Beloppen anges i tusental kr

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Bidrag till organisationer
Frivilliga organisationer gör på olika sätt viktiga
insatser på det sociala området som komplement
till samhällets insatser. Det kan vara förebyggande
arbete, kamratstöd, behandlingsarbete eller opinionsbildande insatser.
Resurser har hittills avsatts för att stödja länkorganisationer och andra organisationer som arbetar
med att stödja och hjälpa f.d. missbrukare. Bidrag
kan utgå till såväl klientorganisationer inom alkoholoch narkotikaområdet som till organisationer med
kyrklig anknytning vilka bedriver verksamheter inriktade på socialt utsatta grupper.
En del av bidragsgivningen har varit riktad till organisationer som bedriver arbete för utsatta barn och
deras familjer, respektive organisationer som motverkar våld mot kvinnor.
Socialstyrelsen som disponerar anslaget och beslutar om fördelning av medel till de olika organisationerna genomför årligen en utvärdering av effekten av
vissa organisationer som erhåller bidrag.

Slutsatser
Inriktningen av bidragsgivningen till organisationer
bör i avvaktan på ovan nämnda utredningsrapport i
huvudsak ligga fast för år 1998. Syftet är att stödja
den verksamheten som frivilligorganisationerna bedriver på det sociala området. Dessutom bör anslagsposten tillföras 500 000 kronor för kunskapsoch informationssatsningar rörande sexuell exploatering av barn samt 6 miljoner kronor för vissa insatser
för särskilt svaga kvinnogrupper.
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning har en viktig roll som resurs för olika berörda
myndigheter och organisationer när det gäller att beskriva alkohol- och narkotikautvecklingen, liksom
uppgiften att förmedla kunskap om alkohol- och
narkotikaförebyggande arbete.
Med hänsyn till internationaliseringen och det
svenska EU-medlemskapet så har förutsättningarna
förändrats när det gäller att bedriva en traditionell
svensk alkohol- och narkotikapolitik. Informationsverksamhet och opinionsbildning har blivit allt

Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning
Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning(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
samt motverka icke-medicinskt bruk av narkotika.
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viktigare som instrument för en aktiv alkohol- och
narkotikapolitik.
Folkrörelsernas alkohol- och narkotikaförebyggande insatser utgör viktiga stöd och är ett komplement till det arbete som myndigheterna bedriver.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 64 341 000 kronor anvisas under anslaget
C 2. Bidrag till organisationer på det sociala området
för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget
till 64 341 000 kronor respektive 64 341 000 kronor.
Fördelningen på anslagsposter år 1998 bedömer
regeringen bör vara 38 130 000 kronor till Bidrag till
vissa organisationer på det sociala området,
7 964 000 kronor till Bidrag till CAN samt
18 247 000 kronor till Bidrag till vissa nykterhetsorganisationer m.m.

C 3.
1995/96
Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Verksamhetsmålen för BO har koncentrerats till
ett antal större och tydligt utformade verksamhetsområden såsom åtgärder mot mobbning,
barns och ungas säkerhet, barnkonventionen,
barns och ungas uppväxtvillkor samt barn och
ungdomar som utsätts för misshandel och övergrepp. Arbetet har bl.a. bedrivits i form av kampanjer, konferenser, bildande av nätverk, utarbetande av olika skrifter, föredrag, samordningsinsatser och enkätstudier.
BO har under det gångna verksamhetsåret aktivt
arbetat med att delta i samhällsdebatten och väcka
opinion. måluppfyllelse kan bl.a. mätas i myndighetens inverkan på de lagändringar som kommit till
stånd till följd av BO:s arbete under perioden. Ett väsentligt ökat antal pressklipp under verksamhetsåret
jämfört med tidigare år är ett annat mått på god
måluppfyllelse. BO har utarbetat statistikboken
"Upp till 18" och den årliga rapporten om barns och
ungdomars situation och uppväxtvillkor, vilken lämnats till regeringen den 1 april 1996.

Barnombudsmannen
Utgift

1996

11 604

1

Anslagssparande

1 074

Utgiftsprognos

8 720

7 515

1997

Anslag

7 639

1998

Förslag

7 550

1999

Beräknat

7 771

2000

Beräknat

7 927

Regeringens bedömning avseende
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande.

1. Beloppen anges i tusental kr

Barnombudsmannens (BO) skall bidra till att uppfylla målet för utgiftsområdet genom att bevaka
frågor som angår barns och ungdomars rättigheter
och intressen. Ombudsmannen skall särskilt uppmärksamma att lagar och andra författningar
samt deras tillämpning stämmer överens med Sveriges åtaganden enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
BO har en opinionsbildande och attitydpåverkande roll och skall informera om barnkonventionen.
Myndigheten skall verka för att öka samhällets kunskap om barns och ungas villkor och tydliggöra samhällets ansvar för barn och ungdomar som befinner
sig i utsatta situationer. BO skall företräda barn och
unga i den allmänna debatten och därvid särskilt
verka för att barns och ungdomars åsikter och inflytande tas tillvara och intressen tillgodoses.
BO skall verka för att kommunerna använder
barnkonventionen som ett praktiskt redskap i såväl
det individuella som det generella arbetet med barn.
BO skall även verka för att höja nivån på olycksfallsförebyggande arbete och för att öka riskmedvetandet
hos barn och ungdomar. I dialog med berörda myndigheter skall BO hålla samman sektorsövergripande
uppföljningsstudier om villkoren för barn och unga
upp till 18 år.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 7 550 000 kronor anvisas till BO för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
7 771 000 kronor respektive 7 927 000 kronor.

C 4.

1995/96
Därav

Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor
Utgift

1996

8 961

1

Anslagssparande

90

5 919

1997

Anslag

5 916

1998

Förslag

6 468

1999

Beräknat

6 645

2000

Beräknat

6 828

Utgiftsprognos

6 016

1. Beloppen anges i tusental kr

Statens nämnds för internationella adoptionsfrågor (NIA) skall bidra till att uppfylla målet för ut67
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att tillföra NIA 180 000 kronor för att klara de tillkommande uppgifterna.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 6 468 000 kronor anvisas till NIA för år 1998.
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
6 645 000 kronor respektive 6 828 000 kronor.

giftsområdet genom att ansvara för tillsyn, kontroll och information i frågor rörande internationella adoptioner.
NIA skall underlätta adoption i Sverige av utländska barn. NIA skall därvid sträva efter att adoptionen sker utifrån barnets bästa och i enlighet med
gällande lagstiftning i barnets ursprungsland och i
Sverige.
Nämnden ansvarar för frågor enligt förordningen
(1976:834) om prövning av utländska beslut om adoption, samt frågor om auktorisation av sammanslutningar enligt lagen (1997:192) om internationell
adoptionsförmedling. NIA beslutar också om fördelning av statsbidrag till sådana sammanslutningar.
När det är fråga om adoption av ett utländskt
barn utan medverkan av auktoriserad sammanslutning skall NIA enligt lagen om internationell adoptionsförmedling pröva om förfarandet är godtagbart.

C 5.
1995/96
Därav

Statens institutionsstyrelse
Utgift

1996

754 218

1

618 498

1997

Anslag

507 720

1998

Förslag

503 986

1999

Beräknat

520 415

2000

Beräknat

537 386

Utgiftsprognos

595 720

1. Beloppen anges i tusental kr

Regeringens överväganden

Statens institutionsstyrelse (SiS) skall bidra till att
uppfylla målen för utgiftsområdet genom planering,
ledning och drift av de särskilda ungdomshemmen
och av institutionerna för vård enligt lagen
(1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM). SiS är huvudman för 35 särskilda ungdomshem och 19 LVM-hem. Institutionerna är i huvudsak
avsedda för tvångsvård som kan ske vid såväl slutna
avdelningar som vid mer öppna. Vården skall enligt
lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
(LVM) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård som kan ges av unga (LVU) så snart
som möjligt övergå till frivillig vård inom SiS egna
institutioner, vid andra kommunalt eller privat drivna institutioner, eller i öppna former, t.ex. familjehem.
Den vård som ges skall såväl på de särskilda ungdomshemmen som LVM-hemmen vara av god kvalitet samt differentierad utifrån individuella vårdbehov. Det innebär att t.ex. psykiskt störda ungdomar
eller missbrukare, kvinnliga missbrukare, narkotikaeller blandmissbrukare, starkt utagerande ungdomar
m.fl. grupper bör kunna ges speciellt anpassad vård
vid särskilda enheter eller institutioner.
SiS skall även stödja forskning och utveckling inom missbrukarvård och ungdomsvård.
Verksamheten finansieras dels genom de anslag
som SiS förfogar över, dels genom vårdavgifter som
tas ut av kommunerna. I den proposition
(1992/93:61) som låg till grund för riksdagens beslut
om statligt övertagande av huvudmannaskapet för
LVM-hemmen och de särskilda ungdomshemmen
beräknades att statens andel av kostnaderna skulle
utgöra cirka hälften för ungdomshemmen och cirka
en tredjedel för LVM-hemmen. Senaste budgetåret
svarade anslaget till SiS för 46 % av kostnaderna för
ungdomshemmen och för cirka 32 % av kostnader-

Resultatinformation
Riksdagen har med anledning av regeringens proposition (prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:15, rskr.
1996/97:192) Internationella adoptionsfrågor beslutat om vissa förändringar som berör NIA:s verksamhet. Beslutet gav underlag för att Sverige skulle kunna ratificera 1993 års Haagkonvention om skydd av
barn och samarbete vid internationella adoptioner.
Ratificeringen har ägt rum i maj år 1997. I övrigt innebär riksdagens beslut ett antal lagändringar, bl.a.
stärks den enskildes rättssäkerhet i samband med
adoption och utrymmet för enskilda adoptioner begränsas.
NIA får genom de fattade besluten ett vidgat ansvarsområde och fler arbetsuppgifter.

Regeringens bedömning avseende revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att myndigheten fungerat
väl och att de anslagna resurserna nyttjas på ett tillfredsställande sätt.
Den ovan redovisade nya lagstiftningen på området påverkar NIA:s arbete både på kort och lång sikt.
På kort sikt är det NIA:s uppgift att följa upp den
nya lagstiftningen. Den innebär också långsiktigt att
NIA tillförs mer arbete och att det därför finns skäl
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na för LVM-hemmen. Fördelningen mellan statens
finansiering och vårdavgifterna uppvisar det senaste
budgetåret bättre överenstämmelse med vad propositionen avsåg än tidigare.
SiS har under den tid som verksamheten bedrivits
med statligt huvudmannaskap haft en kraftig obalans
i ekonomin. På grund av en kontinuerligt minskad
efterfrågan av LVM-platser har ett kraftigt underskott uppstått. Anpassningen av verksamheten till
efterfrågan är förenad med höga avvecklingskostnader, samtidigt som intäkter i form av avgifter uteblir.
Under bå 1995/96 tillsköts 88,3 miljoner kronor i
tilläggsbudgeten för att klara de uppkomna avvecklingskostnaderna. På grund av en fortsatt nedgång i
efterfrågan av LVM-vård uppkommer ett underskott
i budgeten även under år 1997.

– Utarbetande av en strukturplan för LVM- och
LVU-arbetet.
– Huvudkontorets organisation.
– Samordning av administrativa resurser.
– Samverkansformer mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer.
– Analys av kompetens och kompetensutveckling.

Beställningsbemyndiganden
Beställningsbemyndigande för beviljande av forsknings- och utvecklingsmedel och beräknad anslagspåverkan under perioden 1998-2001 och senare.

Regeringens överväganden

Begärt bemyndigande
för 1998

Resultatinformation
Innan det statliga övertagandet fanns drygt 1 300
platser vid LVM-hem. Vid övertagandet den 1 april
1994 fanns knappt 1 000 LVM-platser mot cirka
480 vid halvårsskiftet 1997. SiS har genomfört olika
åtgärder för att få verksamheten i ekonomisk balans,
bl.a. har man minskat antalet platser inom missbrukarvården genom att avveckla institutioner samt reducerat antalet platser vid flertalet institutioner. Eftersom efterfrågan fortsatt att sjunka har SiS fortsatt
neddragningen av vårdkapaciteten på LVM-sidan.
Nuvarande prognos pekar på ett platsbehov på cirka
300 platser. I samband med nedläggning av institutioner uppstår kvardröjande kostnader under mer än
12 månader samtidigt som intäkter i form av avgifter
i stort sett helt försvinner.
Inom ungdomsvården har utvecklingen varit den
motsatta. För att kunna tillgodose kommunernas efterfrågan har SiS byggt ut vårdresurserna framförallt
vad det gäller akut- och utredningsplatser för grupper av ungdomar som ligger barn- och ungdomspsykiatrin nära, missbrukande ungdomar och starkt
utagerande ungdomar.
För att öka intäkterna har ett nytt avgiftssystem,
innebärande större differentiering framförallt på
ungdomssidan , införts.
Riksrevisionsverket har på regeringens uppdrag
genomfört en utvärdering av SiS verksamhet syftande
till att hitta förutsättningar för balans mellan tillgång
och efterfrågan. RRV:s granskning har fokuserats på
organisatoriska och administrativa åtgärder. RRV
föreslår att SiS vidtar en rad åtgärder för att förbättra
kostnadseffektiviteten.
SiS har påbörjat en genomförandeplan med anledning av vad RRV framför i sin rapport. Arbetet
inriktas på fem huvudområden:

1999

2000

2001 OCH
SENARE

20 000

20 000

20 000

SUMMA
1999
(TKR)

60 000

Regeringens bedömning avseende
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att de åtgärder som genomförs för att effektivisera och omstrukturera vården vid institutionerna är nödvändiga. Myndigheten
skall lägga största vikt vid att uppnå balans mellan
den vård som efterfrågas och de resurser som kan
erbjudas, utan att vårdens kvalitet eftersätts.
Trots att myndigheten genomfört kraftiga åtgärder för att få verksamheten i ekonomisk balans har
efterfrågan av LVM-vård fortsatt att minska varför
ett underskott beräknas även för år 1997. Underskottet tillsammans med ytterligare avvecklingskostnader beräknas bli cirka 85 miljoner kronor. Delar
av kostnaderna klarar myndigheten genom interna
besparingar. Regeringen har i tilläggsbudgeten för år
1997 föreslagit att 65 miljoner kronor tillförs SiS för
den fortsatta omstruktureringen av missbrukarvården.
Regeringen avser inom kort att utse en särskild utredare med uppgift att göra en fortsatt översyn av SiS
organisation, verksamhet och framtida platsbehov.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 503 986 000 kronor anvisas till SiS för år 1998.
Därvid har hänsyn tagits till att 115 000 kronor
överförs till Riksarkivet för reglering av en personalfråga. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
520 415 000 kronor respektive 537 386 000 kronor.
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C 6.
1995/96
Därav

Alkoholinspektionen
Utgift

1996

24 233

1

Anslagssparande

1 950

Utgiftsprognos

16 477

EU-kommissionen har i olika överläggningar med
regeringen haft synpunkter på de, enligt deras mening alltför höga ansöknings- och tillsynsavgifterna
för tillverknings- och partihandelstillstånd.

9 307

1997

Anslag

14 527

1998

Förslag

14 548

1999

Beräknat

14 974

2000

Beräknat

15 413

Regeringens bedömning avseende
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.

1. Beloppen anges i tusental kr

Alkoholinspektionens skall bidra till att uppfylla
målet för utgiftsområdet genom att övervaka efterlevnaden av alkohollagen, dvs. tillse att lagar och bestämmelser avseende hanteringen av alkoholdrycker
efterlevs och bidrar till att samhällets alkoholpolitiska mål uppfylls.
Alkoholinspektionen startade sin verksamhet den
1 januari 1995 med anledning av bl.a. EU-medlemskapet och att riksdagen beslutat att avskaffa de tidigare import-, export-, tillverknings- och partihandelsmonopolen när det gäller alkoholdrycker. Dessa har
ersatts av ett nytt alkoholpolitiskt motiverat tillstånds- och tillsynssystem som hanteras av Alkoholinspektionen.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
14 548 000 kronor anvisas till Alkoholinspektionen
för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget
till 14 974 000 kronor respektive 15 413 000 kronor.

C 7.
1995/96
Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Alkoholinspektionens årsredovisning visar att de på
ett tillfredsställande sätt uppnått sina verksamhetsmål.
Den första tiden har präglats dels av uppbyggnad
av verksamheten och dels av att hantera ett stort antal ansökningar om tillstånd. Verksamheten har nu
stabiliserats och man har inlett arbetet med att bygga
upp och utveckla tillsynsarbetet tillsammans med
länsstyrelserna liksom ett centralt tillstånds- och tillsynsregister för såväl partihandeln som kommunernas serveringstillstånd. Inspektionen har också i uppgift att utvärdera kommunaliseringen av serveringstillstånden. Antalet tillståndsavgöranden har vida
överstigit vad som antogs vid lagens tillkomst.
De växande problemen med illegal alkoholhantering, det ökande ungdomsfylleriet och de nya alkoholdryckerna (alkoläsk m.m.) avspeglas i Alkoholinspektionens arbete.
Enligt Alkoholinspektionens prognos för år 1998
kommer de totala avgifterna för ansökningar och tillsyn att inbringa 31 miljoner kronor som tillförs statens inkomsttitel. Dessa avgifter är beräknade att
täcka såväl Alkoholinspektionens kostnader som
länsstyrelsens tillsyn.

Alkoholsortimentsnämnden
Utgift

1996

173

1

138

1997

Anslag

674

1998

Förslag

674

1999

Beräknat

697

2000

Beräknat

721

Utgiftsprognos

501

1. Beloppen anges i tusental kr

Alkoholsortimentsnämnden inrättades den 1 januari
1995 i enlighet med ett av de krav som Europeiska
kommissionen uppställt inför Sveriges inträde i Europeiska unionen för att Sverige skulle få behålla detaljhandelsmonopolet på alkohol. Samtidigt avskaffades övriga monopol inom alkoholområdet.
Detaljhandelsmonopolet skall fungera icke-diskriminerande i enlighet med de principer som fastlagts i
avtalet mellan staten och Systembolaget. För att säkerställa ickediskrimineringen inrättades Alkoholsortimentsnämnden som en oberoende nämnd med
uppgift att pröva besvär över Systembolagets beslut
att avvisa eller avföra viss alkoholhaltig dryck från
sortimentet.
Nämnden består av en lagfaren domare som ordförande samt fyra andra ledamöter. Den utses av regeringen för tre år.
För beredning av ärenden hos nämnden utses en
sekreterare som skall vara lagfaren.
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bildning och andra alkohol- och narkotikaförebyggande insatser, framför allt på lokal och regional
nivå, får därför en ökad betydelse i ansträngningarna
att påverka attityder och beteenden.
Riksdagen har i tilläggsbudgeten för budgetår
1997 beslutat att förstärka det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet med 30 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Nämndens verksamhet styrs helt av hur många leverantörer som överklagar Systembolagets inköpsbeslut. De första tillverknings- och partihandelstillstånden utfärdades i princip inte av Alkoholinspektionen
förrän i maj 1995 varför det dröjde innan det första
klagomålet inlämnades. Hittills har ett femtontal
ärenden avgjorts.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
30 000 000 kronor anvisas under anslaget C 8. Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
30 000 000 kronor respektive 30 000 000 kronor.

Slutsatser
Regeringen bedömer att ärendemängden för Alkoholsortimentsnämnden har stabiliserats på nuvarande nivå.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 674 000 kronor anvisas till Alkoholsortimentsnämnden för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 697 000 kronor respektive 721 000
kronor.

C 8.

2

Anslag

30 000

1998

Förslag

30 000

1999

Beräknat

30 000

2000

Beräknat

30 000

1

Utgiftsprognos

Övrig statlig verksamhet

6.4.1

Systembolaget AB

Systembolaget är ett av staten helägt företag. I koncernen ingår förutom moderbolaget Systembolaget
AB också ett helägt dotterbolag, Lagena Distribution
AB. Verksamheten omfattar detaljhandel och partihandel med alkoholdrycker. Omsättningen år 1996
uppgick till 19 794 mkr och antalet årsarbetare till
2 746 (hela koncernen). Avkastningen/vinsten uppgick till 99,8 mkr.
Efter de stora förändringarna under år 1995 stabiliserades Systembolagets verksamhet under år 1996
och det kan konstateras att bolaget klarade de stora
omställningar som krävdes i samband med det
svenska EU-medlemskapet. Systembolaget hade således i slutet av år 1996 nära 200 leverantörer av vin
och sprit jämfört med en leverantör två år tidigare.
Vid årsskiftet 1996/97 hade Systembolaget totalt
2 609 märken till försäljning.
Försäljningsvolymen minskade under år 1996
med 3,4 %. Att försäljningen sjönk hade framför allt
sin grund i ökad resandeinförsel, ökad införsel av illegal sprit samt minskad försäljning till restauranger.
Lagena Distribution AB, som bildades i december
1994, åtar sig hemtagning, lagring, ordersammanställning och distribution av sprit, vin och starköl för
ett stort antal av Systembolagets leverantörer. Vid
årsskiftet 1996/97 uppgick siffran till 98 stycken. En
påtaglig förbättring av Lagenas ekonomiska resultat
har skett under år 1996, som var det andra verksamhetsåret. Under år 1997 är målet att Lagena skall
förränta insatt kapital.
Under hösten 1997 väntas EG-domstolens förhandsbesked i det s.k. Franzénmålet, vilket kan avgöra om Systembolagets detaljhandelsmonopol strider
mot EG-rätten.

Alkohol- och narkotikapolitiska
åtgärder

1997

6.4

30 000

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Nytt anslag enligt tilläggsbudget 1

Internationaliseringen och det svenska EU-inträdet
har ändrat förutsättningarna att bedriva en traditionell svensk alkoholpolitik. Exempel på sådana förändringar är ändrade regler för införsel av alkohol
och avskaffandet av monopolen för tillverkning, import och partihandel av alkoholdrycker. Den illegala
alkoholhanteringen ökar.
Ungdomar är idag mer intresserade av, och positiva till, olika typer av narkotika. Narkotikan är alltmer lättillgänglig. Handeln via Internet med syntetiska droger är ett exempel på detta.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Det förebyggande insatserna blir av avgörande betydelse när det gäller att motverka alkohol- och narkotikamissbrukets utbredning. Information, opinions71
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7 D Socialstyrelsen

7.1

Omfattning/ändamål

Verksamhetsområdet omfattar Socialstyrelsen (SoS)
och dess ramanslag.
Ramanslaget uppgår under budgetåret 1997 till
drygt 370 miljoner kronor. Socialstyrelsen disponerar
härutöver en stor mängd anslag inom det socialpolitiska området. Dessa redovisas främst under verksamhetsområde A Hälso- och sjukvård, verksamhetsområde B Omsorg om äldre och personer med
funktionshinder samt verksamhetsområde C Åtgärder för barn, socialt behandlingsarbete samt alkoholoch narkotikapolitik.
Socialstyrelsen skall bidrag till att uppfylla målen
för utgiftsområdet genom att trygga en god hälsa och
social välfärd samt omsorg och vård av hög kvalitet
på lika villkor för hela befolkningen.
Socialstyrelsen är central expert- och tillsynsmyndighet inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd, smittskydd, stöd och service till
vissa funktionshindrade samt frågor som rör alkohol,
tobak och andra missbruksmedel, såvitt det inte är en
uppgift för någon annan statlig myndighet att handlägga sådana ärenden. I Socialstyrelsens uppgifter ingår tillsyn, uppföljning, utvärdering och kunskapsförmedling. Styrelsen svarar också för marknadskontroll och tillsyn av medicinska produkter.
Socialstyrelsen skall bidra till att uppfylla målen
för utgiftsområde 6 Totalförsvar genom att inom
funktionen Hälso- och sjukvård m.m. inom det civila
försvaret prioritera områden inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, miljö- och hälsoskydd samt smittskydd där kapacitet, uthållighet och omställningsförmåga inte är godtagbar eller har brister.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Socialstyrelsen uppfyller sammantaget de uppställda målen. De uppnådda resultaten försvarar
nedlagda kostnader.
– Utgifterna under budgetåret 1995/96 översteg
anvisade medel med knappt 9 miljoner kronor
vilket innebar en minskning av anslagsparandet i
motsvarande mån. Nuvarande prognoser pekar
på att anslagsparandet från tidigare år helt kommer att förbrukas under 1997.
Större förändringar
– Socialstyrelsen har under budgetåret avslutat en
omfattande förändringsprocess i syfte att koncentrera verksamheten mot och höja kvalitet i tillsyn, uppföljning och utvärdering.
Prioriteringar för 1998
– Hög prioritet skall ges åt att vidareutveckla verksamhetstillsynen inom hälso- och sjukvården, åt
att följa upp förändringarna inom läkemedelsområdet, och åt olika insatser med anledning av förändringarna i socialtjänstlagen.
– Socialstyrelsen skall noga följa, analysera och vid
behov föreslå åtgärder med anledning av strukturförändringar och neddragningar i hälso- och
sjukvården.
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7.2

Resultatbedömning och
slutsatser

Regeringens bedömning
Resultatinformation

För att koncentrera verksamheten till de uppgifter
som lades fast i propositionen om Socialstyrelsens
framtida roll, uppgifter och inriktning (1988/89:130)
och som också lyftes fram i budgetpropositionen för
1997 där en fördjupad prövning av styrelsen gjordes
har såväl resursstyrning som organisatoriska förändringar inriktats mot en skärpt statlig tillsyn, mot uppföljning och utvärdering och mot stöd till huvudmännen i deras uppdrag att utveckla verksamheten.
Vidare har åtgärder vidtagits för att få en bättre
spridning av resultaten av Socialstyrelsens verksamhet.
En jämförelse mellan anslag och utfall för budgetåret 1995/96 (18 mån) visar att utfallet översteg anslaget med knappt 9 miljoner kronor. Det ackumulerade anslagssparandet vid årets slut uppgick till 34,6
miljoner kronor. Socialstyrelsen har i delårsrapporten
avseende den 1 januari 1997 till den 30 juni 1997
redovisat ett utfall om 188,2 miljoner kronor. Utgiftsprognosen för budgetåret 1997 uppgår till 419,6
miljoner kronor vilket skulle medföra att hela anslagssparandet förbrukas under innevarande år.
Under 1996 tillsattes inom regeringskansliet en
arbetsgrupp för att i samråd med Socialstyrelsen
bl.a. ta fram uppföljningsbara mål för Socialstyrelsen. Arbetsgruppens resultat har utgjort underlag för
Socialstyrelsens regleringsbrev avseende 1997. Då
utvecklingsarbetet nått olika långt avseende Socialstyrelsens olika verksamhetsområden är det, enligt
regeringens mening, viktigt att arbetet drivs vidare så
att resultatdialogen mellan styrelsen och regeringen
ytterligare kan fördjupas.
För budgetåret 1998 ligger de mål och den inriktning som tidigare beslutats avseende Socialstyrelsen
fast. Hög prioritet skall ges åt att vidareutveckla
verksamhetstillsynen inom hälso- och sjukvården, åt
att följa upp och utvärdera de pågående förändringarna inom läkemedelsområdet, åt strukturförändringar och besparingseffekter inom hälso- och sjukvården och åt olika insatser med anledning av de
nyligen beslutade förändringarna inom socialtjänstlagen.

D 1.
1995/96
Därav

Målet för Socialstyrelsens tillsyn är att bidra till hög
säkerhet, god kvalitet och rättsenlighet inom de resursmässiga och andra ramar för verksamheterna
som ges genom politiska beslut.
Av årsredovisningen framgår att den medicinska
tillsynen har vidareutvecklats under perioden. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med och med stöd
av vårdens professionella organisationer och huvudmännen där inte minst det stora intresset för kvalitetsutveckling har bidragit till den positiva utvecklingen. En mycket viktig del av verksamheten är
kunskapsåterföring till huvudmännen och de praktiskt verksamma i vården. Under året har kunskapsåterföringen från tillsynen ökat väsentligt och nya
metoder använts, bl.a. har informationsbladet
RiskRonden lagts ut på Internet.
Socialstyrelsen har i en skrivelse till Socialdepartementet bl.a. redogjort för sitt arbete med att skapa
en enhetlig policy för primär medicinsk tillsyn. Styrelsen har också redovisat sin syn på frågor som rör
disciplinära åtgärder i tillsynsarbetet. Socialstyrelsens
tillsynsstab har bl.a. till uppgift att arbeta med samordnings- och metodutvecklingsfrågor. För närvarande pågår ett arbete med framtagande av riktlinjer
som skall utgöra utgångspunkten för arbetet vid de
regionala tillsynsenheterna.
Arbetet med att tydligare formulera mål för den
medicinska tillsynen var en prioriterad uppgift för
den grupp som hade till uppgift att ta fram uppföljningsbara mål för Socialstyrelsen, vilket också återspeglas i regleringsbrevet för 1997. Avsikten är att
såväl insatser som effekter tydligare skall kunna följas i framtiden.
På det sociala tillsynsområdet ligger huvudansvaret för det direkta tillsynsarbetet hos länsstyrelserna.
Socialstyrelsen har bl.a. genom rapporter och konferenser bidragit till kunskapsförmedling och metodutveckling. Enligt Socialstyrelsens bedömning innebär
dock de begränsade resurserna såväl inom den egna
myndigheten som inom länsstyrelserna att de statliga
tillsynsinsatserna är otillräckliga sett ur ett klientperspektiv.
Syftet med den s.k. aktiva uppföljningen är att
länsvis granska ändamålsenligheten i de åtgärder som
kommuner och landsting vidtar för att tillgodose befolkningens behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst. Socialstyrelsen skall identifiera aktuella problem och frågeställningar och genom en analys av
dessa föreslå vilka åtgärder huvudmännen bör vidta.
Under budgetåret 1995/96 granskades fem län.
Samtliga län kommer att ha granskats under 1998
varefter en utvärdering av arbetsmetodiken kommer
att ske bl.a. i syfte att lägga större tyngdpunkt vid de

Socialstyrelsen
Utgift

1996

553 513

1

Anslagssparande

34 645

Utgiftsprognos

419 639

392 579

1997

Anslag

372 994

1998

Förslag

369 636

1999

Beräknat

379 680

2000

Beräknat

389 758

1. Beloppen anges i tusental kr
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verksamheter som har primärkommunalt huvudmannaskap.
Målet för Socialstyrelsens nationella uppföljning
och utvärdering är att till regeringskansliet samt till
kommuner och landsting ta fram underlag av hög
kvalitet vad avser tillförlitlighet, relevans och aktualitet om välfärdsförhållandena i vid bemärkelse. Underlaget skall ge mottagarna goda möjligheter att
värdera, ompröva och utveckla verksamheterna.
Under budgetåret producerade Socialstyrelsen
bl.a. två årgångar av Jämförelsetal för socialtjänsten
och en andra Årsbok för socialtjänsten utkom hösten
1996. Sjukvården i Sverige 1995 kompletterades med
en Hälso- och sjukvårdsstatistisk årsbok såväl 1995
som 1996. Socialstyrelsen bedrev under budgetåret
1995/96 på regeringens uppdrag bl.a. uppföljningar
av tre omfattande reformer – handikappreformen,
ädelreformen och psykiatrireformen. Dessa uppföljningar har rapporterats till regeringen i särskild ordning.
Epidemiologiskt centrums (EpC:s) verksamhet utvecklas positivt. Data ur registren används i ökad utsträckning både i svensk och internationell forskning.
Registerdata kan nu distribueras för lokalt bruk i
kommuner, landsting och organisationer utan en
omfattande resursinsats.
I budgetpropositionen för 1997 konstaterar regeringen att det informationssystem för kvalitets- och
resultatuppföljning inom hälso- och sjukvården
(MARS-systemet) som håller på att utvecklas inom
Socialstyrelsen positivt kan bidra till att vidareutveckla kvaliteten i vården. Samtidigt framhålls vikten
av att finansierings- och huvudmannaskapsfrågorna
för systemet klarläggs och säkerställs. Av Socialstyrelsens budgetunderlag avseende 1998 framgår att en
utvärdering av MARS både vad avser den valda presentationsformen och värdet av de olika faktadatabaserna kommer att inledas under 1997 för att förslag beträffande bl.a. den långsiktiga finansieringen
skall kunna lämnas inför 1999.
Socialstyrelsens arbete med utbildnings- och utvecklingsfrågor skall aktivt bidra till förnyelsearbetet
inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Styrelsen konstaterar i årsredovisningen att arbetet med
utvärdering av socialt arbete (CUS) börjar att finna
sin form och att resultaten börjar att få genomslag i
den praktiska verksamheten. Samtidigt konstaterar
SoS att arbetet med att finna ett systematisk utnyttjande av de statliga utvecklingsmedlen inte hunnit
tillräckligt långt och därför kommer att ägnas särskild uppmärksamhet under 1997. Regeringen välkomnar detta initiativ.
Med anledning av ändringarna i socialtjänstlagen
bör Socialstyrelsen, enligt regeringen, prioritera utvecklingen av kvalitet och kompetens inom socialtjänstens olika verksamheter. Ett viktig område är att
stödja utvecklingen av dokumentationssystem. Som
stöd till kommunerna bör Socialstyrelsen se över be-

hovet av allmänna råd och informera om den nya
lagstiftningen. Det är också angeläget att den nya
lagstiftningen noga följs upp och utvärderas.
Insatserna inom beredskapsområdet har kunnat
förstärkas kvalitativt samtidigt som resursåtgången
har begränsats. Beredskapslagringen fungerar nu tillfredsställande.
I budgetunderlaget för 1998 konstaterar Socialstyrelsen att den nya lagen (1996:786) om tillsyn över
hälso- och sjukvården som trädde i kraft den
1 januari 1997 innebär att Socialstyrelsen har fått ett
vidgat tillsynsområde samtidigt som tillsynsrollen har
förändrats. Enligt Socialstyrelsen krävs ett ytterligare
resurstillskott, utöver det som kunde frigöras genom
omprioriteringar och vissa reformmedel under 1997,
om 10 miljoner kronor under 1998 för att styrelsen
skall ha möjlighet att bedriva verksamheten enligt
lagens intentioner.
En aktiv och kompetent tillsynsorganisation har
enligt regeringen hög prioritet och regeringen delar
Socialstyrelsens bedömning att ytterligare medel bör
tillföras för att vidareutveckla verksamhetstillsynen
över hälso- och sjukvården.
I regeringens proposition 1996/97:27 om läkemedelsförmåner och läkemedelsförsörjning m.m. föreslogs att Socialstyrelsen bl.a. skall inrätta och föra
olika register vad avser förskrivare och läkemedelsanvändning. Socialstyrelsen föreslogs vidare få i uppgift att följa upp och utvärdera reformen. Riksdagen
beslutade i enlighet med regeringens förslag. Uppföljningen beräknas pågå under fyra år och bl.a. avse
om och i så fall hur läkemedelsanvändning förändras
i och med det förändrade förmånssystemet och överföringen av kostnadsansvaret till landstingen. Enligt
styrelsen ryms inte dessa uppgifter inom ramanslaget
varför styrelsen hemställer om att få disponera den
utgående reservationen från det tidigare anslaget Bidrag till husläkarsystem för dessa ändamål.
Enligt regeringens mening har uppbyggnad av säkra och tillförlitliga register och uppföljning och utvärdering av reformerna inom läkemedelsområdet
hög prioritet. Detta gäller inte minst uppföljningar ur
patientperspektiv där också eventuella köns- och regionala skillnader bör analyseras. I syfte att säkerställa ett omfattande och långsiktigt arbete på läkemedelsområdet bör Socialstyrelsens ramanslag tillföras ytterligare resurser för dessa uppgifter.
I budgetunderlaget hemställer Socialstyrelsen vidare om att vissa medel avseende register för öppen
vård och skador överförs från anslaget Bidrag till
hälso- och sjukvård (Dagmar-ersättningarna) till Socialstyrelsens ramanslag. Regeringen har för avsikt
att i kommande överläggningar med sjukvårdshuvudmännen aktualisera denna fråga.
Intäktsfinansierad verksamhet
Inom Socialstyrelsen bedrivs viss intäktsfinansierad
verksamhet. Merparten avser försäljning av olika
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trycksaker. Vidare tas vissa utgifter ut vad avser material från EpC och för kontrollen av medicintekniska produkter. Avgifterna för utfärdande av legitimationer får inte disponeras av Socialstyrelsen utan
inlevereras direkt till inkomsttitel. Dessa avgifter,
som inte ingår i nedanstående sammanställning, beräknas uppgå till 6,1 miljoner kronor 1998.
I regleringsbrevet för 1997 gavs Socialstyrelsen i
uppdrag att göra en översyn av den avgiftsfinansierade verksamheten och lämna förslag på hur den
samlade styrningen av denna bör utformas. Uppdraget beräknas avrapporteras i september 1997.

Slutsatser
Vid beräkning av anslaget för 1998 har hänsyn tagits
till den förändrade uppgiftsfördelningen mellan Socialstyrelsen och Statens skolverk till följd av riksdagens beslut med anledning av proposition
1995/96:206 Vissa skolfrågor m.m. där regeringen
föreslog att ansvaret för tillsyn, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskoleverksamhet och skolbarnomsorg skulle övergå från Socialstyrelsen till Statens skolverk. Regeringen uppdrog åt de två myndigheterna att belysa och lämna förslag vad avsåg
gränsdragningar, behov av ev. övergångsbestämmelser m.m. Inriktningen var att förändringen skulle genomföras den 1 januari 1998. I en gemensam skrivelse har myndigheterna föreslagit att 5,4 miljoner
kronor, varav 3,5 miljoner kronor utvecklingsmedel,
överförs från Socialstyrelsen till Statens skolverk. I
anslagsberäkningen har således 5,4 miljoner kronor
flyttats från Socialstyrelsens anslag till Statens skolverk.
Ersättning av vad beträffar vissa patientöverföringar mellan Sverige och Finland har tidigare beräknats under anslaget Bidrag till hälso- och sjukvård.
Medel för dessa ersättningar beräknas från och med
budgetåret 1998 under Socialstyrelsens ramanslag.
Anslagsberäkningen utgår vidare från att det generella besparingskravet om 3 % tillämpas på Socialstyrelsens anslag. Samtidigt tillförs styrelsen 8,3 miljoner kronor avseende förstärkt verksamhetstillsyn
inom hälso- och sjukvården och vissa insatser inom
läkemedelsområdet.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 369 636 000 kronor anvisas till Socialstyrelsen
för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget
till 379 680 000 kronor respektive 389 758 000 kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Den ekonomiadminstrativa värdering som RRV har utfört av
samtliga statliga myndigheter har beträffande SoS
givit EA-värdet fullt tillfredsställande. I en särskild
revisionspromemoria konstaterar RRV att årsredovisningen är tillfredsställande med hänsyn till att Socialstyrelsen disponerar så många anslag och att
verksamheten omfattar ett så vitt område. Samtidigt
anför verket att inriktningen på enskilda insatser gör
det svårt att göra jämförelser mellan åren. Regeringen delar denna bedömning samtidigt som man kan
konstatera att ett målinriktat arbete med att utveckla
resultatrapporteringen bedrivs inom styrelsen.

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
1

INTÄKTER (SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

2

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING
%

UPPDRAGSGIVARE
STATEN %

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

Utfall 1995/96

17 635

16 958

677

104

15

85

Varav 1996

13 141

11 305

1 836

116

15

85

Prognos 1997

13 000

16 000

– 3 000

81

15

85

Budget 1998

9 700

15 000

– 5 300

65

15

85

Beräknat 1999

9 500

15 000

– 5 500

63

15

85

Beräknat 2000

9 500

15 000

– 5 500

63

15

85

1. Beloppens anges i tusentals kr
.
2. I kostnaderna ingår ej informationsenhetens lönekostnader för framtagande av försålda trycksaker, vilka utgör cirka 80% av intäkterna
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8 E Stöd till forskning

8.1

Omfattning/ändamål

För fullgörande av sitt uppdrag disponerar Socialvetenskapliga forskningsrådet två ramanslag, ett för sin
administration och ett för utbetalning av forskningsmedel.

Verksamhetsområdet omfattar väsentliga delar av
stödet till forskning och utvecklingsarbete rörande
insatser för individer och familjer, äldre och personer
med funktionshinder, de ekonomiska välfärdssystemen, folkhälsa och hälso- och sjukvård. Detta motsvarar i stort Socialdepartementets ansvarsområde.
Stödet lämnas genom Socialvetenskapliga forskningsrådet och dess anslag. Dessutom finns vissa medel av
stor vikt för området inom andra myndigheters anslag, bl.a. Folkhälsoinstitutet (FHI) och Statens institutionsstyrelse (SiS) men även Socialstyrelsen (SoS),
Statens beredning för utvärdering av medicinsk metodik (SBU), Statens institut för psykosocial miljömedicin (IPM), Smittskyddsinstitutet (SMI), Rättsmedicinalverket
(RMV),
Riksförsäkringsverket
(RFV) och försäkringskassorna.
Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) omsluter under 1997 sammanlagt 100 miljoner kronor.
Satsningar på forskning inom Socialdepartementets
övriga myndigheter beräknas uppgå till ungefär motsvarande belopp. Dessutom bör noteras att den med
löntagarfondsmedel inrättade Vårdalstiftelsen för
vård- och allergiforskning under 1996 beviljade totalt 72 miljoner kronor i forskningsstöd fördelade på
1-4 år.
Effektmålet för stöd till forskning är att öka kunskapen om tillstånd, processer och effekter rörande
hälsa och social välfärd.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

144

97

99

1998

1999

2000

102

105

108

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Verksamheten har med gott resultat bedrivits i planerad omfattning inom givna ramar.
Större förändringar
För 1997 erhöll SFR ett mindre medelstillskott samt
ett antal uppdrag i linje med vad som föreslogs i propositionen Forskning och samhälle (prop.
1996/97:5). Samtliga dessa uppdrag pågår under innevarande år och fortsätter under 1998.
Prioriteringar för 1998
SFR skall fortsätta sitt arbete med att tillsammans
med övriga berörda organ utforma forskningsprogram för forskning om ojämlikhet i hälsa samt för
forskning som stärker samverkan mellan teknisk
forskning och områden som rör användning av teknik. Stor vikt skall läggas vid att finna och utveckla
bra former för samordning av alkoholforskning och
övrig drogforskning.
SFR skall fortsätta att utveckla sitt samarbete med
Socialdepartementets samtliga myndigheter när det
gäller forskningsfrågor, inte minst information om
forskning.

Socialvetenskapliga forskningsrådet
Socialvetenskapliga forskningsrådets skall bidra till
att uppfylla målet för verksamhetsområdet genom att
främja och stödja betydelsefull grundforskning och
tillämpad forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsopolitik samt sprida information om
kunskapsläge och aktuell forskning.
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8.2

Resultatbedömning och
slutsatser

Under detta anslag redovisas de medel som SFR disponerar för förvaltningsuppgifter.

SFR har bedrivit sitt arbete i linje med planerad inriktning. Regeringen bedömer att måluppfyllelsen i
huvudsak är god. Dock noteras att SFR har framfört
att verksamhetsmålet om att stimulera ökad forskarrörlighet är svårt för SFR som enskild forskningsfinansierande myndighet att vidta verkningsfulla åtgärder för att uppnå eftersom man avser att det i
första hand är genom utformningen av regelverket
för högskolan som ett närmande till målet kan ske.
En fortsatt analys bör ske av detta mål.

8.3

Beställningsbemyndiganden
Beställningsbemyndigande för beviljande av forskningsmedel och beräknad anslagspåverkan under perioden 1998-2001 och senare.

Anslag

E 1.

1995/96
Därav

Regeringens överväganden

Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskning
Utgift

1996

135 010

1

Reservation

131

90 490

1997

Anslag

92 828

1998

Förslag

94 610

1999

Beräknat

97 382

2000

Beräknat

100 238

Därav

1996

9 212

1

Anslagssparande

114

6 800

1997

Anslag

7 650

1998

Förslag

7 569

1999

Beräknat

7 778

2000

Beräknat

7 991

62 261

28 739

–

–

28 739

Anvisat bemyndigande
för 1997

17 739

31 261

40 000

40 000

111 261

Begärt bemyndigande
för 1998

–

30 000

20 000

40 000

90 000

80 000

90 000

60 000

80 000

230 000

Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande.
Regeringen har dock noterat att RRV i revisionsPM har påtalat att SFR i slutet av 1996 med mindre
belopp överskred det beställningsbemyndigande för
1997 och 1998 som man hade fått. Regeringen konstaterar att detta är klart otillfredställande men noterar att det gjordes i ett skede då SFR visste att riksdagen hade för avsikt att öka SFR:s anslag jämfört
med 1996. I förevarande förslag ovan till beställningsbemyndigande har bättre hänsyn tagits till
SFR:s tvåstegsförfarande vid beslut om forskningsstöd och, i och med övergång till kalenderårsbudget,
förändrade beslutstidpunkter för forskningsstöd.
Under löpande budgetår bereder SFR forskningsansökningar för de kommande åren och beslut fattas i
november-december för en mycket stor del av forskningsprojekten så att de skall kunna starta direkt i
januari och därmed passa in i universitetens årsrytm.
SFR har på grund av sin ringa storlek som myndighet inte omfattats av RRV:s ekonomiadministrativa bedömning men bedöms ändå ha en väl fungerande ekonomiadministration.
Enligt regeringens bedömning bör SFR ges ett något större beställningsbemyndigande för 1998 än vad
som tidigare varit praxis. Därigenom får SFR bättre
förutsättningar att göra nödvändiga långsiktiga
forskningssatsningar.

Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning
Utgift

2000

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Under anslaget redovisas de medel som SFR disponerar för stöd till forskning. I regleringsbrevet för innevarande år har regeringen angivit att SFR av anslaget
skall använda minst 5 mkr till uppbyggnad och vård
av databaser för longitudinell forskning. Regeringen
avser att ålägga SFR detta även för 1998. I övrigt
skall SFR svara för avvägningen av hur mycket och i
vilka former som satsning bör ske på de olika prioriterade forskningsområden som lyftes fram i propositionen Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5).

1995/96

1999

91 160

1. Beloppen anges i tusental kr

E 2.

1998

Utnyttjat bemyndigande
t.o.m.
1995/96

Summa
Utgiftsprognos

SUMMA
1999(TKR)

2001 OCH
SENARE

Utgiftsprognos

7 764

1. Beloppen anges i tusental kr
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Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 94 610 000 kronor anvisas under anslaget Socialvetenskapliga forskningsrådet: Forskningsmedel för
1998. För 1999 och 2000 beräknas anslaget till
97 382 000 kronor respektive 100 238 000 kronor.
Vidare föreslår regeringen att 7 569 000 kronor anvisas under anslaget Socialvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning för 1998. För 1999 och 2000 beräknas anslaget till 7 778 000 kronor respektive
7 991 000 kronor. Vid beräkning av båda anslagen
för 1998 har hänsyn tagits till det generella besparingskravet på 3 %.
SFR bör ges ett beställningsbemyndigande enligt
tabell ovan.
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9 Övrig verksamhet

9.1

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja
verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn,
ungdomar och personer med funktionshinder. Stöd
ur fonden skall i första hand lämnas för förnyelseoch utvecklingsverksamhet till organisationer som
bedriver ideell verksamhet. Stöd får inte lämnas till
enskild person. Närmare bestämmelser om fonden
finns i lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.
Fonden förvaltas av Kammarkollegiet som en särskild fond.
Den övergripande beslutanderätten i ärenden som
rör Allmänna arvsfonden ligger hos regeringen. Den
1 juli 1994 inrättades Arvsfondsdelegationen som
organisatoriskt sorterar under Socialdepartementet.
Arvsfondsdelegationen fördelar stöd ur fonden, följer
upp projekt som beviljats stöd och informerar allmänheten om fondens ändamål och medlens an-

vändningsområde. Om stödet bedöms överstiga
300 000 kronor eller om ärendet är av principiell betydelse eller annars av större vikt, överlämnas ärendet till regeringen för beslut.
Socialdepartementet ansvarar för handläggningen
av arvsfondsärenden som rör barn under 12 år och
för ärenden som rör personer med funktionshinder.
Inrikesdepartementet ansvarar för handläggningen av
ärenden som rör ungdomar i åldrarna 12 – 25 år.
Regeringen har i skrivelse Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under
budgetåret 1995/1996 (1996/97:125) lämnat en fyllig redovisning av de medel som fördelats under berört budgetår och också lämnat förslag till kommande inriktning av stödet.
För kalenderåret 1997 är det sammanlagda utdelningsbara beloppet ca 330 miljoner kronor.
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Ekonomisk trygghet
vid sjukdom och
handikapp

1

10

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

.

2

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

Förslag till statsbudget för 1998

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Innehållsförteckning
1

Förslag till riksdagsbeslut ...................................................... 5

2

Lagtext.................................................................................. 7
2.1
Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring............................................... 7
2.2
Förslag till lag om ändring i lagen (1997:313)
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) ............... 8
2.3
Förslag till lag om ändring i hälso- och
sjukvårdslagen (1982:763)....................................... 8
2.4
Förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön............................................................... 9

3

Inledning
3.1
Omfattning/ändamål.............................................. 11
3.2
Resultatbedömning och slutsatser.......................... 12
3.3
Åtgärder utanför utgiftsområdet............................ 12
3.4
Förslag till vissa regelförändringar......................... 12

4

A.
4.1
4.2
4.3
A 1.
A 2.
A 3.

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp .. 17
Omfattning/ändamål.............................................. 17
Resultatbedömning och slutsatser.......................... 18
Anslag.................................................................... 20
Sjukpenning och rehabilitering, m.m...................... 20
Förtidspensioner .................................................... 22
Handikappersättningar.......................................... 23

5

B.
5.1
5.2
5.3

Socialförsäkringsadministration............................. 25
Omfattning/ändamål.............................................. 25
Resultatbedömning och slutsatser.......................... 26
Regeringens bedömning avseende revisionens
iakttagelser ............................................................ 28
Anslag.................................................................... 28
Riksförsäkringsverket ............................................ 28
Allmänna försäkringskassor................................... 29

5.4
B1
B 2.

3

.

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet
med vad regeringen förordar under avsnitt 3.1.

5. godkänner vad regeringen anfört angående gemensamt mål för samverkan inom rehabiliteringsområdet under avsnitt 3.4.1

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

6. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen
(1980:620),

7. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp enligt följande uppställning:

4. antar regeringens förslag till lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),
ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Sjukpenning och rehabilitering, m.m.

ramanslag

17 881 000

A 2. Förtidspensioner

ramanslag

13 375 000

A 3. Handikappersättningar

ramanslag

1 001 900

B 1. Riksförsäkringsverket

ramanslag

665 012

B 2. Allmänna försäkringskassor

ramanslag

4 269 564

Summa

37 192 476

5
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 5 § lagen (1962:381) om allmän
1
försäkring skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

18 kap.
2
5§
Allmän försäkringskassa må ej utan stöd av särskilt lagstadgande bedriva annan verksamhet än som angives i denna lag eller i bestämmelser,
som utfärdats med stöd av densamma.
I den mån regeringen så förordnar, är allmän försäkringskassa pliktig
att biträda vid handhavandet av annan verksamhet.
Myndighet, som handhar arbetslöshetsförsäkring, eller lokalt organ
som i 1 kap. 2 § sägs må ej av allmän försäkringskassa förvägras begärt
biträde.
Den allmänna försäkringskassan får efter överenskommelse
med kommun, landsting, och
länsarbetsnämnd delta i gemensamma projekt i syfte att uppnå
en effektivare användning av tillgängliga resurser.

1
2

Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1990:784.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1997:313)
om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

1

Härigenom föreskrivs att 4 § socialtjänstlagen (1980:620) i paragrafens lydelse enligt lagen (1997:313) om ändring i nämnda lag skall ha
följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

4§
Kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller de
nämnder som kommunfullmäktige bestämmer.
Vad som i denna lag eller annan författning sägs om socialnämnd
gäller i förekommande fall den eller de nämnder som utses enligt första
stycket.
Kommunen får sluta avtal med någon annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänsten. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun. Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse
överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
enskild individ.

1

Kommunen får även sluta avtal
med landstinget, den allmänna
försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att, inom ramen för
socialtjänstens uppgifter, delta i
och bidra till finansieringen av
gemensamma projekt i syfte att
uppnå en effektivare användning
av tillgängliga resurser.
Riksrevisionsverket får granska
sådan verksamhet som bedrivits i
samverkan med och delvis finansierats av försäkringskassan och
länsarbetsnämnden. Vid en sådan
granskning har Riksrevisionsverket rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

Lagen omtryckt 1988:871.

2.3 Förslag till lag om
ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

Härigenom föreskrivs att 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

1

FÖRESLAGEN LYDELSE
2

3§

1
2

Lagen omtryckt 1992:567.
Senaste lydelse 1992:1382.

Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som
är bosatta inom landstinget. Även i övrigt skall landstinget verka för en
god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i denna lag sägs om landsting
gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting, i den mån inte annat följer av 17 §. Vad här sagts utgör inte hinder för annan att bedriva
hälso- och sjukvård.
Landstingets ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård
som en kommun inom landstinget har ansvar för enligt 18 § första och
tredje styckena.
8
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Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som landstinget ansvarar för enligt denna lag. En uppgift som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna bestämmelse
överlämnas till ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en
enskild individ.
Landstinget får även sluta avtal
med kommun, den allmänna försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för
landstingets uppgifter enligt denna
lag delta i och bidra till finansieringen av gemensamma projekt i
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.
Riksrevisionsverket får granska
sådan verksamhet som bedrivits i
samverkan med och delvis finansierats av försäkringskassan och
länsarbetsnämnden. Vid en sådan
granskning har Riksrevisionsverket rätt att ta del av de uppgifter
som behövs för att granska verksamheten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.4 Förslag till lag om
ändring i lagen (1991:1047)
om sjuklön

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1991:1047) om sjuklön skall ha
följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

7§
Sjuklöneperioden omfattar den
Sjuklöneperioden omfattar den
första dag arbetstagarens arbets- första dag arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av förmåga är nedsatt på grund av
sjukdom och de därpå följande sjukdom och de därpå följande
tjugosju kalenderdagarna i sjukpe- tretton kalenderdagarna i sjukperioden. En sjuklöneperiod börjar rioden. En sjuklöneperiod börjar
inte om arbetstagaren inte avhål- inte om arbetstagaren inte avhåller sig från arbete åt arbetsgivaren. ler sig från arbete åt arbetsgivaren.
En sjuklöneperiod som börjat lö- En sjuklöneperiod som börjat löpa bryts om anställningen upphör. pa bryts om anställningen upphör.
Som sjukperiod anses sådan tid under vilken arbetstagaren i oavbruten följd lider av sjukdom som avses i 4 §.

1

Senaste lydelse 1996:1062.

Om en sjukperiod börjar inom
fem dagar från det en tidigare
sjukperiod avslutats skall sjuklöneperioden omfatta endast så
många dagar att den tillsammans
med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör tjugoåtta
kalenderdagar. Vid tillämpning av
9

Om en sjukperiod börjar inom
fem dagar från det en tidigare
sjukperiod avslutats skall sjuklöneperioden omfatta endast så
många dagar att den tillsammans
med en sjuklöneperiod hos samma arbetsgivare under den tidigare sjukperioden utgör fjorton kalenderdagar. Vid tillämpning av
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6 § skall beaktas dagar i den tidigare sjuklöneperioden.

6 § skall beaktas dagar i den tidigare sjuklöneperioden.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1998.
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3 Inledning

Socialförsäkringarna skall uppfylla kraven på trygghet, rättvisa och effektivitet. Målen skall uppnås genom en generell offentlig försäkring som ger standardtrygghet genom inkomstbortfallsprincipen.
Socialförsäkringarna skall understödja arbetslinjen i
välfärdspolitiken. Tilltron till försäkringssystemen
kräver ett samband mellan avgifter och förmåner.
En väl fungerande socialförsäkring kräver en administration som säkerställer likformighet, kvalitet
och kostnadseffektivitet. Administrationen skall genomsyras av tillgänglighet och god service och bygga
på ett brett förtroendemannainflytande.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Kostnaderna och volymerna för flertalet förmåner
inom utgiftsområdet har minskat, främst beroende
på regelförändringar för olika socialförsäkringsförmåner.
Socialförsäkringsadministrationen har samtidigt
som ett omfattande besparingsprogram genomförts
hanterat en snabb förändringstakt.
Större förändringar
Flera förändringar i regelverket har genomförts som
påverkar såväl förmånerna som administrationen.
Mål för utgiftsområdet
Socialförsäkringen skall:

3. 1

– vara generell och tillgodoses inom ramen för en
offentlig försäkring,

Omfattning/ändamål

– bygga på standardtrygghet och ge ersättning relaterad till inkomstbortfall samt präglas av arbetslinjen,

Utgiftsområdet omfattar två verksamhetsområden,
ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
samt socialförsäkringsadministrationen, dvs. Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna.
De socialförsäkringsförmåner som ingår är förmåner
som utges i form av dagersättningar såsom sjukpenning, rehabiliteringsersättning och närståendepenning. Därutöver ingår vissa yrkesskadeersättningar,
handikappersättning samt folkpension i form av förtidspension och pensionstillskott till förtidspension.
Allmän tilläggspension (ATP) i form av förtidspension samt utgifterna för arbetsskadeförsäkringen finansieras vid sidan av statsbudgeten.

– uppfylla kraven på trygghet, rättvisa och effektivitet.
Socialförsäkringsadministrationen skall:
– administrera och verka för en allmän socialförsäkring som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom,
handikapp, ålderdom och vård av barn,
– verka för att förebygga och minska ohälsa samt
genom att offensivt arbeta med och samordna rehabiliteringen bidra till att ge sjuka och funktionshindrade personer möjlighet att åter kunna
arbeta,

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

56 360

36 657

35 554

1998

1999

2000

37 193

39 020

40 308

– säkerställa likformighet, kvalitet och kostnadseffektivitet i handläggningen av försäkrings- och
bidragsärenden, samtidigt som kravet på snabbhet i handläggningen och god service tillgodoses.
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Prioriteringar för år 1998
Samverkan över myndighets- och organisationsgränser.
Rätt ersättning ska betalas ut och fusk och missbruk skall beivras.
Det administrativa stödet inom socialförsäkringen
skall utveckla för att ytterligare kunna effektivisera
arbetet.

3.2

Förslag till vissa regelförändringar

3.4.1

Samverkan inom rehabiliteringsområdet

Regeringens förslag
Den allmänna försäkringskassan skall fr.o.m. den
1 januari 1998 få sluta avtal med kommun, landsting och länsarbetsnämnd om att delta i gemensamma projekt i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. För detta ändamål får
försäkringskassan disponera sådana särskilda medel
som anges under anslaget A 1. Sjukpenning och rehabilitering, m.m.
Från den 1 januari 1998 skall likaså kommuner
och landsting få sluta avtal med varandra samt med
den allmänna försäkringskassan och länsarbetsnämnden om att inom ramen för socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens områden delta i och
bidra till finansieringen av gemensamma projekt i
syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser.
Riksrevisionsverket skall få rätt att ta del av
kommuners och landstings redovisning avseende sådan verksamhet som bedrivits och delvis finansierats
i samverkan med försäkringskassan och länsarbetsnämnden.
Arbetsmarknadsstyrelsen, Riksförsäkringsverket
och Socialstyrelsen skall ha som gemensamt mål att
genom att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser i syfte att underlätta för den enskilde att försörja sig genom eget arbete.

Resultatbedömning och
slutsatser

Stora besparingar har gjorts inom utgiftsområdet under senare år. Trots detta har det varit möjligt att
upprätthålla ett generellt välfärdssystem som bygger
på de mål som finns för socialförsäkringssystemens
utformning. Inom administrationen har de senaste
åren präglats av en snabb förändringstakt i socialförsäkringens regelverk. Detta har skett under en period
med minskade budgetramar och personalneddragningar. Trots denna situation kan insatserna anses
tillfredsställande.
För socialförsäkringssystemens legitimitet är det
mycket angeläget att medborgarna kan vara förvissade om att systemen fungerar effektivt och att pengar fördelas till dem de är avsedda för. Både för att
spara pengar och för att försvara systemen är det viktigt att åtgärder vidtas för att minimera fusk och
överutnyttjande i systemen. Regeringen har därför i
sin proposition 1996/97:121 Systembrister och missbruk inom socialförsäkringssystemen föreslagit ett
antal lagändringar som är avsedda att förbättra de
allmänna försäkringskassornas utrednings- och kontrollmöjligheter i försäkrings- och bidragsärenden.
Riksdagen har ställt sig bakom lagändringarna, vilka
skall träda i kraft den 1 oktober 1997 (bet.
1996/97:SfU10, rskr. 1996/97:231).

3.3

3.4

Skälen för regeringens förslag: Regeringen framhöll i
sin proposition 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens nivåer och administration, m.m. att det finns
ett stort behov av att mer effektivt utnyttja samhällets samlade resurser för att bättre kunna tillgodose
enskilda människors behov av olika stödåtgärder.
Många människor med långvarig arbetslöshet, psykosociala eller hälsomässiga problem kan lätt hamna
i en gråzon mellan de olika ersättningssystemen eftersom problembilden inte renodlat faller inom någon
viss myndighets ansvarsområde. Regeringen konstaterade att det finns skäl att utveckla bra och ändamålsenliga samverkansmodeller som ger bättre förutsättningar för rehabiliteringsarbetet.

Åtgärder utanför utgiftsområdet

Socialförsäkringsadministrationens särskilda insatser
i syfte att motverka missbruk och fusk inom socialförsäkringarna påverkar även övriga utgiftsområden.
Regeringens förslag till inriktning av samverkan
inom rehabiliteringsområdet väntas påverka bl.a.
kommuners och landstings verksamhet.
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I propositionen anförde regeringen vidare att det
nu är dags att införa en möjlighet till frivillig samverkan för berörda myndigheter i syfte att stödja alla
som är i behov av särskilda insatser. Arbetet bör därför inriktas på generella lösningar. Framtida lokala
samverkansprojekt skall inte behöva något särskilt
godkännande av regeringen eller riksdagen.
I propositionen föreslogs vissa riktlinjer för samverkan inom rehabiliteringsområdet fr.o.m. år 1998.
Regeringen aviserade också avsikten att i budgetpropositionen för 1998 återkomma med nödvändiga
lagförslag Riksdagen tillstyrkte regeringens förslag till
inriktning av samverkan inom rehabiliteringsområdet
(bet. 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273).
Regeringen lägger nu fram de aviserade lagförslagen.
I enlighet med vad som anförs i proposition
1996/97:63 bör lagen (1962:381) om allmän försäkring kompletteras med en bestämmelse som ger försäkringskassan möjlighet att efter överenskommelse
med kommun, landsting och länsarbetsnämnd delta i
gemensamma projekt i syfte att uppnå en effektivare
användning av tillgängliga resurser. För detta ändamål får försäkringskassan disponera särskilda medel
som anges under anslaget A 1. Sjukpenning och rehabilitering, m.m. Försäkringskassan får inom ramen
för de särskilda medlen även bedriva andra projekt i
syfte att uppnå samverkansvinster. I regleringsbrev
för 1998 kommer villkoren närmare att anges för
försäkringskassans användning av de särskilda medlen, bl.a. skall även övriga parter som deltar i ett
samverkansprojekt bidra till projektets finansiering. I
regleringsbrev kommer även att redogöras för försäkringskassans samverkan med t.ex. Arbetarskyddsverket och Yrkesinspektionen.
När det gäller kommunens och landstingets medverkan i sådana gemensamma projekt bör socialtjänstlagen (1980:620) och hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) kompletteras med likartade bestämmelser som innebär att kommunen och landstinget inom
ramen för socialtjänsten respektive hälso- och sjukvårdsområdet får sluta avtal med varandra, den allmänna försäkringskassan och länsarbetsnämnden
om att delta i och bidra till finansieringen av gemensamma projekt i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser. Detta innebär att
kommuner och landsting får kompetens att tillsammans med försäkringskassan och länsarbetsnämnden
delta i projekt som på något sätt har relevans för socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens uppgifter.
En förutsättning för denna form av samverkan är
att kommuner och landsting som medverkar i projektet också bidrar till finansieringen. Medlen bör stå
i proportion till de inblandade parternas ansvar för
åtgärder för den grupp som samverkansprojektet riktar sig till. Det bör däremot inte vara nödvändigt att
alla parter bidrar med lika stora andelar.

Ett förslag till ändring i 3 § hälso- och sjukvårdslagen finns också i regeringens proposition 1996/97:9
Skydd för förföljda personer, samordningsnummer,
m.m.
Syftet med projektet skall vara att uppnå en effektivare användning av socialtjänstens, hälso- och sjukvårdens, försäkringskassans och länsarbetsnämndens
resurser. En effektivare användning av respektive
parts tillgängliga medel behöver dock inte uppnås
omedelbart under budgetåret utan det bör anses tillräckligt att detta sker på några års sikt.
Försäkringskassorna och arbetsmarknadsmyndigheterna omfattas av Riksrevisionsverkets granskningsverksamhet. Verket bör även ges möjlighet att
granska sådan verksamhet som bedrivs i samverkan
mellan dessa myndigheter samt med kommuner och
landsting. Riksrevisionsverket bör vidare ges rätt att
ta del av kommuners och landstings redovisning avseende sådan verksamhet som bedrivits och delvis
finansierats i samverkan med försäkringskassan och
länsarbetsnämnden.
Såsom angetts i proposition 1996/97:63 anser regeringen att det är nödvändigt att vissa gemensamma
övergripande mål formuleras. Regleringsbreven till
myndigheterna bör innehålla både myndighetsspecifika och myndighetsgemensamma mål, uppdrag och
redovisningskrav. Resultatuppföljning bör också ske
gemensamt. Riksdagen hade inget att invända mot
detta.
Arbetsmarknadsstyrelsen, Riksförsäkringsverket
och Socialstyrelsen skall ha som gemensamt mål att
genom att främja samverkan inom rehabiliteringsområdet uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser i syfte att underlätta för den enskilde att försörja sig genom eget arbete.
Förslagen avses träda i kraft den 1 januari 1998.

3.4.2

Sjuklöneperioden

Nuvarande regler
Reglerna om sjuklön infördes den 1 januari 1992
bl.a. för att öka arbetsgivarens ansvar för de anställdas arbetsmiljö och hälsa samt för att tillförsäkra de anställda en mer rättvis kompensation
för inkomstförluster till följd av sjukdom.
Lagen (1991:1047) om sjuklön (SjLL) skall utgöra
grunden för sjukersättning vid korta sjukdomsfall.
Enligt lagen ges anställda rätt att under sjuklöneperioden behålla en viss del av den lön och andra anställningsförmåner som de skulle ha fått om de fullgjort sina arbetsuppgifter. För den första dagen i
sjuklöneperioden
betalas
ingen
ersättning
(karensdag). För återstående dagar i sjuklöneperioden har den anställde rätt att behålla 75 procent av
lön och andra anställningsförmåner.
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I propositionen 1995/96:209 föreslog regeringen
att arbetsgivaren skulle ges ett lagstadgat ansvar för
att utge ersättning till arbetstagare i form av sjuklön
med avseende på de första 28 dagarna av ett sjukfall,
dvs. att sjuklöneperioden skulle förlängas från 14 till
28 dagar.
Ändringen av sjuklöneperioden föreslogs träda i
kraft den 1 januari 1997. Riksdagen biföll regeringens förslag (bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22).
Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det att en tidigare sjukperiod avslutats
skall den enligt SjLL betraktas som en fortsättning på
den tidigare sjuklöneperioden när det gäller karensdag och avgränsningen av sjuklöneperioden.
Efter ansökan av en anställd som på grund av
sjukdom kan antas komma att vara borta från arbetet i särskilt stor omfattning kan försäkringskassan
besluta att särskilda bestämmelser skall gälla för en
sådan arbetstagare och dennes arbetsgivare. Ett beslut varigenom kassan bifallit en sådan ansökan medför dels att den anställde har rätt till sjuklön efter en
kompensationsnivå om 75 procent också för den
första dagen i varje sjuklöneperiod, dels att ersättning
kan betalas till arbetsgivaren från sjukförsäkringen
för kostnader för sjuklön till den anställde. Ersättningen utbetalas av kassan efter skriftlig ansökan av
arbetsgivaren och avser hela sjuklöneperioden.
I regeringens proposition 1996/97:63 föreslogs att
ett utökat särskilt högriskskydd skulle införas för den
som har en sjukdom som medför risk för en eller flera längre sjukperioder under en tolvmånadersperiod.
Riksdagen
biföll
regeringens
förslag
(bet.
1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273).
Företag med få anställda har enligt SjLL en möjlighet att försäkra sig hos försäkringskassan mot
sjuklönekostnader för tid fr.o.m. den tredje ersättningsdagen. Rätt att teckna en sådan försäkring har
arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under
ett kalenderår – efter avdrag för sociala avgifter – inte
beräknas överstiga summan av 130 gånger det för
respektive år gällande basbeloppet. Regeringen har
givit en särskild utredare i uppdrag (dir. 1997:90) att
undersöka huruvida den nuvarande försäkringen
mot sjuklönekostnader motsvarar arbetsgivarens behov av och intresse för denna försäkring. Vidare skall
möjliga alternativ till den nuvarande försäkringen
presenteras. Dessutom skall en kartläggning av privata försäkringsalternativ genomföras.

Skälen för regeringens förslag: Sjuklönesystemet infördes år 1992 bl.a. för att skapa ett effektivare sätt
att administrera den korta sjukfrånvaron. Det avsågs
också kunna ge en mer rättvis kompensation för inkomstförluster till följd av sjukdom. Genom att på
ett differentierat sätt öka arbetsgivarnas kostnader
borde införandet av en sjuklöneperiod dessutom stimulera till förebyggande arbetsmiljöinsatser liksom
till tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder.
Riksförsäkringsverket (RFV) redovisade i rapporten Effekter och resultat av sjuklönereformen, karensdagen och sänkta kompensationsnivåer inom
sjukpenningförsäkringen (RFV ANSER 1995:14) till
regeringen i september 1995 bl.a. erfarenheter av den
sjuklöneperiod som omfattade 14 dagar.
Slutsatsen i rapporten var att sjuklöneperioden ur
administrativ synvinkel fungerade tillfredsställande.
Den ökade arbetsgivarnas ansvar för kostnaderna
och medverkade till att förenkla administrationen av
de korta sjukfallen. Antalet sjukfall som administreras av försäkringskassorna minskade från 8,4 miljoner år 1991 till 0,9 miljoner år 1994.
Erfarenheterna pekar också på att inkomstkompensationen blivit mer anpassad till det aktuella inkomstbortfallet genom att löneavdragen anpassats
till branschvisa förhållanden eller till situationen på
enskilda arbetsplatser.
Regeringen bedömer att införandet av en 14 dagars sjuklöneperiod, bortsett från vissa enstaka
gränsdragningsproblem, visat sig vara positivt.
Den förlängning av sjuklöneperioden till att omfatta 28 dagar som infördes den 1 januari 1997 syftade till att stärka arbetsgivarnas ansvar för det tidiga
och aktiva rehabiliteringsarbetet och därigenom bättre koppla samman ansvaret för att vidta åtgärder
med kostnadsansvaret för sjuklön. Arbetsgivarna
skulle också få starkare drivkrafter att hålla nere
kostnaderna för sjuklön genom ett mer effektivt förebyggande arbete. Åtgärden utgjorde också en del i
regeringens arbete med att sanera statens ekonomi.
I samband med att sjuklöneperioden förlängdes
från 14 till 28 dagar fr.o.m. den 1 januari 1997 uppstod emellertid en tvist kring frågan om den högre
avtalsreglerade ersättning som utbetalas under dag
15 till och med dag 28 i sjukperioder skulle kunna
utbetalas även fortsättningsvis. Både Skiljenämnden
för arbetsmarknadsförsäkringar och Arbetsdomstolen fann att rätt till ersättning från avtalssjukförsäkringen respektive kollektivavtalet inte förelåg under
den utsträckta sjuklöneperioden. Detta innebar att
den totala ersättningen till en anställd sänktes under
den förlängda sjuklöneperioden. Regeringens avsikt
var inte att åstadkomma den effekten. Detta framgick också av propositionstexten. I samband med
riksdagens beslut om den förlängda sjuklöneperioden
framhöll
socialförsäkringsutskottet
(bet.
1996/97:SfU4) att det förhållandet att sjuklöneperioden förlängdes inte hindrade tillämpningen av gällande avtal om kompletterande sjukersättning för

Förkortad sjuklöneperiod

Regeringens förslag:
Arbetsgivarens lagstadgade ansvar för att utge ersättning till en arbetstagare i form av sjuklön ändras till
att omfatta de första 14 dagarna av ett sjukfall
(sjuklöneperiod).
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samma tid. Det förutsattes alltså ankomma på parterna att lösa frågorna om de avtalsbaserade ersättningarna.
Med anledning av den situation som uppstått har
regeringen övervägt olika åtgärder för att neutralisera
effekterna på ersättningen av den förlängda sjuklöneperioden. Regeringen har stannat vid att föreslå en
återgång av sjuklöneperioden till 14 dagar.
Enligt vad som anförts av Landsorganisationen i
Sverige och Svenska arbetsgivareföreningen förväntas
en förkortad sjuklöneperiod underlätta nyanställningar i framförallt små företag.
En förkortning av sjuklöneperioden från 28 till 14
dagar innebär ökad administration hos försäkringskassorna. Ändringen innebär att ca 165 000 fler
sjukfall kommer att handläggas hos försäkringskassan. Frågan om konsekvenserna av den ökade administrationen bereds för närvarande i Regeringskansliet.
Regeringen föreslår vidare att den försäkring mot
kostnader för sjuklön enligt SjLL som finns för arbetsgivare vars sammanlagda lönekostnader under
ett kalenderår inte beräknas överstiga 130 gånger det
för respektive år gällande basbeloppet bibehålls i avvaktan på den utredning som för närvarande utreder
försäkringen. Även det utökade särskilda högrisk-

skyddet som träder i kraft fr.o.m. den 1 januari 1998
bör bibehållas.
Regeringen föreslår inte i övrigt några förändringar i SjLL. Detta innebär att nuvarande regler om t.ex.
personkrets, kvalifikationsvillkor, s.k. sjuklönegaranti och läkarintyg bibehålls. Inte heller fortsättningsvis
behöver således det läkarintyg som lämnas in till arbetsgivaren innehålla uppgift om diagnos. Även arbetsgivares anmälnings- och uppgiftsskyldighet bibehålls.
Vidare avser regeringen att senare anpassa ersättningen till sjömännens arbetsgivare i förordningen
(1982:842) om vissa sjukförsäkringsersättningar för
sjömän.
De nya reglerna om sjuklöneperiodens längd bör
träda i kraft den 1 april 1998 och gälla även sjuklöneperioder som påbörjats före den 1 april 1998, vilket innebär att för den som den 31 mars uppburit
sjuklön i 14 dagar eller mer blir reglerna om Sjukpenning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring tillämpliga.
Regeringen beräknar att en förkortning av sjuklöneperioden med två veckor fr.o.m. den 1 april 1998
kommer att öka utgifterna för anslaget A 1. Sjukpenning och rehabilitering, m.m. under budgetåret
1998 med 1 340 miljoner kronor.

UTGIFTSUTVECKLING FÖR DE I UTG.OMRÅDE 10 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
MILJONER KRONOR

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
Socialförsäkringsadministration
Totalt för utgiftsområde 10

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

48 382

31 551

29 987

32 258

33 958

35 147

7 978

5 106

5 567

4 935

5 062

5 161

56 360

36 657

35 554

37 193

39 020

40 308
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4 A Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp

4.1

Omfattning/ändamål

Ersättningsnivån för bl.a. sjukpenning, rehabiliteringspenning och närståendepenning sänktes den 1
januari 1996 till 75 procent av den förmånsgrundande inkomsten.
Sjuklöneperioden förlängdes fr.o.m. den 1 januari
1997, dvs. arbetsgivaren har givits ett lagstadgat ansvar för ersättning till arbetstagare i form av sjuklön
de första 28 dagarna i ett sjukfall.
Sedan den 1 januari 1997 skall vid beräkningen av
den sjukpenninggrundande inkomsten inte ingå andra skattepliktiga förmåner än ersättning i pengar och
inte heller skattepliktiga kostnadsersättningar. Vidare
skall semesterlön och semesterersättning beräknas till
högst det belopp som skulle ha utgjort ersättning för
utfört arbete under den tid semesterlönen kan anses
motsvara.
De särskilda reglerna inom förtidspensioneringen
för försäkrade som är 60 år eller äldre har avskaffats
fr.o.m. den 1 januari 1997.
Fr.o.m. den 1 januari 1997 gäller nya kriterier för
rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension. Utrymmet för att vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning beakta andra faktorer än
rent medicinska har minskats.

Verksamhetsområdet omfattar anslagen sjukpenning
och rehabilitering, m.m., förtidspensioner samt handikappersättningar.

Sammanfattande kommentarer till verksamhets- och
ekonomiskt utfall
Försäkringskostnaderna och volymerna för sjukpenning och rehabilitering har minskat budgetåret
1995/96 jämfört med budgetåret 1994/95. Minskningen beror främst på att ersättningsnivåerna sänktes fr.o.m den 1 januari 1996 och att antalet ersatta
dagar har minskat. Utgiftsprognosen för innevarande
år visar också på lägre kostnader och volymer än vad
som beräknats i BP för år 97. Kostnaderna och volymerna för förtidspension har också minskats budgetåret 1995/96 jämfört med budgetåret 1994/95.
Prognosen för innevarande år visar emellertid ett
överskridande jämfört med anslaget belopp beroende
på att antalet förtidspensionärer blivit fler än beräknat.
Större förändringar
Regler om bättre underlag för beslut om sjukpenning
och förtidspension trädde i kraft den 1 oktober
1995.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

A 1. Sjukpenning och rehabilitering, m.m.

26 438

17 123

15 478

17 881

19 380

20 215

A 2. Förtidspensioner

20 504

13 460

13 525

13 375

13 552

13 876

1 440

968

984

1 002

1 026

1 056

48 382

31 551

29 987

32 258

33 958

35 147

A 3. Handikappersättningar
Totalt för verksamhetsområde A

17

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 10

Ersättningsnivåerna för bl.a. sjukpenning, sjuklön,
rehabiliteringspenning och närståendepenning höjs
till 80 procent fr.o.m. den 1 januari 1998.
Regeringen föreslår även i denna proposition att
arbetsgivarens ansvar för att utge ersättning till en
arbetstagare i form av sjuklön ändras från 28 dagar
till de första 14 dagarna av ett sjukfall.

Måluppfyllelse
I regleringsbrevet för budgetåret 1995/96 angav regeringen fyra verksamhetsmål som berör detta verksamhetsområde.
För sjukpenningen angav regeringen tre mål. Antalet långtidssjukskrivna som återfår arbetsförmågan
skulle öka jämfört med budgetåret 1994/95, sjukfallen skulle bli kortare jämfört med budgetåret
1994/95 och antalet partiella ersättningar, i förhållande till antalet hela ersättningar, inom sjukförsäkringen skulle öka jämfört med budgetåret 1994/95.
Riksförsäkringsverket (RFV) visar i årsredovisningen att andelen långtidssjukskrivna som återfått
arbetsförmågan har ökat. De försäkringskassor som
har nått målet har arbetat aktivt gentemot läkarkåren genom informationer om t.ex. partiell ersättning,
kontaktat läkare i större utsträckning i de enskilda
fallen samt avsatt ökade resurser för hantering av
sjukpenningrättsbedömningar.
RFV konstaterar vidare i årsredovisningen vad
gäller målet att sjukfallen skall bli kortare att sjukfallen har minskat i antal men inget tyder på att dessa
”kvarvarande fall” blivit kortare. Det genererades
dock betydligt färre ersatta dagar med sjukpenning
och rehabiliteringspenning år 1996 jämfört med
budgetåret 1994/95. RFV anser att det finns flera
faktorer som bidragit till att sjukfallen minskat i antal, bl.a. den lagändring som skedde den 1 oktober
1995 innebärande bl.a. att bedömningen av rätten till
sjukpenning förtydligades i lagtext och krav på en
fördjupad bedömning efter fyra veckors sjukskrivning. Vidare har försäkringskassornas satsning på
ökat samarbete med sjukvården, arbetsgivarna, socialtjänsten och andra rehabiliteringsaktörer bidragit
till minskningen. Försäkringskassorna har också tagit
den kritik som framförts från bl.a. Riksrevisionsverket på allvar och vidtagit åtgärder för att förbättra
beslutsunderlagen i ärendena.

Prioriteringar för år 1998
Att lämna förslag till ett nytt regelsystem för förtidspension och sjukbidrag.
Att se över reglerna för arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar samt försäkringen mot kostnader för
sjuklön.

4.2

Resultatbedömning och
slutsatser

För verksamhetsområdet kan konstateras att kostnaderna och volymerna har sjunkit under budgetåret
1995/96. Innevarande budgetår fortsätter kostnaderna för sjukpenningen att sjunka medan kostnaderna
för förtidspensionerna beräknas bli något högre än
budgeterat. Antalsutvecklingen för sjukpenning och
förtidspension framgår av tabellerna nedan.
ANTAL PÅGÅENDE SJUKPENNINGÄRENDEN PER
1000 SJUKPENNINGFÖRSÄKRADE I RIKET

30 – 89

90 – 179

DAGAR
180 - 364

365 - 730

731 -

9212

9,1

7,2

7,3

8,2

7,1

9312

9,0

6,9

6,8

6,6

5,3

9412

9,4

6,8

7,1

6,5

4,1

9512

6,6

5,9

6,1

6,5

3,9

9612

7,0

6,3

5,8

6,2

4,4

PERIOD

Källa: RFV:s årsredovisning för socialförsäkringen budgetåret 1995/96

UTVECKLING AV ANTALET FÖRTIDPENSIONÄRER
ÅR
KVINNOR

NYBEVILJADE
MÄN

SUMMA

1991

25 741

23 813

49 554

198 360

168 567

366 927

1992

30 100

28 282

58 382

207 920

175 233

383 153

1993

32 060

30 405

62 465

218 221

183 930

402 151

1994

25 114

23 417

48 531

223 659

186 967

410 626

1995

20 565

18 639

39 204

223 163

185 413

408 576

1996

20 941

18 304

39 245

223 873

183 711

407 584
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Av RFV:s årsredovisning framgår även att antalet
partiella ersättningar i förhållande till antalet hela
ersättningar har ökat för varje budgetår sedan budgetåren 1993/94. Mellan budgetåret 1994/95 och
1996 är ökningen 6 %. Detta är en följd av försäkringskassornas omfattande arbete för att öka antalet
partiella ersättningar bl.a. genom informationsinsatser gentemot läkare, arbetsgivare, m.m.
För förtidspension angav regeringen att återstående pensionsåtagande för dem som uppbär förtidspension skulle minska jämfört med budgetåret
1994/95. Måttet visar det beräknade antalet återstående år fram till 65 år för beståndet förtidspensionärer vid en viss tidpunkt. Pensionsåtagandet påverkas
av bl.a. utvecklingen av antal nybeviljade förtidspensioner, antal upphörda förtidspensioner och medelåldern på dem som förtidspensioneras. RFV:s årsredovisning visar att pensionsåtagandet ökar över
tiden, men att ökningen varit liten de senaste åren.
RFV konstaterar i årsredovisningen att tonvikten
för att nå målet om minskat pensionsåtagande inom
förtidspensioneringen ligger på förebyggande insatser
och övriga insatser för att uppnå målen som rör
sjukpenning och rehabilitering. Effektiv och kvalitativ sjukfallshantering och tidig samordnad rehabilitering minskar inflödet till och behovet av förtidspension/sjukbidrag. Detta är emellertid ett långsiktigt
arbete som tar tid innan det påtagligt inverkar på resultatutvecklingen. De regler om ändrade kriterier för
rätt till sjukpenning och förtidspension som införts
samt borttagandet av de särskilda regler för försäkrade som är 60 år eller äldre (de s.k. äldrereglerna)
bör ge en minskande effekt på nybeviljandet. På
grund av stora balanser på försäkringskassorna av
ansökningar med anledning av övergångsregler för
dessa förändringar, har de nya reglerna ännu inte
börjat tillämpas i någon stor omfattning (se vidare
nedan).
I årsredovisningen redovisar RFV under verksamhetsgren 2 Åtgärder mot ohälsa, försäkringskassornas insatser vad gäller rehabilitering. En slutprestation för verksamhetsgrenen som redovisas är
”genomförd samordnad rehabilitering”. Den omfattar de åtgärder som vidtagits i det enskilda ersättningsärendet i syfte att ge den försäkrade möjlighet
att återfå sin arbetsförsmåga efter det att bedömning
gjorts att den försäkrade sannolikt inte kan återgå i
arbete utan att rehabiliteringsåtgärder vidtas. Av
årsredovisningen framgår att i knappt hälften av de
fall där försäkringskassan bedömer att rehabiliteringsutredning är behövlig har en sådan gjorts. RFV
bedömer att detta inte är ett tillfredsställande resultat. En bidragande orsak till resultatet kan bl.a. vara
att försäkringskassans handläggare personligen diskuterar rehabilitering för en sjukskriven anställd på
arbetsplatsen och att någon rehabiliteringsutredning,
som noteras i journalen, inte görs.
En annan slutprestation för verksamhetsgrenen är
”genomförd förebyggande insats”. Exempel på insat-

ser från försäkringskassorna är vidtagna informationsinsatser riktade mot t.ex. läkare och arbetsgivare, generell samverkan med sjukvård och andra
rehabiliteringsaktörer samt utbildningar, företagsgenomgångar, seminarier, utställningar, m.m. Ett samarbete med Yrkesinspektionen har också utvecklats
bl.a. som ett led i kassornas förebyggande arbete.
Regeringen uppdrog den 13 mars 1997 åt
Statskontoret att göra en översyn av resultaten och
effekterna av de senaste årens rehabiliteringssatsningar med tyngdpunkt på den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen. Uppdraget skall redovisas senast
den 15 december 1997.
Effekter av vidtagna större regelförändringar
Syftet med regelförändringen den 1 oktober 1995 var
att förtydliga regelsystemet för aktörerna inom socialförsäkringssystemet och att förbättra det underlag
som ligger till grund för beslut om sjukpenning och
förtidspension.
De ökade insatserna som sker p.g.a. krav om bättre kvalitet i utredningar och beslutsunderlag har
medverkat till att administrationskostnader och
styckkostnader för både sjukpenning och förtidspension kraftigt har ökat det senaste budgetåret. Mer tid
läggs ned på varje ärende vilket kan skönjas i handläggningstiderna.
RFV har i en rapport ”Nya regler i sjukförsäkringen 1 oktober 1995 och 1 januari 1996” (RFV
ANSER 1996:5) när det gäller sjukpenningen redovisat att reglerna från den 1 oktober 1995 har fyllt sitt
syfte och gjort att försäkringskassorna har fått bättre
underlag för sin bedömning av rätten till sjukpenning.
Sänkningen av den genomsnittliga ersättningsnivån till 75 % fr.o.m. den 1 januari 1996 och en nedgång av den med sjukpenning ersatta sjukfrånvaron
har medfört att försäkringskostnaderna och volymerna för sjukpenning har minskat det senaste budgetåret i jämförelse med budgetåret 1994/95. Minskningen ligger framför allt på den senaste 12månadersperioden av budgetåret, dvs. kalenderåret
1996. Den främsta orsaken till att antalet sjukpenningdagar minskar torde vara den ovan nämnda förändringen som skedde den 1 oktober 1995 och ökade rehabiliteringsinsatser. Både försäkringskostnaderna och volymerna förväntades minska, dock inte i
den omfattning som blivit fallet.
Sedan den 1 januari 1997 gäller nya kriterier för
rätt till ersättning i form av sjukpenning och förtidspension. Utrymmet för att vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning beakta andra faktorer än
rent medicinska har minskats. De ändrade reglerna
beräknas sänka utgifterna för såväl sjukpenningen
som förtidspensioneringen. Riksförsäkringsverket
har fått i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen
och Arbetsmarknadsstyrelsen göra en uppföljning av
effekterna av de nya kriterierna för rätt till sjukpen-
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ning och förtidspension. Uppdraget skall redovisas
till regeringen den 15 januari 1998.
Det är principiellt viktigt att trygghetssystemen utformas så att alla omfattas och att lönetagare och
företagare så långt möjligt likabehandlas i trygghetssystemen. Regeringen har därför för avsikt att snarast ge en särskild utredare i uppdrag att belysa
oönskade effekter som kan uppstå i samband med
företagares rätt till arbetslöshets- och socialförsäkringsersättning samt föreslå erforderliga regelförändringar. Regeringen återkommer till riksdagen med
förslag så att beslut i frågan kan fattas senast våren
1998.

4.3

Anslag

A 1.

Sjukpenning och rehabilitering,
m.m.

1995/96
Därav

Utgift

1996

26 438 000

och särskilt högkostnadsskydd). Anslagsposten skall
även täcka kostnaderna för återbetalningspliktiga
studiemedel, som belöper på studerandes sjukperioder.
Kostnadsutvecklingen styrs av antalet dagar ersatta med sjukpenning. Antalet dagar påverkas av förändringar inom regelverk och regelverkets admininistration. Även demografiska rörelser samt
frånvaroförändringar på individnivå har betydelse
för utvecklingen. Den genomsnittliga ersättningen
påverkas framförallt av regelverket samt löneutvecklingen.
För ändamålet avsattes 25 809 miljoner kronor
för budgetåret 1995/96. Det faktiska utfallet uppgick
till 22 326 miljoner kronor. Differensen har främst
uppstått genom att antalet dagar ersatta med sjukpenning minskade kraftigare än beräknat samt att
ersättningsnivåerna förändrades den 1 januari 1996.
År 1997 beräknas enligt prognosen underskridas
med 333 miljoner kronor. Orsaken till detta är att
antalet dagar ersatta med sjukpenning minskar kraftigare än beräknat.

1

Rehabilitering
Redovisningen omfattar utgifter för:

17 123 000
Utgiftsprognos

1997

Anslag

16 360 000

1998

Förslag

17 881 000

15 477 700

– merkostnader i form av särskilt bidrag

1999

Beräknat

19 380 000

2000

Beräknat

20 215 000

– ersättning vid köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster

– rehabiliteringspenning

1. Beloppen anges i tusental kr.

– rehabiliteringsundersökningar
ringsverkets sjukhus

Från anslaget bekostas utgifter för sjukpenning, rehabiliteringsersättning, närståendepenning samt vissa
yrkesskadeersättningar m.m.
Redovisningen av anslaget är uppdelad på fyra
ändamål:

vid

Riksförsäk-

– bidrag till arbetshjälpmedel
– särskild ersättning för rehabiliterings- och behandlingsinsatser (s.k. Dagmarmedel)
– resor till och från arbetsplats i stället för sjukpenning

– sjukpenning
– rehabilitering

– läkarutlåtanden

– närståendepenning

– läkarundersökningar

– vissa yrkesskadeersättningar m.m.

– finansiell samordning mellan socialförsäkring,
hälso- och sjukvård samt socialtjänst.

Sjukpenning
Här redovisas utgifter för sjukpenning inklusive de
utgifter som kan uppkomma med anledning av vissa
bestämmelser i sjuklönesystemet (s.k. sjuklönegaranti
MILJONER KRONOR

Sjukpenning
Rehabilitering
Närståendepenning
Vissa yrkessskadeersättningar m.m.
Totalt för anslaget

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

22 326

14 611

13 150

15 557

16 828

17 635

4 053

2 473

2 287

2 279

2 504

2 530

50

33

35

39

42

44

9

6

6

6

6

6

26 438

17 123

15 478

17 881

19 380

20 215
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Utgiftsutvecklingen styrs av antalet ersatta dagar.
Liksom för sjukpenningen påverkas antalet ersatta
dagar av förändringar inom regelverk och regelverkets admininistration. Även demografiska rörelser
samt frånvaroförändringar på individnivå har betydelse för utvecklingen. Den genomsnittliga ersättningen påverkas framförallt av regelverket samt löneutvecklingen.
För ändamålet avsattes 5 435 miljoner kronor för
budgetåret 1995/96. Det faktiska utfallet uppgick till
4 053 miljoner kronor. Differensen beror främst på
att ersättningsnivån sänktes den 1 januari 1996 samt
att antalet ersatta dagar har minskat. Prognosen för
år 1997 beräknas underskridas med 547 miljoner
kronor. Orsaken till detta är att antalet dagar med
rehabiliteringspenning minskar mer än beräknat.

ningsnivån från 75 till 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Även en förändrad åldersstruktur bland de sjukförsäkrade beräknas öka utgifterna något för sjukpenningen under år 1998.
Övrigt som antas påverka kostnaderna för sjukpenning är t.ex. försäkringskassornas ohälso- och
kvalitetssäkringsarbete samt frånvaroförändringar på
individnivå.
Höjningen av ersättningsnivån till 80 % finansieras bl.a. av förändringar i beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten, vilket även har beaktats i prognosen och anslagsberäkningen. Regeringen
har för avsikt att senare under hösten 1997 återkomma till riksdagen med förslag avseende sjukpenninggrundande inkomst.
I beräkningarna har även hänsyn tagits till att
sjuklöneperioden ändras från 28 till 14 dagar.

Närståendepenning och vissa yrkesskadeersättningar
m.m.
Närståendepenning utges till den som avstår från
förvärvsarbete för att vårda en närstående svårt sjuk
person. Utgiftsutveckling för närståendepenningen
styrs av samma faktorer som för utvecklingen av
sjukpenningen, antal ersatta dagar, löneutvecklingen
och regelverket.
Vissa yrkesskadeersättningar m.m. bekostas enligt
lagen (1977:265) om personskadeskydd (LSP) vid
tjänstgöring i civilförsvaret eller vid brandsläckning
liksom skadeersättning åt fångar m.fl. Vidare bekostas ersättningar enligt lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän. För liknande skadefall inträffade före juni 1977 belastas anslag enligt flera
olika förordningar. Anslaget bekostar också tillägg
för vissa äldre livräntor samt kostnader för skadeståndslivräntor.

Rehabilitering
Sänkningen av ersättningsnivån år 1996 gjorde att
kostnaderna och antalet dagar minskade för rehabiliteringspenning fr.o.m. år 1996. Av de regelförändringar som skett under innevarande år är det beräkning av sjukpenninggrundande inkomst som har
betydelse för utgifterna för rehabilitering. Regeländringen har en minskande effekt på utgifterna för rehabiliteringspenning.
Antalet dagar antas i prognosen öka något fr.o.m.
år 1998. Även den genomsnittliga ersättningen per
dag kommer att öka fr.o.m. år 1998. Detta till följd
av den föreslagna höjningen av ersättningsnivån från
75 till 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Även en förändrad åldersstruktur bland de sjukförsäkrade beräknas öka utgifterna något under år
1998.
Övrigt som antas påverka utgifterna för rehabilitering är t.ex. försäkringskassornas ohälso- och kvalitetssäkringsarbete samt frånvaroförändringar på individnivå.
Regeringen föreslog i sin ekonomiska vårproposition (prop. 1995/96:150) att särskilda medel skall
ställas till försäkringskassornas förfogande genom en
sammanläggning av medel som för närvarande är
avsatta för köp av arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster, arbetstekniska hjälpmedel, läkarutlåtanden och läkarundersökningar. Fr.o.m. år 1998
bör således försäkringskassorna ges möjlighet att inom ramen för särskilda medel bedriva olika projekt
bl.a. i syfte att uppnå samverkansvinster. Dessa särskilda medel ställs till försäkringskassornas förfogande genom en sammanläggning av dels ovan nämnda
poster, dels posterna särskilt bidrag samt resor till
och från arbetet i stället för sjukpenning. Dessutom
tillförs vissa ytterligare medel. Sammanlagt beräknas
de särskilda medlen till 714 miljoner kronor. Av dessa medel får högst 100 miljoner kronor användas för
försäkringskassornas administration.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sjukpenning
Under innevarande år har en hel del förändringar i
regelverket skett som kommer att påverka sjukpenningkostnaderna. Den förlängda sjuklöneperioden,
ändrad beräkning av sjukpenninggrundande inkomst
och förändringen av kriterier för rätt till ersättning i
form av sjukpenning och förtidspension har en minskande effekt på kostnaderna för sjukpenning.
I prognosen beräknas antalet ersatta dagar fortsätta minska under år 1998. Den främsta orsaken till
detta torde enligt RFV vara den striktare bedömningen av rätten till sjukpenning fr.o.m. den 1 oktober 1995 och ökade rehabiliteringsinsatser.
Den genomsnittliga ersättningen per dag beräknas
i prognosen öka utgifterna fr.o.m. år 1998. Anledning till detta är den föreslagna höjningen av ersätt21
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A 2. Förtidspensioner

Vad gäller särskild ersättning för rehabiliteringsoch behandlingsinsatser föreslår regeringen att 235
miljoner kronor avsätts för detta ändamål. Dessutom
föreslås att 163 miljoner kronor anvisas för rehabiliteringsundersökningar vid Riksförsäkringsverkets
sjukhus.
Den 26 juni 1997 beslutade regeringen direktiv
(dir. 1997:90) som gav en särskild utredare i uppdrag
att utreda arbetsgivarens åtgärds- och kostnadsansvar vid rehabilitering samt utformningen av försäkringen mot kostnader för sjuklön. Utredarens förslag skall redovisas senast den 30 januari 1998. I de
delar som förslagen avser försäkringen mot kostnader för sjuklön skall utredaren redovisa sitt uppdrag
senast den 30 september 1997.

1995/96
Därav

Utgift

1996

20 504 059

1

13 459 664

1997

Anslag

13 389 000

1998

Förslag

13 375 000

1999

Beräknat

13 552 000

2000

Beräknat

13 876 000

Utgiftsprognos

13 525 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget bekostas förtidspension från folkpensioneringen, pensionstillskott till förtidspension och
barntillägg till förtidspension. Utöver folkpension i
form av förtidspension från detta anslag utbetalas
även ATP i form av förtidspension.
Utgiftsutvecklingen för förtidspensioner är beroende av en mängd olika faktorer. Av dessa är regeltillämpning, praxisutveckling, demografi, utveckling
av ATP-nivån och basbeloppsutvecklingen de viktigaste.
Utgifterna för förtidspensioner uppgick budgetåret
1995/96 till 20 504 miljoner kronor. Anslaget var
uppfört med 20 820 miljoner kronor. Underskridandet beror framför allt på att antalet förtidspensionärer blev färre än vad som tidigare beräknats. Antalet
nybeviljade förtidspensioner och sjukbidrag har
minskat kraftigt sedan år 1993. Inte sedan början av
1970-talet har antalet nybeviljade förtidspensioner
varit så lågt som under åren 1995 och 1996. Det totala antalet förtidspensionärer har också minskat något de två senaste åren. Under innevarande år har
antalet förtidspensionärer dock ökat mer än beräknat. Anslaget för innevarande år bedöms därför överskridas, dock inom kreditramen. Anledningen till
ökningen är dels överströmningar till förtidspensioneringen med anledning av införandet av inkomstprövad änkepension, dels att fler än beräknat
har ansökt om förtidspension/sjukbidrag enligt övergångsbestämmelser till de regelförändringar som
trädde i kraft den 1 januari 1997 (se vidare nedan
under regeringens överväganden).

Närståendepenning och vissa yrkesskadeersättningar
m.m.
För närvarande visar prognosen att antalet ersatta
dagar med närståendepenning kommer att öka något. Från år 1997 till år 1998 beräknas antalet dagar
öka från 66 500 till 67 500. I prognosen har också
beaktats att ersättningsnivån höjs till 80 procent den
1 januari 1998.
Volymen för anslagsposten vissa yrkesskaderesättningar m.m. antas vara relativt konstant. I prognosen förväntas utgifterna för äldre skadefall minska
i samma takt som utgifterna för skadefall inträffade
efter år 1977 ökar. Utgifterna styrs i första hand av
basbeloppsutvecklingen. Skadeståndslivräntor räknas
upp normalt endast om basbeloppet stigit med minst
5 procent sedan föregående uppräkning, vilket inte
kommer att inträffa under den prognosticerade perioden enligt de antaganden som gjorts.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
17 881 000 000 kronor anvisas under anslaget A 1.
Sjukpenning och rehabilitering, m.m. för 1998. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
19 380 000 000 kronor respektive 20 215 000 000
kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet förtidspensionärer har ökat kraftigt under
innevarande år. Antalet förtidspensionärer uppgick i
december 1996 till 407 584 personer, i augusti 1997
visar preliminära siffror från Riksförsäkringsverkets
månadsstatistik att antalet har ökat till ca 415 000
personer. Orsaken till denna stora ökning är för det
första införandet av inkomstprövad änkepension
som har inneburit överströmningar till förtidspensio22
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neringen. Denna överströmning beror på att änkor
som har formell rätt till både änke- och förtidspension, men bara har rätt att välja en folkpensionsförmån, har valt att övergå till förtidspension då änkepensionen blivit lägre eller upphört helt i och med
inkomstprövningen. Regelförändringen har inneburit
en överströmning av ca 3 500 personer till förtidspensioneringen (gäller endast folkpension). För det
andra beror ökningen på det stora antalet ansökningar som inkommit med anledning av övergångsregler för de ändrade kriterierna för rätt till sjukpenning och förtidspension samt borttagandet av de
särskilda regler för försäkrade som är 60 år eller äldre, vilka båda trädde i kraft den 1 januari 1997. På
vissa försäkringskassor finns det fortfarande ärenden
som skall prövas enligt de gamla reglerna. De nya
kriterierna har med anledning av detta inte börjat
tillämpas i någon större omfattning. Det är därför
ännu för tidigt att avgöra vilken effekt regelförändringarna kommer att få på antalsutvecklingen.
Det finns starka demografiska faktorer som talar
för en ökning av antalet förtidspensionärer framöver
beroende på att de stora åldersgrupper som är födda
på 1940-talet börjar nå upp i de åldrar då risken att
bli förtidspensionär ökar. Utvecklingen av regeltillämpning och praxis har emellertid en stor betydelse för hur antalsutvecklingen kommer att bli. Dessa
faktorer är mycket svårbedömda, vilket gör prognosen över utvecklingen osäker.
Medelbeloppet för folkpension i form av förtidspension (inklusive pensionstillskott) sjunker i takt
med att fler blir berättigade till ATP. Medelbeloppet
påverkas också av fördelningen mellan hel och partiell pension, där tendensen är att andelen hela förtidspensioner sjunker och andelen partiella ökar vilket
också verkar sänkande på medelbeloppet. För första
halvåret 1997 har emellertid denna tendens tillfälligt
brutits på grund av att de som beviljats förtidspension enligt övergångsregler beviljats hel pensionsförmån i större omfattning. Detta gäller framför allt de
som beviljats förtidspension enligt de s.k. äldrereglerna.
Utredningen (S 1997:03) om ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga skall lämna förslag till
ett nytt system för förtidspension och sjukbidrag. Utredningen skall lämna sitt betänkande den 31 oktober 1997.

A 2. Förtidspensioner för 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 13 552 000 000 kronor
respektive 13 876 000 000 kronor.

A 3. Handikappersättningar
1995/96
Därav

Utgift

1 440 268

1996

1

968 280

1997

Anslag

978 700

1998

Förslag

1 001 900

1999

Beräknat

1 026 500

2000

Beräknat

1 055 500

Utgiftsprognos

984 200

1. Beloppen anges i tusentals kr

Från anslaget bekostas handikappersättning från
folkpensioneringen. Handikappersättning utges till
person som fyllt 16 år och som fått sin funktionsförmåga nedsatt före fyllda 65 år och därför behöver
mer tidskrävande hjälp av annan och/eller har merkostnader på grund av sitt handikapp.
Handikappersättningen utbetalas med belopp som
per år motsvarar 69 %, 53 % eller 36 % av basbeloppet. Utbetalning av handikappersättning sker
ibland retroaktivt vid nybeviljande. Den totala kostnaden beräknas vara ca 5 % högre än vad som betalas ut enligt ordinarie månadsutbetalning.
Ersättningen kan utges tillsammans med exempelvis förtidspension eller ålderspension, eller som självständig förmån. Av dem som uppbar handikappersättning i december 1996 hade ca 28 500 personer
förmånen i kombination med förtidspension och ca
14 200 personer fick förmånen i kombination med
ålderspension. Handikappersättning till blinda och
döva eller gravt hörselskadade utgår alltid med en
viss garanterad nivå om inte stödbehovet ger anledning till högre ersättning.
Bestämmelserna om handikappersättning finns i
9 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Slutsatser

Utvecklingen av handikappersättningen pekar på en
allmän tendens att antalet ersättningar ökar något,
från 49 700 år 1990 till ca 55 500 i år. Ökningen
kan enligt Riksförsäkringsverket troligen förklaras
med att det bl.a. sker en övergång från vårdbidraget
till handikappersättningen när den försäkrade fyller
16 år och eftersom antalet vårdbidrag har ökat ger
detta effekter på antalet handikappersättningar. Vidare kan ökningen förklaras med att kunskapen om

De nya reglerna från den 1 januari 1997 har ännu
inte börjat tillämpas i någon större omfattning. Det
är därför osäkert hur utgiftsutvecklingen kommer att
påverkas. Aktuella prognoser pekar på att det för
1998 föreslagna anslaget kan komma att överskridas, dock inom ramen för anslagskrediten.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 13 375 000 000 kronor anvisas under anslaget
23
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förmånen ökat och att vården av personer med funktionshinder i stor omfattning har avinstitutionaliserats.
Riksförsäkringsverket har med anledning av ett
uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 1995/96 redovisat en analys av hur utgående vårdbidrag och
handikappersättningar påverkats antalsmässigt och
nivåmässigt av assistansersättningen (RFV ANSER
1997:2). Av redovisningen framgår att av dem som
år 1995 nybeviljades assistansersättning uppbar
65 % handikappersättning före och 52 % efter beslut. Motsvarande uppgifter för 1996 var 57 % före
och 46 % efter beslut om assistansersättning. Av de
personer som år 1996 uppbar handikappersättning
före, har 81 % fått behålla handikappersättning även
efter beslut om assistansersättning.

Slutsatser
Antalet handikappersättningar beräknas under år
1998 till i genomsnitt ca 56 000 och ett basbelopp
motsvarande 36 400 kronor. Uppräkning görs också
med 5 % p.g.a. retroaktiva utbetalningar.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 1 001 900 000 kronor anvisas under anslaget
Handikappersättning för budgetåret 1998. För åren
1999 och 2000 beräknas anslaget till 1 026 500 000
kronor respektive 1 055 500 000 kronor.

24
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5 B Socialförsäkringsadministration

5.1

Omfattning/ändamål

Socialförsäkringsadministrationen omfattar Riksförsäkringsverket (RFV) och de allmänna försäkringskassorna som svarar för huvuddelen av samhällets
ekonomiska trygghetssystem.
Socialförsäkringsadministrationen är organiserad
med en central, en regional och en lokal nivå. Den
centrala nivån utgörs av Riksförsäkringsverket. Den
regionala nivån består för närvarande av 25 allmänna försäkringskassor. Försäkringskassorna är organiserade i ett centralkontor och ett varierande antal lokalkontor. I slutet av år 1996 fanns det ca 350
lokalkontor och ett trettiotal mindre servicepunkter.
Inom administrationen fattas årligen över 40 miljoner beslut inom ca 48 olika ärendeslag.
Vid Riksförsäkringsverket arbetar ca 700 personer, varav 60 % i Stockholm och resterande 40 %
vid ADB-avdelningen i Sundsvall. Vid försäkringskassorna arbetade vid slutet av år 1996 ca 15 400
personer.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Administrationen har trots en situation med minskade budgetramar och personalneddragningar hanterat
en snabb förändringstakt i socialförsäkringens regelverk.
Större genomförda förändringar
Flera reformer har genomförts inom socialförsäkringen t.ex. underhållsstödet och bostadsbidraget vilket kortsiktigt ger en extra belastning på administrationen.
Riksförsäkringsverket har påbörjat en utveckling
av handläggarstödet. Det är viktigt att detta arbete
bedrivs målmedvetet för att ytterligare effektivisera
verksamheten.
Prioriteringar
– Utveckling av det administrativa stödet för att
ytterligare kunna effektivisera verksamheten.
– Genom ändrat regelverk tydliggöra rollfördelningen inom socialförsäkringsadministrationen.
– Kvalitetssäkring av ärendehanteringen.

UTGIFTSUTVECKLING FÖR DE I VERKSAMHETSOMRÅDET INGÅENDE ANSLAGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

B 1. Riksförsäkringsverket

1 075

764

867

665

698

729

B 2. Allmänna försäkringskassor

6 801

4 679

4 700

4 270

4 363

4 431

7 875

5 443

5 567

4 935

5 062

5 161

Totalt för verksamhetsområde B
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5.2

Resultatbedömning och
slutsatser

ringsverkets roll inom socialförsäkringsadministrationen tydliggörs genom ändringar av 18 kap. lagen
(1962:381) om allmän försäkring och i verkets instruktion. Riksförsäkringsverket skall tolka och förtydliga de mål och krav på förväntat utfall av försäkringarna som riksdag och regering ställer. I verkets
uppdrag skall ligga att svara för den normgivning
som skall vara styrande för försäkringskassornas tilllämpning av lagstiftningen på socialförsäkringsområdet och verket skall ha ansvar för att följa upp att
kassorna efterlever kraven som ställs på dem och
återrapportera utfallet till såväl den enskilda försäkringskassan som till regeringen. Riksförsäkringsverket skall också vara ansvarig systemägare när det
gäller ADB-systemen. Regeringen har gett Statskontoret i uppdrag att se över de organisatioriska formerna för socialförsäkringens ADB-verksamhet
(S97/4033/F). Samtidigt arbetar en grupp inom Socialdepartementet som ett led i den fortsatta beredningen av frågorna beträffande socialförsäkringens
ADB-verksamhet (S97/4246/F). Resultatet kommer
också att vägas in i den planerade propositionen om
socialförsäkringsadministrationen. Enligt de beslutade riktlinjerna skall försäkringskassornas styrelser
utses av regeringen. Styrelserna skall bl.a. besluta om
inrättande av socialförsäkringsnämnder och utseende
av ledamöter i dessa och lokalkontorsnätets utformning. Som ett led i att precisera de framtida socialförsäkringsnämndernas verksamhet har regeringen gett
en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av
socialförsäkringsnämnderna (dir. 1997:71). Uppdraget skall redovisas senast den 15 oktober 1997. Styrelsen skall vidare efter hörande av Riksförsäkringsverket lämna förslag om anställning av direktör till
regeringen. Beslut fattas av regeringen.
Riksförsäkringsverket har i enlighet med ett regeringsuppdrag redovisat ett förslag till reformerad beräkningsmodell beträffande ersättning för administrationen av
försäkringen
av
arbetsskador
(S94/4020/F). Enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkringen skall intäkterna från arbetsskadeavgiften enligt lagen (1981:691) om socialavgifter även
täcka försäkringens förvaltningskostnader. Arbetsskadeavgiften skall även täcka ersättningar enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring och dess
förvaltningskostnader. Riksförsäkringsverket föreslår
vidare att samma metod och principiella synsätt skall
tillämpas som vid beräkningen av kostnaden för administrationen av tilläggspensioneringen som ligger
till grund för ersättningen från AP-fonden. Riksförsäkringsverket föreslår att ersättning för kostnader
för administrationen av försäkringen för arbetsskador utges med 200 miljoner kronor till de allmänna
försäkringskassorna och med 45,5 miljoner kronor
till Riksförsäkringsverket. Riksrevisionsverket har
yttrat sig angående förslaget och tillstyrker. Regeringen anser att den nya beräkningsprincipen skall

Regeringen har fr.o.m. budgetåret 1995/96 beslutat
om följande verksamhetsmål för socialförsäkringsadministrationens olika delar.
Verksamhetsgren 1 – Handläggning och utbetalning av ersättningar.
Verksamhetsgren 2 – Åtgärder mot ohälsa.
Verksamhetgren 3 – Samlade insatser för analys
och kvalitetssäkring
Måluppfyllelsen när det gäller verksamhetsgren 3,
Samlade insatser för analys och kvalitetssäkring är
svår att bedöma eftersom målen är nya. Enligt RFV:s
årsredovisning kan insatserna anses tillfredställande.
För att uppnå målet om likformighet och kvalitet i
ärendehandläggningen så har bl.a. en modell för
kvalitetssäkring och systematisk tillsyn av beslutsunderlag och handläggning vid sjukpenning-/förtidspensions-/sjukbidrag, rehabiliteringsåtgärder och rehabiliteringsersättning tagits fram. De framtagna metoderna bygger på en för RFV och försäkringskassorna gemensam kvalitetsstandard och på kassornas
egenkontroll. En rad insatser har genomförts för att
förbättra analys av resultat, kostnader och kvalitet.
Främst kan nämnas insatser för att finna åtgärder
mot fusk och missbruk, utveckling av intern kontroll
samt utveckling av kompetens i uppföljning och utvärdering.
I syfte att utveckla mål- och resultatdialogen har
ett gemensamt utvecklingsarbete bedrivits av RFV
och försäkringskassorna för att ta fram en generell
modell för resultatdialog mellan verket och kassorna.
Dialogen, som ska sammanfattas i en skriftlig överenskommelse, hålls varannat år med start under våren 1997.
Riksförsäkringsverket har i budgetunderlaget för
år 1998 presenterat ett förslag till utvecklingsprogram för socialförsäkringsadministrationen som skall
medverka till att socialförsäkringsadministrationen i
framtiden skall kunna arbeta med modernare metoder och tekniker. Programmet syftar samtidigt till att
höja kompetensen inom organisationen. Regeringen
anser att Riksförsäkringsverket under kommande
budgetår bör fortsätta planeringen av programmet,
men att åtgärderna skall finansieras inom befintlig
ram.
Riksdagen har antagit regeringens förslag till riktlinjer för förändringar i den nuvarande organisationen avseende socialförsäkringsadministrationen
(prop. 1996/97:63, bet 1996/97:SfU12, rskr.
1996/97:273). Regeringen avser att senare under året
till riksdagen återkomma med ytterligare förslag om
socialförsäkringsadministrationen i enlighet med
principbeslutet. Reformeringen av administrationen
bör vara genomförd den 1 januari 1999. Riktlinjerna innebär att försäkringskassornas och Riksförsäk26
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tillämpas för såväl Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna fr.o.m. år 1998. För
Riksförsäkringsverket görs därför en motsvarande
sänkning av anslagsramen för år 1998.
Riksförsäkringsverket har i samma skrivelse
(S97/4020/F) till regeringen redovisat försäkringskassornas överuttag på totalt 143 886 000 kronor, per
den 31 december 1996, för de verksamheter som finansieras med avgifter. Regeringen anser att detta
överuttag skall regleras med en avbetalningsplan på
följande sätt, 13 miljoner kronor 1998, 100 miljoner
kronor 1999 och 30 miljoner kronor 2000. Ersättningen för kostnader för år 1998 för administration
av försäkring för arbetsskador till de allmänna försäkringskassorna skall därför reduceras med 13 miljoner kronor.
Regeringen har tillkallat en särskild utredare med
uppdrag att utreda rollen för Riksförsäkringsverkets
sjukhus (dir. 1997:51). Utredaren skall också bl.a. ta
ställning till huvudmannaskapet för sjukhusen. Utredningen skall överlämnas under hösten. Riksförsäkringsverkets sjukhus finansieras för närvarande
via anslaget för Sjukpenning och rehabilitering, m.m.
Regeringens utgångspunkt är att Riksförsäkringsverket den 1 oktober 1998 skall ha etablerat den del
av sin verksamhet i Söderhamns kommun som berör
yrkesskadeenheten och viss del av verkets ITverksamhet. Yrkesskadeenheten skall organisatoriskt
tillhöra Gävleborgs läns allmänna försäkringskassa.
Regeringen avser eventuellt att i samband med
tilläggsbudget för år 1998 föreslå att medel motsvarande 35 helårsarbetare förs från Riksförsäkringsverket till de allmänna försäkringskassorna fr.o.m.
den tidpunkt flyttningen sker. Hur ersättning skall
utges för de engångsvissa merkostnader som etableringen i Söderhamn medför, bereds inom Söderhamnskommittén (N 1996:08).
I enligt med förordning om översyn av statliga
myndigheters informationssystem inför år 2000 (SFS
1997:30) skall Statskontoret senast den 15 september
1997 till regeringen lämna en samlad bedömning av
anpassningsarbetet. Regeringen kommer därefter att
bereda denna fråga.
I regleringsbrev för budgetåret 1997 fick Riksförsäkringsverket i uppdrag att i samverkan med Försäkringskasseförbundet (FKF) analysera och bedöma
vilka möjligheter socialförsäkringsadministrationen
har att inom sitt verksamhetsområde bedriva tjänsteexport. Uppdraget redovisas i rapporten ”Tjänsteexport inom socialförsäkringsområdet” (Riksförsäkringsverket ANSER 1997:7). Riksförsäkringsverket anför att det föreligger goda skäl för socialförsäkringsadministrationen att engarera sig i tjänsteexport,
i första hand till länder i Central- och Östeuropa
samt redovisar förslag till organisationsform. Regeringen kommer under året att bereda frågan om
tjänsteexport inom socialförsäkringsområdet.
Förberedelsearbetet pågår, för bildandet av Västra
Götalands- och Skåne läns allmänna försäkrings-

kassa, genom att regeringen har tillsatt två organisationskommittéer, (dir. 1997:94 och dir. 1997:4). Avsikten är att de aktuella allmänna försäkringskassorna skall om bildas den 1 januari 1999.
Riksförsäkringsverket förvaltar för närvarande ett
antal fonder som är knutna till olika socialförsäkringar m.m. Förvaltningen regleras i reglemente
(1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder. Fondernas kapital placeras huvudsakligen på penningmarknaden i stats- och bostadsobligationer samt statsskuldsväxlar och
certifikat. Med anledning av lagen (1996:1059) om
statsbudgeten aviserades i 1997 års ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150) en översyn av
nuvarande fonder inom respektive departementsområde. Regeringen gör bedömningen att principerna i
budgetlagen även skall gälla för de delar av socialförsäkringssektorn som ligger vid sidan av statsbudgeten. Denna bedömning görs med förebehåll för eventuella juridiskttekniska komplikationer, vilka kan
föranleda regeringen att göra en ny bedömning, som
kan vara förknippade med en tillämpning av budgetlagen på denna sektor. Regeringen bereder nu frågan om hur budgetlagen och principen om bruttoredovisning skall tillämpas på de delar av
socialförsäkringssektorn som ligger vid sidan av
statsbudgeten. Regeringen avser att återkomma och
redovisa sina bedömningar och förslag i dessa frågor
i den aviserade propositionen om socialförsäkringsadministration. I anslutning härtill kan ett antal
fonder som förvaltas av Riksförsäkringsverket, men
inte fyller något praktiskt syfte, avvecklas.
Regeringen har föreslagit i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150) att, under anslaget A 1. Sjukpenning och rehabilitering m.m. inom
detta utgiftsområde, avsätta medel som ger försäkringskassorna möjlighet att bedriva olika projekt
bl.a. i syfte att uppnå samverkansvinster. Dessa särskilda medel ställs till försäkringskassornas förfogande genom sammanläggning av bl.a medel som för
närvarande är avsatta för köp av arbetslivsinriktade
rehabiliteringstjänster, arbetstekniska hjälpmedel,
läkarutlåtanden och läkarundersökningar. Av dessa
medel kan 100 miljoner kronor användas av de allmänna försäkringskassorna för administration av
verksamheten.
Regeringen föreslår också i denna proposition att
arbetsgivarens lagstadgade ansvar för att utge ersättning till arbetstagare i form av sjuklön förkortas från
28 till 14 dagar. Ändringen föreslås gälla fr.o.m. den
1 april 1998. Den ökade administrationskostnaden
som detta medför för försäkringskassorna avser regeringen att återkomma om till riksdagen i samband
med tilläggsbudgeten för år 1998.
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5.3

Regeringens bedömning
avseende revisionens
iakttagelser

föregående budgetår är förbrukat vid budgetårets
utgång. Riksförsäkringsverket använder sitt anslagssparande till att bl.a. finansiera delar av den nödvändiga anpassningen av IT-stödet inför år 2000.

Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Årsredovisningens kvalitet och då främst resultatredovisningen
har enligt Riksrevisionsverket utvecklats jämfört med
föregående år. Dock ser RRV behov av översyn av
vissa principer i redovisningen bl.a. i samband med
projektet för det reformerade pensionssystemet,
fondförvaltningen och av vissa räntor och avgiftsintäkter. Vidare noterar RRV att gränsdragningen
mellan styrelsens, direktörens, och personalens ansvarsområden vid vissa försäkringskassor är otydlig.
Regeringen har för avsikt att till riksdagen återkomma med förslag till nya regler för organisationen avseende socialförsäkringsadministrationen (prop.
1996/97:63, bet 1996/97:SfU12, rskr. 1996/97:273).
I samband med detta skall även frågor rörande direktören behandlas.
Den ekonomiadministrativa värdering som RRV
utfört av de flesta statliga myndigheter för budgetåret
1995/96 har för Riksförsäkringsverkets del givit det
ekonomiadministrativa värdet fullt tillfredsställande.

5.4

Anslag

B 1.

Riksförsäkringsverket

1995/96
Därav

Utgift

1996

1 074 721

1,2

Anslagssparande

178 072

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Som anförts under inledningsavsnittet till Socialförsäkringsadministrationen visar RFV:s årsredovisning
att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
riktlinjer och med inriktning att nå de uppsatta målen.

Slutsatser
Riksförsäkringsverket har regeringens uppdrag att
vidta förberedelser för det reformerade pensionssystemet. Projektet, som påbörjades under budgetåret
1994/95, finansieras huvudsakligen genom lån i
Riksgäldskontoret. Mot bakgrund av projektets omfattning har arbetet med att genomföra det reformerade pensionssystemet getts tydliga ekonomiska ramar och kommer noggrant att följas och utvärderas.
Riksförsäkringsverket kommer fram till och med året
2001 att medges en låneram omfattande maximalt
992 miljoner kronor.
Regeringen beräknar Riksförsäkringsverkets ramanslag för år 1998 med utgångspunkt från ett besparingskrav om 3 % för budgetåret. Vidare gör regeringen den bedömningen att av det till försäkringskassorna överförda beloppet år 1997 om 53
miljoner kronor kan under året 1998 40 miljoner
kronor föras tillbaka till Riksförsäkringsverkets ramanslag. Regeringen anser också att Riksförsäkringsverket fr.o.m. år 1998 bör få ersättning från Arbetsskadefonden för administration av försäkringen,
därför minskas anslaget med 45,5 miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 665 012 000 kronor anvisas till Riksförsäkringsverket för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslaget till 698 432 000 kronor respektive
729 384 000 kronor.
Vissa av Riksförsäkringsverkets administrationskostnader finansieras via ersättningar som lämnas
från Allmänna pensionsfonden och de affärsdrivande
verken. Dessa inkomster kan för budgetåret 1998
beräknas till 64,7 miljoner kronor. För administration av försäkringen för arbetsskador beräknas intäkterna uppgå till 45,5 miljoner kronor för 1998.

3

763 707

1997

Anslag

693 634

1998

Förslag

665 012

1999

Beräknat

698 432

2000

Beräknat

729 384

Utgiftsprognos

867 000

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Inkl. anslag för porto och exkl. av regeringen innehållet belopp 13 900 tkr
3. Ändrad redovisningsprincip. Överskottet av ränteintäkter och avgiftsin
täkter har förts till anslaget, 51 977 tkr

Riksförsäkringsverket (RFV) skall bidra till att uppfylla målen inom sina utgiftsområden genom att administrera och verka för en allmän socialförsäkring
som ger ekonomisk trygghet vid sjukdom, handikapp, ålderdom och vård av barn. RFV skall vidare
säkerställa och tillgodose kravet på god service, likformighet, kvalitet och kostnadseffektivitet i handläggningen av försäkrings- och bidragssärenden.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande på 178 miljoner kronor.
Detta belopp hänför sig bl.a. till att medel avsatta för
viss projektverksamhet förts över till följande budgetår. Prognosen för anslagsbelastningen för innevarande budgetår pekar på att anslagssparandet från
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B 2.
1995/96
Därav

Allmänna försäkringskassor
Utgift

1996

6 800 603

1

FÖRDELNING AV FÖRSÄKRINGSKASSORNAS
ADMINISTRATIONSKOSTNADER (%)

Anslagssparande

24 884

Utgiftsprognos

4 700 000

2

BÅ
1991/92

BÅ
1992/93

BÅ
1993/94

BÅ
1994/95

BÅ
1995/96
(12 MÅN)

Sjukpenningförsäkring.

21

17

13

14

17,2

Rehabilitering

25

23

26

27

20,5

Arbetsskadeförsäkring

10

12

8

6

3,4

–

–

8

6

9,3

44

48

45

47

49,6

100

100

100

100

100

4 678 844

1997

Anslag

4 412 578

1998

Förslag

4 269 564

1999

Beräknat

4 363 150

2000

Beräknat

4 431 466

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Ändrad redovisningsprincip Överskottet av ränteintäkter och avgiftsintäkter 79,7 mkr har förts till anslaget

Bostadsbidrag
Övriga förmå1
ner

De 25 försäkringskassorna har till uppgift att handlägga enskilda ärenden inom socialförsäkrings- och
bidragssystemen på regional och lokal nivå. I ledningen för varje försäkringskassa finns en styrelse
och en direktör. Vid försäkringskassorna finns totalt
163 förtroendevalda socialförsäkringsnämnder som
beslutar i vissa enskilda ärenden. I slutet av år 1996
fanns ca 350 lokalkontor och ett trettiotal mindre
servicepunkter. Den 31 december 1996 arbetade 15
437 personer vid försäkringskassorna.
På grund av den minskade budgetramen har försäkringskassorna beslutat om resursneddragningar
på drygt 1 600 årsarbetare under budgetåret
1995/96. Besparingseffekten förskjuts dock av arbetsrättsliga reglerna som bl.a. medför långa uppsägningstider. Riksförsäkringsverket och försäkringskassorna har även vidtagit och initierat förenklings- och
effektiviseringsåtgärder med avseende på kassornas
verksamhet. Trots dessa åtgärder prognostiseras för
budgetåret 1997 ett överskridande på ca 260 miljoner kronor. Under budgetåret 1997 planeras ytterligare personalneddragningar.

Totalt

1. I övriga förmåner ingår bidragområdet, pensionsområdet, föräldraförsäkringen, vårdersättning, utbildningsbidrag m.m.

Kostnaderna för rehabilitering har minskat under
1995/96, vilket delvis beror på att definitionen av
begreppet rehabilitering blivit snävare i det tidredovisningssystemet som tillämpas av försäkringskassorna fr o m år 1996. Kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen har minskat sedan budgetåret 1992/93,
vilket hänger samman med ett minskat antal ärenden, medan kostnaderna för administrationen av bostadsbidraget har ökat sedan övertagandet från
kommunerna den 1 januari 1994.
Regeringen har i propositionen En allmän och
sammanhållen
arbetslöshetsförsäkring
(prop.
1996/97:107) föreslagit att utbetalningen av KASersättningen skall utföras av det för arbetslöshetskassorna gemensamma utbetalningssystemet och inte av
de allmänna försäkringskassorna Mot bakgrund av
denna förändring bedömer regeringen att anslaget
för budgetåret 1998 minskas med 6 miljoner kronor.
I enlighet med vad som aviserades i ekonomiska
vårpropositionen (prop. 1996/97:150) bör personer
som har fyllt 63 år, efter arbetsgivares godkännande,
erbjudas möjlighet att före den ordinarie pensionsåldern, vid 65 års ålder, lämnar arbetsmarknaden under förutsättning att arbetsgivaren anställer en långtidsarbetslös person. Ansökan måste göras under
perioden den 1 januari 1998 till den 31 augusti 1998.
Efter godkännande av arbetsförmedlingen beslutar
försäkringskassan om ersättningsnivån och sköter
utbetalningen. Samtliga finansieringsbidrag administreras fr.o.m. 1 januari 1998 av AMS. Försäkringskassorna avvecklar den befintliga stocken under
1998. Regeringen bedömer att anslaget minskas med
6,5 miljoner kronor på grund av ovan angivna förändringar.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Administrationen har under de senaste åren befunnit
sig i en omvälvande period där försäkringskassan har
haft till uppgift att klara befintlig verksamhet samtidigt som ett stort antal regelförändringar har genomförts. Detta har skett samtidigt som budgetramen
minskat. Följden har blivit att det uppstått vissa brister främst vad gäller beslutsunderlag. Regeringen
kommer att noga följa utvecklingen inom området.
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Anslaget har beräknats utifrån ett besparingskrav
om 3 % för budgetåret. För budgetåret 1997 överfördes 53 miljoner kronor från Riksförsäkringsverkets ramanslag till försäkringskassorna, av dessa
återförs, för budgetåret 1998, 40 miljoner kronor till
Riksförsäkringsverkets ramanslag.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
4 269 564 000 kronor anvisas till de Allmänna försäkringskassorna för 1998. För åren 1999 och 2000
beräknas anslaget till 4 363 150 000 kronor respektive 4 431 466 000 kronor.
Regeringen beräknar vidare avgiftsinkomster för
försäkringskassorna på 503 miljoner kronor för vardera budgetåren 1998, 1999 och 2000.
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Försäkringsersättningar och vissa bidrag
inom Socialdepartementets område
– översikt av utgifter och finansiering
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Försäkringsersättningar och vissa bidrag
inom Socialdepartementets område
– översikt av utgifter och finansiering

I detta avsnitt redovisas utgifter och finansiering för
de försäkringsersättningar och vissa bidrag som hör
till Socialdepartementets ansvarsområde. I vissa fall
redovisas också ersättningar som hör till andra departement men administeras av Riksförsäkringsverket och de Allmänna försäkringskassorna (tab. 1).
De allmänna försäkringarnas och vissa bidragssystems andel av BNP utgjorde 17,6 % år 1980. År
1998 beräknas andelen uppgå till 16,2 % vilket i betydligt lägre än tidigare år. Detta beror på besparingar inom socialförsäkringsområdet i kombination med
en ökning av BNP.

– bidrag i samband med adoptioner
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp
– sjukpenning
– rehabilitering, inkl. rehabiliteringspenning, rehabiliteringsbidrag och arbetshjälpmedel
– arbetsskadeersättning inkl. sjukpenning, sjukvårdsersättning och livräntor
– förtidspension/sjukbidrag inkl. folkpension, pensionstillskott och ATP
– bostadstillägg till förtidspension/sjukbidrag

TABELL 1 SOCIALFÖRSÄKRINGSUTGIFTERNA
SOM ANDEL RELATERAT TILL BNP (%)

– handikappersättning
– närståendepenning

1980

Totalt
därav:
Trygghet för familjer
och barn

17,6

1,9

1985

18,0

2,0

1990

19,3

1994

20,4

2,6

1998
(PROG)

– bilstöd till handikappade
– assistansersättning

16.2

3,4

– sjukvårdsförmåner inkl. viss ersättning till sjukvårdshuvudmännen, samt ersättning för tandvårds- och läkemedelskostnader

2,2

Trygghet vid sjukdom
och handikapp

6,6

6,7

7,4

5,6

4,2

Trygghet vid ålderdom

8,0

8,4

8,5

9,9

8,8

Annan utbetalning

0,6

0,5

0,4

1,1

0,7

Administration

0,5

0,4

0,4

0,4

0,3

Ekonomisk trygghet vid ålderdom m.m.
– ålderspension inkl. folkpension, pensionstillskott
och ATP
– särskilt pensionstillägg
– bostadstillägg till pensionär

Ekonomisk trygghet för familjer med barn

– hustrutillägg

– barnbidrag

– delpension

– föräldraförsäkring, inkl. havandeskapspenning
– bostadsbidrag till barnfamiljer m.m.

– efterlevandepensioner inkl. änkepension, omställningspension och särskild efterlevandepension

– bidragsförskott/underhållsstöd

– sjömanspensioner

– vårdbidrag för handikappade barn
– barnpensioner
3
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Annan utbetalning

särskilda löneskatten träder således i stället för arbetsgivar- och egenavgifter för inkomsttagare som
fyllt 65 år.
Särskild löneskatt på pensionskostnader lag
(1991:687) betalas på kostnader för pensionsutfästelser.
Allmänna egenavgifter betalas av den enskilde.
Underlaget utgörs av samtliga inkomster från anställning eller annat förvärvsarbete enligt 11 kap 2
och 3 §§ lagen (1962:381) om allmän försäkring till
den del de inte överstiger sju och en halv gånger det
för året gällande förhöjda basbeloppet. Allmän egenavgift utgår inte om den samlade inkomsten understiger 24 % av basbeloppet eller om den enskilde vid
årets ingång fyllt 65 år.
Allmänna egenavgifter utgår även på sådana ersättningar som i pensionshänseende likställs med inkomst av anställning t.ex sjukpenning, föräldrapenning, dagpenning vid arbetslöshet, utbildningsbidrag
m.m.
Regeringen lämnar i avsnitt 8.3 i denna proposition förslag till ändrade nivåer på de olika avgifterna
fr.o.m. den 1 januari 1998. Utgångspunkten är att
uppnå balans mellan inkomster och utgifter i sjukförsäkringssystemet samtidigt som den allmänna egenavgiften till sjukförsäkringen omvandlas till en egenavgift till tilläggspensioneringen.

– småföretagarförsäkringar
– smittbärarersättning
– utbildningsbidrag
– kontant arbetsmarknadsstöd
– starta eget-bidrag
– ersättning till värnpliktiga
Administration
– Riksförsäkringsverket
– Allmänna försäkringskassor

Finansiering av ersättningar som utges
enligt AFL
Den allmänna försäkringens utgifter som regleras i
lagen (1962:381) om allmän försäkring finansieras
med intäkter från sociala avgifter, allmänna skattemedel samt via avkastning på fonderade medel. Sociala avgifter tas ut i tre olika former: arbetsgivaravgifter, egenavgifter från egenföretagare m.fl. samt
allmänna egenavgifter. I vissa fall utgår särskild löneskatt i stället för sociala avgifter.
Arbetsgivare är enligt lagen (1981:691) om socialavgifter (SAL) skyldiga att betala arbetsgivaravgifter baserade på summan av vad arbetsgivaren under
året betalat som kontant lön eller annan ersättning
för utfört arbete. Någon uppdelning på de enskilda
individer som uppburit lön eller annan ersättningen
sker inte utan arbetsgivaravgifter beräknas på summan av utbetalda belopp från arbetsgivaren.
Vid fastställande av underlaget för arbetsgivaravgifter bortses från bl.a. ersättning som under året understiger 1 000 kronor, till en och samme arbetstagare liksom i viss utsträckning ersättning som
motsvarar kostnader i arbetet som arbetstagaren
skall täcka med uppburen ersättning.
Ersättningar till arbetstagare som vid årets ingång
fyllt 65 år skall inte räknas in i avgiftsunderlaget för
socialavgifter.
Det finns bl.a. vidare särskilda bestämmelser för
arbetsgivare som sysselsätter sjömän och särskilda
bestämmelser angående nedsättning av socialavgifter
som regionalpolitiskt stöd .
Egenavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter betalas av den enskilde inkomsttagare som har
inkomst av annat förvärvsarbete. Egenavgifter betalas inte för inkomster som uppbärs året efter det den
försäkrade fyllt 65 år.
Arbetsgivare är skyldiga att betala särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster för arbetstagare
som vid årets ingång är 65 år eller äldre. Särskild löneskatt tas vidare ut på inkomster av passiv näringsverksamhet och för inkomster av aktiv näringsverksamhet för den som före årets ingång fyllt 65 år. Den

TABELL 2 AVGIFTER ÅR 19981

ALLMÄNNA EGENAVGIFTER

Allmänna pensionsavgift
Allmän sjukförsäkringsavgift
SOCIALAVGIFTER

Sjukförsäkringsavgift

AVGIFTER I %

INKOMSTER
ÅR 1998
(PROG)

6,95

52 003

0

3 213 2

ARBETSGIVARAVGIFTER

EGENAVGIFTER

INKOMSTER
ÅR 1998
(PROG)

7,90 3

8.66

58 426

Folkpensionsavgift

6,83

6,83

52 303

Tilläggspensionsavgift

6,40

6,40

54 539

Delpensionsavgift

0,20

0,20

1 555

Arbetsskadeavgift

1,38

1,38

10 733

Arbetsmarknadsavgift

5,42

3,30

38 693

Arbetarskyddsavgift

0,17

0

1 292

Lönegrantiavgift

0,25

0

1 900

Allmän löneavgift

4,48

4,48

33 075

33,03

31,25

252 516

24,26

24,26

11 343

Summa
Särskild löneskatt

1. Enligt förslag
2. Avgifter som inflyter i januari 1998, men baseras på 1997 års inkomster
3. Avgiften höjs till 7,93 % från 1999
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TABELL 3 KOSTNADER OCH FINANSIERING AV SOCIALFÖRSÄKRINGSFÖRMÅNER M.M. ÅREN 1997 OCH
1998 (MKR)
PROGNOS 1997 VARAV
TOTALT STATSBIDRAG

AVGIFTER

ÖVRIGT

FÖRSLAG 1998 VARAV
TOTALT
STATSBIDRAG

AVGIFTER

ÖVRIGT

Ekonomisk trygghet vid sjukdom
och handikapp
Ersättning till sjukvårdshuvudmännen
m.m.
Läkemedel 1 0
Tandvård
Bilstöd till handikappade
Statligt assistansersättning
Sjukpenning
Rehabilitering
Förtidspensioner 1 1
Bostadstillägg till förtidspensionärer
Närståendepenning
Vissa yrkesskadeersättningar
Handikappersättning
Riksförsäkringsverket
Allmänna försäkringskassor
Arbetsskadeförsäkringen

7

– 292

0

– 292

0

150

0

150

0

13 500

0

13 500

0

13 491

0

13 491

0

1 823

0

1 823

0

1 400

0

1 400

0

214

214

0

0

204

204

0

0

4 476

4 476

0

0

4 053

4 053

0

0

13 150

0

13 150

0

15 557

0

15 557

0

2 279

0

2 287

0

2 287

0

2 279

0

36 929

4 749

8 776 1

23 404 8

37 177

0

2 055

2 055

0

0

2 000

2 000

0

0

35

0

35

0

39

0

39

0

6

6

0

0

6

6

0

0

984

984

0

0

1 002

1 002

0

0

928

867

3

56

5

4

775

665

106

44

5 340

4 700

640

0

4 777

4 270

507

0

6 302

60

5

6 102

140

6

6 251

60

5

6 051

140 6

138 575

18 358

34 3641

86 035 8

141 650

11 332

41 215 1 89 103 8

12 236

461

349 1

11 426 8

12 310

147

418 1 11 745 8

7 409

7 409

0

0

7 354

7 354

1 546

378

9

599

14 488

0

0

14 424

13 375 1 23 802 8

Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Ålderspensioner
Efterlevandepensionser till vuxna
Bostadstillägg till pensionärer
Delpension

1 096

0

0

1 626

349 9

14 424

0

0

Ekonomisk trygghet för familjer och
barn
Allmänna barnbidrag

14 488

Föräldraförsäkring

13 594

0

13 594

0

14 759

0

14 759

0

3 000

3 000

0

0

2 276

2 276

0

0

23

23

0

0

24

24

0

0

918

112

175

1

8

941

82

209

1

650 8

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

1 555

1 555

0

0

1 590

1 590

0

0

Bostadsbidrag

6 100

6 100

0

0

5 920

5 920

0

0

Bidragsförskott/Underhållsstöd
Bidrag till kostnader för int. adoptioner
Barnpensioner

11

1. Från folkpensionsavgiften
2. Från sjukförsäkringsavgiften
3. Anslagssparande och överskottet ränteintäkter och avgiftsintäkter har förts
till anslaget ca 174 mkr
4. Ersättning från affärsverk
5. Utbetalningar av staten för LSP

631

6. Utbetalningar staten för LAF och YFL
7. Inkl. administration
8. AP-fonden samt ATP-avgifter
9. Avkastning från delpensionsfonden
10. exkl. förbrukningsartiklar vid inkontinens fr.o.m. år 1998
11. Folkpension och ATP
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betsskadefonden 8 300 mkr från delpensionsfonden
under första halvåret 1993. Vid utgången av år 1996
var det ackumulerade underskottet i fonden drygt
15,9 miljarder kronor. Sedan budgetåret 1994/95 är
utgifterna lägre än inkomsterna.
I vissa fall betalas arbetsskadeersättning av affärsverk och bolagiserade f.d. affärsverk. Ersättningar
som utges enligt lagen om statligt personskadeskydd
m.m. betalas via två anslag inom statsbudgeten.

Översikt
Tabell 3 visar socialförsäkringsförmånernas samt övriga bidragssystems finansiering för åren 1996
(prognos) och 1997 (förslag).

Sjuk- och föräldraförsäkringarna
Sjukförsäkringen finansieras genom sjukförsäkringsavgiften . Till och med utgången av år 1997 även via
den allmänna sjukförsäkringsavgiften. Avgiftsinkomsterna används för att täcka försäkringens utgifter för sjukpenning, rehabilitering, ersättning till
sjukvårdshuvudmannen och kostnader för tandvård,
läkemedel, föräldraförsäkring, förtidspension, närståendepenning samt vissa förvaltningskostnader för
de allmänna försäkringskassorna.

TABELL 5 ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGEN
BUDGETÅR

1996
UTFALL

1997
PROGNOS

1998
PROGNOS

196

95

60

Livräntor LAF

4 805

4 708

4738

Ersättning enligt äldre lagstiftning

1 124

1 074

1 020

378

225

233

6 503

6 102

6 051

Utgifter
Arbetsskadefonden
varav
Sjukpenning/vård LAF 1

TABELL 4 SJUK- OCH FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN
M.M.

Administration
BUDGETÅR

1996
UTFALL

1997
PROGNOS

Summa

1998
FÖRSLAG

Inkomster
Arbetsskadeavgift

Utgifter
Sjukförsäkring
varav

Över/underskott

9 939

10 290

10 733

+3 436

+4 188

+4 767

14 611

13 150

15 557

Fondens storlek resp år i dec.

–15 911

–11 723

–6 956

2 473

2 287

2 279

13 517

13 500

12 000

3

Utbetalningar staten för LAF,
YFL 2

146

140

140

2 497

1 823

1 400

Utbetalningar staten för LSP
m.m. 3

66

66

66

Närståendepenning

33

35

39

Förtidspensionen

02

02

13 375

14 209

13 594

14 759

4 679

4 700

2 130 4

51 691

48 797

61 539

Sjukförsäkringsavgifter

39 137

31 633

58 426

Allmän sjukförsäkringsavgift

29 440

38 463

3 213

68 577

70 096

61 639

Sjukpenning
Rehabilitering
Läkemedel
Tandvård

Föräldraförsäkring
Allmänna försäkringskassor
Summa

1. Lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring
2. Lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring
3. Inkl. vissa yrkesskadeersättningar

Inkomster

Summa

Folkpensioner
Folkpensionerna i form av ålderspension, efterlevandepension och barnpension finansieras dels via folkpensionsavgiften, dels via allmänna skattemedel.
Folkpension i form av förtidspension finansieras via
sjukförsäkringsavgiften. Inom folkpensioneringen
finns ett antal särskilda förmåner som i sin helhet finansieras med allmänna skattemedel. Dessa är särskilt pensionstilläg, handikappersättning, vårdbidrag,
hustrutillägg m.m. Därutöver finns bostadstillägg till
pensionärer som betalas med allmänna skattemedel.
I tabell 6 a redovisas pensionstillskott tillsammans
med respektive huvudförmån. Hustrutillägg redovisas tillsammans med ålderspension.

1. År 1996 och 1997 ger sjukhusvårdsavdraget överskott
2. Finansierades tidigare via statsbidrag och folkpensionsavgiften
3. Periodiserade utgifter för 1998
4. Den del som finansieras via avgiften

Arbetsskadeförsäkringen
Arbetsskadeförsäkringen finansieras via arbetsskadeavgiften och i princip via avkastning från arbetsskadefonden. Fonden uppvisar dock sedan 1987 ett underskott. Socialavgiften till arbetsskadeförsäkringen
höjdes den 1 juli 1992 från 0,9 % till 1,2 % och den
1 januari 1993 till 1,38 % (socialavgiften för egenföretagare föreslås sänkas från 1,40 % till 1,38 %
fr.o.m. den 1 januari 1998). Dessutom tillfördes ar6
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TABELL 6 A FOLKPENSION
BUDGETÅR

Delpension
Delpensionen finansieras helt med inkomsterna från
delpensionsavgiften och avkastningen från delpensionsfonden.

1996
UTFALL

1997
PROGNOS

1998
PROGNOS

Ålderspension

53 090

52 850

52 547

Förtidspension

13 460

13 525

01

1 655

555

565

288

287

291

68 493

67 217

53 403

43 664

52 303

A vgifter
Avkastning från
delpensionsfond

630

378

394

Summa

360

1 924

2 020

Under/överskott

360

828

1 421

5 321

6 148

7 569

Utgifter

Eftelevandepension
till vuxna
Barnpension
Summa

Inkomster
Folkpensionsavgift

42 228

Statsbidrag

26 265

23 553

14 475

68 493

67 217

66 778

1 496

1 555

1 595

968

984

1 002

9 761

9 464

9 354

Summa

TABELL 6 C DELPENSION

Handikappersättning
BTP och SBTP

Allmän tilläggspension, ATP
Den allmänna tilläggspensionen (ATP) finansieras
dels genom en tilläggspensionsavgift och dels via avkastning från allmänna pensionsfonden (AP-fonden).
Den 1 januari 1995 infördes en allmän egenavgift för
finansiering av pensionssystemet. AP-fonden uppgick
till ca 572 miljarder kronor i december 1995.
TABELL 6 B ALLMÄN TILLÄGGSPENSION
1996
UTFALL

1997
PROGNOS

1998
PROGNOS

Utgifter
Ålderspension

82 950

86 035

89 103

Förtidspension

23 190

23 404

23 802

Efterlevandepension för
vuxna 1

11 101

11 426

11 745

Barnpension

623

631

650

Administration

722

755

793

118 586

122 252

126 093

83 002

87 109

Summa

Inkomster
ATP-avgift 2

77 136

Allmän ålderspenisonsavgift 3
Nettoavkastning 4
Summa
Under/överskott
AP-fonden i dec.

5

7 761

8 245

8 602

50 133

50 456

47 822

135 030

141 703

143 533

16 444

19 451

17 440

597 392

619 643

639 226

1997
PROGNOS

1998
PROGNOS

Ugifter

1 710

1 096

599

1 440

1 546

1 626

Delpensionsfonden storlek
vid kalenderårets utgång

1. Finansieras fr.o.m. 1998 via sjukförsäkringsavgiften

BUDGETÅR

1996
UTFALL

Inkomster

Förmåner som helt skattefinansieras
Vårdbidrag

BUDGETÅR

1. Änkepension, omställningspension och särskild efterlevandepension
2. Av influtna ATP-avgifter förs 7 % till staten och 11 % placeras på konto
hos Riksgäldskontoret. Återstoden, vilket redovisas i tabellen, förs till
AP-fonden.
3. Avgiften infördes per den 1 januari 1995
4. Exkl. kursförändringar
5. Inkl. inträffade och prognostiserade kursförändringar. De senare kan
snabbt ändras med annan kursutveckling.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i
kommunalskattelagen (1928:370)

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

5
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370)

Härigenom föreskrivs att punkt 1 av anvisningarna till 48 § kommunalskattelagen (1928:370) skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

1

Senaste lydelse 1995:1521.

FÖRESLAGEN LYDELSE

Anvisningar till
48 §
1
1.
Vid tillämpningen av 48 § 4 mom. och denna anvisningspunkt iakttas
följande. Som folkpension räknas inte barnpension eller vårdbidrag.
Folkpension skall anses utgöra en inte obetydlig del av den skattskyldiges
inkomst, om den uppgått till minst 6 000 kronor eller minst en femtedel
av den sammanräknade inkomsten. Som folkpension behandlas även
tillläggspension i den mån den enligt lagen (1969:205) om pensionstillskott föranlett avräkning av pensionstillskott. Ålders-, förtids- eller efterlevandepension, som betalas ut enligt utländsk lagstiftning om social
trygghet och utgår enligt grunder som är jämförbara med vad som gäller
för folkpension, skall behandlas som folkpension om skattskyldighet för
utbetalningen föreligger i Sverige. Har folkpension enligt bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring samordnats med
yrkesskadelivränta eller annan i nämnda lagrum angiven livränta skall
vid tillämpning av första, andra respektive tredje stycket första meningen
b det särskilda grundavdraget beräknas med ledning av den folkpension
som skulle ha utgått om sådan samordning inte skett.
För gift skattskyldig uppgår det särskilda grundavdraget till 134,0
procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring,
minskat enligt tredje stycket samma lagrum. För övriga skattskyldiga
uppgår avdraget till 151,5 procent av sistnämnda belopp. Avdrag med
151,5 procent av sistnämnda belopp tillkommer också gift skattskyldig,
som under någon del av beskattningsåret uppburit folkpension som tillkommer ogift.
Det särskilda grundavdraget får dock inte överstiga
a) för skattskyldig som vid utgången av året före beskattningsåret och
utgången av beskattningsåret uppbar folkpension samt under hela beskattningsåret bott i Sverige: summan av uppburen sådan pension som
enligt fjärde stycket reducerar det särskilda grundavdraget samt
7
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b) för skattskyldig som inte avses i a eller som under beskattningsåret
uppburit folkpension i form av förtidspension, tre fjärdedels, halv eller
en fjärdedels ålderspension enligt lagen om allmän försäkring eller som
avlidit: uppburen folkpension och pensionstillskott som uppburits enligt
2 § eller 2 a § lagen om pensionstillskott. För skattskyldig som har livränta som avses i första stycket sista meningen tillämpas i stället för bestämmelsen i föregående mening a bestämmelsen i föregående meningen
b om det är till fördel för den skattskyldige.
Det särskilda grundavdraget
reduceras med 65 procent av den
del av uppburen pension som
överstiger det för den skattskyldige enligt andra stycket gällande
avdragsbeloppet. Pension som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring eller från pensionssparkonto reducerar dock inte det särskilda grundavdraget.

Det särskilda grundavdraget
reduceras med 65 procent av den
del av uppburen pension som
överstiger det för den skattskyldige enligt andra stycket gällande
avdragsbeloppet. För skattskyldig
som förutom folkpension i form
av förtidspension uppburit livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring skall
erhållen livränta likställas med
pension. Pension som utgår på
grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring
eller från pensionssparkonto reducerar inte det särskilda grundavdraget.

För den som vid utgången av året före beskattningsåret inte uppbar
folkpension reduceras det särskilda grundavdraget i stället med 65 procent av den del av taxerad inkomst som överstiger det för den skattskyldige enligt andra stycket gällande avdragsbeloppet. Oavsett vad som i
det föregående sagts om reducering föreligger alltid rätt till särskilt grundavdrag med så stort belopp som den skattskyldige skulle ha fått i grundavdrag enligt 48 § 2 eller 3 mom. om dessa bestämmelser i stället hade
tillämpats.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.

2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän
1
försäkring skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

12 kap.
2
1§
Rätt till tilläggspension i form
En försäkrad har, under förutav å l d e r s p e n s i o n tillkom- sättning att pensionspoäng tillgomer försäkrad från och med den doräknats henne eller honom för
månad, varunder han fyller sex- minst tre år, rätt till tilläggspentiofem år, under förutsättning att sion i form av å l d e r s p e n pensionspoäng
tillgodoräknats s i o n från och med den månad,
honom för minst tre år.
då han eller hon fyller sextiofem
år.
1
2

Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1992:1702.

Uttag av ålderspension får begränsas till att avse tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av pensionen.
8
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På särskild framställning av
försäkrad utgår, under förutsättning som i första stycket sägs, ålderspension för tid före den månad, varunder han fyller sextiofem
år, dock tidigast från och med den
månad, då han uppnår sextio års
ålder. Pension enligt vad nu sagts
må ej utgå till försäkrad, som äger
komma i åtnjutande av folkpension enligt 6 kap. 1 § tredje stycket, med mindre han tillika gör
motsvarande framställning enligt
nämnda lagrum.

På särskild framställning av en
försäkrad får, under de förutsättningar som anges i första stycket,
ålderspension utges för tid före
den månad, då den försäkrade
fyller sextiofem år, dock tidigast
från och med den månad, då han
eller hon uppnår sextioett års ålder. Pension enligt vad som nu
sagts får inte utges till en försäkrad, som har rätt till folkpension
enligt 6 kap. 1 § tredje stycket,
med mindre den försäkrade gör
motsvarande framställning enligt
nämnda lagrum.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser skall
dock tillämpas för personer födda år 1937 eller tidigare.
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3 Socialförsäkringssektorn vid sidan av
statsbudgeten

3.1

Omfattning/ändamål

3.2
1995/96

Huvuddelen av socialförsäkringssektorn redovisas på
statsbudgeten. Vid sidan av statsbudgeten finns dock
den allmänna tilläggspensionen (ATP), delpensionen
samt arbetsskadeförsäkringen.
Dessa tre försäkringsgrenar finansieras med socialavgifter och med avkastning från respektive fond.
Med anledning av lagen (1996:1059) om statsbudgeten aviserades i 1997 års ekonomiska vårproposition en översyn av nuvarande fonder inom respektive departementsområde. Regeringen gör bedömningen att principerna i lagen om statsbudgeten
även skall gälla för de delar av socialförsäkringssektorn som ligger vid sidan av statsbudgeten. Denna
bedömning görs med förbehåll för eventuella juridisktekniska komplikationer som kan vara förknippade med en tillämpning av budgetlagen på denna
sektor. Detta kan föranleda regeringen att göra en ny
bedömning. Regeringen bereder nu frågan om hur
budgetlagen och principen om bruttoredovisning
skall tillämpas på de delar av socialförsäkringssektorn som ligger vid sidan av statsbudgeten. Regeringen avser att återkomma och redovisa sina bedömningar och förslag i dessa frågor i den aviserade
propositionen om socialförsäkringsadministrationen.

Därav

1997

188 549

126 799

129 451

1998

1999

2000

132 744

137 928

144 351

Utgift

1996

175 911 000

1

118 586 000
Utgiftsprognos

122 252 000

1998

Beräknat

126 093 000

1999

Beräknat

131 579 000

2000

Beräknat

137 928 000

1.Beloppen (inkl. förvaltning) anges i tusental kr

Allmän tilläggspension utges i form av ålderspension,
förtidspension, efterlevandepension till vuxna samt
barnpension. Utgifterna för ATP styrs av antalet pensionärer, utvecklingen av intjänade ATP-poäng för
nytillkommande pensionärer, utflödet av äldre pensionärer med mycket låg ATP samt det f.n. i viss mån
avindexerade basbeloppet.
ATP finansieras genom en tilläggspensionsavgift
som för närvarande är 13 % för både arbetsgivare
och egenföretagare, en allmän ålderspensionsavgift
på 1 % på pensionsgrundande inkomster (inkomst
av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete)
samt via avkastning från allmänna pensionsfonden
(AP-fonden). I enlighet med de av riksdagen beslutade riktlinjerna för ålderspensionsreformen skall pensionsavgifter inte tas ut på inkomstdelar som överstiger förmånstaket. Mot denna bakgrund gäller fr.o.m.
1 januari 1995 att 7 % av intäkterna från ATPavgiften förs till statsbudgeten. Vidare förs fr.o.m.
denna tidpunkt en viss andel (för närvarande 11 %)
av intäkterna från ATP-avgiften över till en särskild
förvaltning hos Riksgäldskontoret för att pensionsrätter inom det kommande premiereservsystemet inom det reformerade ålderspensionssystemet skall
kunna tillgodoräknas fr.o.m. inkomståret 1995 för
försäkrade födda år 1938 eller senare.
Som nämns senare under rubriken Förslag till vissa regeländringar föreslår regeringen ändringar i av-

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

Allmän tilläggspension, ATP
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giftsuttaget till ATP-försäkringen och premiereserven.
AP-fondens förvaltning är uppdelad på sex fondstyrelser. Medel ur de tre första fonderna placeras
främst i obligationer. Medel ur den fjärde, femte och
sjätte fonden placeras huvudsakligen i aktier.
Utgifterna har överstigit avgiftsintäkterna sedan år
1991. Avkastningen på fondkapitalet har finansierat
en allt större andel av pensionerna.
AP-fondens känslighet för olika enskilda förutsättningar i lönesummetillväxten och ränteutvecklingen på så kort sikt som fyra år från året 1997 till
året 2000 illustreras i nedanstående tabell. När fonden gott och väl överstiger 600 miljarder kronor har
den uppnått en sådan storlek att en eller två procent
årsvis högre ränteavkastning i ränteantagandet
fr.o.m. år 1997 till år 2000 ger en större fond än om
lönesummeökningen ökar med samma procentsats.
I de alternativa känslighetsantagandena beräknas
fonden omsätta sina tillgångar med ca en fjärdedel
per år. I räntealternativet betyder det att hela fonden
nått en högre avkastning först om 4 år. Eftersom
pensionsutgifterna rätteligen inte bör hållas helt konstanta i lönesummeökningsalternativet, pga. att ATPpoängen kan bli något högre, kan fondstorleken i
tabellen i verkligheten bli en aning lägre.

Den största utgiften utgjordes året 1996 av ATP till
ålderspensionerna (82 950 miljoner kr) och den näst
största utgiften av ATP till förtidspensionerna
(23 190 miljoner kronor).
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag beträffande de i vårpropositionen aviserade förändringarna i reglerna för beräkning av antagandepoäng i samband med beslut om förtidspension. Detta har beaktas vid beräkningen
Regeringen beräknar således att den allmänna
tilläggspensionens utgifter 1998 kommer att uppgå
till 126 093 000 000 kronor.

KÄNSLIGHETSANALYS AV AP-FONDEN

Ändrat avgiftsuttag till ATP-försäkringen och till
Riksgäldskontorets förvaltning av medel för premiereserven
Under avsnitt 8.3 föreslår regeringen att den allmänna egenavgiften i form av sjukförsäkringsavgift omvandlas till allmän pensionsavgift på 6,95 % av avgiftsunderlaget. Dessutom föreslår regeringen att
tilläggspensionsavgiften sänks från 13 % till 6,40 %
av avgiftsunderlaget. Av influtna tilläggspensionsavgifter skall 22,4 % placeras på konto hos Riksgäldskontoret. Förändringarna föreslås gälla fr.o.m. år
1998 och beräknas inte påverka AP-fondens avgiftsintäkter detta år.

Förslag till vissa regeländringar
Höjd nedre åldersgräns för uttag av ålderspension
Inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom har föreslagits att den nedre åldersgränsen
för uttag av ålderspension, för personer födda 1938
eller senare, skall höjas från 60 år till 61 år med verkan fr.o.m. 1 januari 1998 (Se utgiftsområde 11 avsnitt 5.1). Denna ändring föreslås också gälla för den
allmänna tilläggspensionen, ATP. Förändringen medför en ändring av 12 kap. 1 § lagen (1962:381) om
allmän försäkring.

MILJONER KRONOR
ÅRTAL

FOND CIRKA

2000+1 % ytterligare lönesummeökn./år

666 356

2000+2 % ytterligare lönesummeökn./år

676 938

2000+1 % högre årsränteantangande per år

672 683

2000+2 % högre årsränteantagnade per år

689 693

AP-FONDENS UTGIFTER ÅREN 1990-1996 SAMT
AVGIFTSUNDERSKOTT OCH FONDSTORLEK
(MILJONER KRONOR)

ÅR

UTGIFTER

AVG.UNDERSKOTT
AVG.ÖVERSKOTT

FONDSTORLEK
FR.O.M. ÅR 1993
INKL. VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

1990

77 988

+1 521

431 772

3.3

1991

88 563

-4 716

480 734

1995/96

1992

97 048

-12 586

498 775

1993

102 217

-20 424

531 276

1994

109 030

-25 687

541 405

1995

113 933

-32 510

572 769

1998

Beräknat

599 000

1996

118 586

-32 967

597 392

1999

Beräknat

269 000

2000

Beräknat

137 000

Därav

1997

Prognosvärden följande år
1997

122 252

-30 249

619 643

1998

126 093

-29 589

639 226

1999

131 579

-30 468

652 952

2000

137 928

-32 065

663 748

Delpensionsförsäkringen
Utgift

1996

2 805 000

1

1 710 000
Utgiftsprognos

1 096 000

1. Beloppen (inkl. förvaltning) anges i tusental kr

Förvärvsarbetande som minskar sin arbetsinsats kan
under vissa förutsättningar erhålla delpension. Delpensionen utgör då en viss andel av det inkomstbort12
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3.4

fall 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
denne under de senaste tolv månaderna före arbetstidsminskningen förvärvsarbetat under minst fyra
månader.
Enligt tidigare regler, som gällde t.o.m. den 30 juni 1994, kunde delpension betalas ut med 65 % av
inkomstbortfallet från den månad den försäkrade
fyller 60 år. Enligt de nya regler som gäller från den 1
juli 1994 utges delpension för högst tio timmars
minskning av arbetstiden per vecka. Rätt till delpension föreligger numera först från den månad den försäkrade fyller 61 år. Samtidigt sänktes kompensationsgraden till 55 % av pensionsunderlaget. Enligt
övergångsreglerna skall äldre bestämmelser tillämpas
om ansökan gjorts före ikraftträdandet och delpension även beviljas för tid med början före den 1 januari 1995. I december 1991 uppbar 36 900 personer
delpension. Ett år senare uppbar 48 000 personer
delpension. I december 1994 uppgick antalet till
50 600 medan det i december 1995 fanns 38 100
delpensionärer. Tillströmningen av nya delpensionärer har varit mycket svag, efter det att de nya reglerna trädde i kraft den 1 juli 1994. Åren 1995 och
1996 nybeviljades knappt 1 000 delpensioner per år
och tillströmningen bedöms fortsätta vara i samma
storleksordning de kommande åren.
Regeringen beräknar således att delpensionsförsäkringens utgifter 1998 kommer att uppgå till
599 000 000 kronor.

1995/96
Därav

UTGIFT

FONDSTORLEK

1 654

9 224

1991

1 759

11 992

1992

2 233

13 814

1993

2 514

5 855 1

1994

2 564

4 916

1995

2 370

4 961

1996

1 710

5 321

1997 Prognos

1 096

6 148

1998 Prognos

599

7 569

1999 Prognos

269

9 517

1996

9 833 000

1

6 503 000

1997

Utgiftsprognos

6 103 000

1998

Beräknat

6 052 000

1999

Beräknat

6 080 000

2000

Beräknat

6 286 000

Arbetsskadeförsäkringen omfattar anställda, uppdragstagare och egenföretagare och ger ersättning för
inkomstbortfall till den som drabbas av skada i sitt
arbete. Från arbetsskadeförsäkringen utbetalas egenlivräntor, efterlevandelivräntor, begravningshjälp,
sjukpenning i vissa fall, samt ersättning i samband
med sjukhusvård utom riket, tandvård och ersättning
för särskilda hjälpmedel.
Utgiftsutvecklingen för arbetsskadeförsäkringen är
beroende av flera olika faktorer. De viktigaste är regeltillämpning och praxisutveckling, medellivränta
samt basbeloppsutvecklingen.
Antalet arbetsskadeärenden ökade under i stort
sett hela 1980-talet. Antalet ärenden som skulle prövas hos försäkringskassorna ökade från knappt
65 000 år 1985 till 118 600 år 1989 då antalet var
som högst. Antalet personer med arbetsskadelivränta
ökade också mycket kraftigt under slutet av 1980talet. År 1987 var antalet livräntetagare 18 500 och
år 1994 hade antalet ökat till 101 100. En ökande
ärendemängd och praxisutvecklingen ledde till att
arbetsskadeförsäkringens utgifter steg mycket kraftigt.
Arbetsskadeförsäkringens inkomster och utgifter
regleras via en särskild fond, arbetsskadefonden.
Fonden uppvisar ett underskott sedan år 1987. Socialavgiften till arbetsskadeförsäkringen höjdes den
1 juli 1992 från 0,9 % till 1,2 % och den 1 januari
1993 till 1,38 % (socialavgiften för egenföretagare
föreslås sänkas från 1,40 % till 1,38 % fr.o.m. den 1
januari 1998). Dessutom tillfördes arbetsskadefonden 8 300 miljoner kronor från delpensionsfonden
under första halvåret 1993. De löpande underskotten
har finansierats med lån i Riksgäldskontoret.
De senaste årens regelförändringar har kraftigt reducerat arbetsskadeförsäkringens utgifter och kostnadsutvecklingen är nu under kontroll. Sedan budgetåret 1994/95 är utgifterna från fonden lägre än
inkomsterna. Underskottet i fonden minskar för
varje år med oförändrad avgift. I december 1996 var
det ackumulerade underskottet i fonden drygt
15 900 miljoner kronor.

(MILJONER KRONOR)

1990

Utgift

1. Beloppen (inkl. förvaltning) anges i tusental kr

DELPENSIONSUTGIFTER ÅREN 1990-1996
SAMT DELPENSIONSFONDENS STORLEK

ÅRTAL

Arbetsskadeförsäkringen

1. 8 300 miljoner kronor överfördes till arbetsskadefonden

13
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Antalet ärenden inkomna för prövning har sjunkit. År 1995 hade antalet sjunkit till 19 200 och ytterligare under 1996 till 15 700. Antalet livräntetagare var i december 1996 alltjämt 101 100.
Medelbeloppet för livräntorna har sjunkit något mätt
i antal basbelopp år 1996 jämfört med budgetåret
1994/95 vilket innebär att även totalkostnaderna
sjönk något mätt i fast penningvärde. Kostnadsutvecklingen är i stort sett den väntade, kostnaderna
har dock blivit något lägre än enligt tidigare beräkningar i budgetpropositionen för år 1997.
Utgiftsutvecklingen från år 1989 illustreras i följande tabell.

och arbetsskadekommitténs förslag om höjda ersättningsnivåer för arbetsolycksfall. Detta beror bl.a. på
att majoriteten av de remissinstanser som yttrade sig
över kommitténs förslag avstyrkte med den huvudsakliga motiveringen att arbetsolycksfall och arbetssjukdomar bör behandlas lika samt att förslaget inte
var könsneutralt. I regeringens proposition Samverkan, socialförsäkringens ersättningsnivåer och administration, m.m. (prop. 1996/97:63) som överlämnades till riksdagen i april 1997 aviserade regeringen en
ny utredning av arbetsskadeförsäkringen. Regeringen
har därför tillkallat en särskild utredare. Utredaren
skall redovisa resultatet senast den 30 januari 1998.
I prognoserna angående försäkringens utgifter har
beaktats en dom från Regeringsrätten angående ersättning vid rehabilitering efter arbetsskada. Det är
dock svårt att förutse vilka konsekvenser domen
kommer att få för försäkringens utgifter på längre
sikt. Den särskilda utredaren som tillkallats har bl.a. i
uppdrag att med anledning av de frågor som aktualiseras i och till följd av domen, bl.a. i skrivelse från
RFV, analysera olika lösningar och redovisa eventuella kostnadskonsekvenser.
Regeringen beräknar att arbetsskadeförsäkringens
utgifter 1998 kommer att uppgå till 6 052 000 000
kronor.

ARBETSSKADEFÖRSÄKRINGENS UTGIFTER ÅREN
1989 – 1997, (INKL. ERSÄTTNING ENLIGT ÄLDRE
LAGSTIFTNING)
MILJONER KRONOR
ÅR

SJUKPENNING

LIVRÄNTA

ERSÄTTNING ENL.
ÄLDRE LAG

Summa

1989

5 393

1 820

1 103

8 316

1990

6 149

2 540

1 150

9 839

1991

6 744

3 312

1 239

11 295

1992

6 569

3 812

1 233

11 614

1993

5 194

4 477

1 196

10 867

1994

1 636

4 739

1 172

7 547

1995

593

4 724

1 157

6 474

1996

196

4 805

1 124

6 125

1997 1

95

4 708

1 074

5 877

Förslag till vissa regeländringar
Reducering av det särskilda grundavdraget för förtidspensionär som uppbär arbetsskadelivränta

1. Prognos

Beträffande arbetsskadeförsäkringens förvaltningskostnader gjordes tidigare ett schablonmässigt
avdrag på 5 procent av socialavgiften. Avdraget tillfördes försäkringskassornas förvaltningsanslag. Den
1 juli 1994 ersattes schablonavdraget med en beräkning av verkliga förvaltningskostnader, som belastar
arbetsskadefonden. Riksförsäkringsverket (RFV) hade enligt regleringsbrevet för budgetåret 1997 i uppdrag att se över den nuvarande beräkningsmodellen
beträffande ersättning för administration av försäkringen för arbetsskador. RFV överlämnade utredningsresultatet till Socialdepartementet den 30 april
1997. Försäkringens utgifter har justerats ned med
anledning av att ersättning för administration betalats ut med för högt belopp under tidigare år. En
närmare redogörelse lämnas under utgiftsområde 10,
verksamhetsområde B. Socialförsäkringsadministrationen.
Sjuk- och arbetsskadekommittén (S 1995:54) föreslog i sitt slutbetänkande som överlämnades till regeringen i juni 1996 att en arbetsskadesjukpenning
som tillsammans med sjukpenningen skulle motsvara
98 % av den förmånsgrundande inkomsten skulle
införas vid skada till följd av olycksfall. En samordningstid med sjukförsäkringen om 90 dagar föreslogs. Regeringen har inte varit beredd att följa Sjuk-

Regeringens förslag
Arbetsskadelivränta som är samordnad med förtidspension skall fr.o.m. taxeringsåret 1999 reducera det
särskilda grundavdraget för pensionärer.

Förslaget från Utredningen för översyn av inkomstbegreppet inom bidrags- och socialförsäkringssystemen (SOU 1997:85): Överensstämmer med regeringens förslag.
Remissinstanserna: Huvuddelen av remissinstanserna lämnar inga synpunkter på utredningens förslag. Fem remissinstanser tillstyrker förslaget, däribland Göta hovrätt och Kammarrätten i Stockholm.
Riksskatteverket tillstyrker inte förslaget och anser
att en förändring i reglerna av det särskilda grundavdraget bör föregås av en total översyn av bestämmelserna.
Skälen för regeringens förslag: Inom bidrags- och
socialförsäkringssystemen finns flera förmånsslag
som använder sig av inkomstbegrepp, som har
många likheter men där reglerna i enskilda delar
många gånger avviker från varandra. IBISutredningen (dir. 1996:52) har bl.a. haft till uppgift
att se över reglerna i syfte att se om systemen kan gö14
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ras mer lika varandra. IBIS-utredningen har överlämnat betänkandet Förmån efter inkomst (SOU
1997:85). Utredningen har bl.a. konstaterat att reglerna för det särskilda grundavdraget i vissa fall särbehandlar inkomster som kan leda till överkompensation. Förslaget om ändring av reglerna för det
särskilda grundavdraget lämnas i denna proposition.
Remissvaren finns tillgängliga på Socialdepartementet (S97/4928/F).
Den som under beskattningsåret uppburit folkpension med minst 6 000 kronor kan vid taxeringen
ha rätt till ett särskilt grundavdrag (SGA). Storleken
på SGA motsvarar maximalt summan av folkpension
och ett pensionstillskott för en ålderspensionär. För
en ogift pensionär innebär detta 53 895 kronor år
1997. En ålderspensionär utan andra inkomster än
folkpension och pensionstillskott behöver därmed
inte betala någon skatt. Systemet med särskilt grundavdrag är i praktiken således en del av det allmänna
pensionssystemet.
För den som har pensionsinkomster utöver SGAbeloppet reduceras SGA successivt till dess det når
nivån för det vanliga grundavdraget. SGA reduceras
mot pensionsinkomst men inte mot arbetsinkomst,
livränta, pensionsförsäkring eller ränteinkomst.
För en person som enbart uppbär folkpension och
pensionstillskott i form av förtidspension blir en del
av förtidspensionen skattepliktig eftersom förtidspensionen, på grund av ett högre pensionstillskott, överstiger SGA.
En förtidspensionär får med anledning av det särskilda grundavdraget i kombination med bostadstillägg många gånger en relativt god ekonomisk situation jämfört med om denne hade varit förvärvsarbetande. En person med enbart arbetsskadelivränta
har en livränta som motsvarar den tidigare arbetsinkomsten men har å andra sidan inte rätt till SGA.

Den som har både arbetsskadelivränta och förtidspension får livränta som täcker upp inkomstbortfallet, och kan samtidigt med anledning av förtidspensionen har rätt till SGA. I de fall rätt till SGA
föreligger får denne tack vare livräntan en bruttoinkomst som motsvarar den tidigare förvärvsinkomsten men på grund av SGA en nettoinkomst som är
högre än med förvärvsarbete. Denne överkompenseras därför jämfört med om han eller hon fortfarande
skulle ha varit i förvärvsarbete.
I det sistnämnda fallet samordnas livräntan med
förtidspensionen, dvs. förtidspensionen utbetalas i sin
helhet medan livräntan endast betalas ut till den del
den överstiger förtidspensionen. Den sammanlagda
summan av förtidspension och livränta blir därmed
densamma som om enbart livränta hade betalats ut.
Skillnaden är att han eller hon som pensionär kan
tillgodoräkna sig ett särskilt grundavdrag som inte
reduceras av livräntan.
Det är enligt regeringens mening orimligt med försäkrings- och skattesystem som medför att ersättningen netto kan bli högre än vad som skulle ha varit
fallet vid förvärvsarbete. Detta motverkar strävanden
mot arbetslinjen och skapar felaktiga incitament. Regeringen föreslår därför att egen arbetsskadelivränta
som utges vid bestående nedsättning av arbetsförmågan enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring m.m., skall reducera det särskilda grundavdraget.
Förslaget, som bör genomföras den 1 januari
1998 och tillämpas vid taxeringen år 1999, beräknas
ge ökade skatteintäkter med 115 miljoner kr per år.

15
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet
med vad regeringen förordar under avsnitt 3.1,

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Ålderspensioner

ramanslag

52 492 000

A 2. Efterlevandepensioner till vuxna

ramanslag

555 000

A 3. Bostadstillägg till pensionärer

ramanslag

9 654 000

Summa

62 701 000

5
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 1 § och 16 kap. 4 § lagen (1962:381)
1
om allmän försäkring samt punkt 18 i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:881) om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

6 kap.
2
1§
Rätt till folkpension i form av
En försäkrad har rätt till folkå l d e r s p e n s i o n tillkommer pension i form av å l d e r s p e n försäkrad från och med den må- s i o n från och med den månad,
nad, varunder han fyller sextiofem då han eller hon fyller sextiofem
år.
år.
Uttag av ålderspension får begränsas till att avse tre fjärdedelar, hälften eller en fjärdedel av pensionen.
På särskild framställning av
försäkrad utgår ålderspension för
tid före den månad, varunder han
fyller sextiofem år, dock tidigast
från och med den månad, då han
uppnår sextio års ålder. Pension
enligt vad nu sagts må ej utgå till
försäkrad, som äger komma i åtnjutande av tilläggspension enligt
12 kap. 1 § tredje stycket, med
mindre han tillika gör motsvarande framställning enligt nämnda
lagrum.

1

Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1992:1702.
3
Senaste lydelse 1979:127.
2

På särskild framställning av en
försäkrad får ålderspension utges
för tid före den månad, då den
försäkrade fyller sextiofem år,
dock tidigast från och med den
månad, då han eller hon uppnår
sextioett års ålder. Pension enligt
vad som nu sagts får inte utges till
en försäkrad, som har rätt till
tilläggspension enligt 12 kap. 1 §
tredje stycket, med mindre den
försäkrade gör motsvarande framställning enligt nämnda lagrum.

16 kap.
3
4§
Pension utgives månadsvis. Är
Pension skall betalas ut måden pensionsberättigade ej bosatt i nadsvis. Om den årliga pensionen
riket, kan dock Riksförsäkrings- uppgår till högst 2 400 kronor
verket med hans samtycke för- skall dock, om det inte finns sär7
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ordna att pensionen skall utgivas
på annat sätt än nu sagts, om skäl
föreligga därtill.

skilda skäl, utbetalning ske i efterskott en eller två gånger per år.
Efter överenskommelse med den
pensionsberättigade får utbetalning även i annat fall ske en eller
två gånger per år.

Vid beräkning av pensionsbelopp för månad skall den årspension,
från vilken beräkningen utgår, avrundas till närmaste hela krontal, som
är jämnt delbart med tolv. Är årspensionsbeloppet lägre än tolv kronor,
bortfaller pensionen för den månad som beräkningen avser. Vid tillämpning av vad nu sagts skola samtliga den pensionsberättigade tillkommande pensionsförmåner anses som en pension. Avrundning skall i första hand göras å folkpension enligt 6, 7 eller 8 kap.
4

18. Folkpension i form av änkepension skall minskas med 30
procent av årsinkomsten beräknad enligt 5, 5 a och 5 b §§ lagen
(1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer.

Om rätt föreligger till såväl
folkpension i form av änkepension som bostadstillägg till pensionärer
skall
folkpensionen
minskas på grund av årsinkomsten först efter minskning av bostadstillägget enligt 6 § lagen om
bostadstillägg till pensionärer.
Folkpensionen skall minskas med
30 procent av det belopp med vilket årsinkomsten överstiger den
årsinkomst vid vilken bostadstillägg inte längre utges. Vid beräkning av den årsinkomst vid
vilken bostadstillägg inte längre
utges skall 4 a § lagen om bostadstillägg till pensionärer inte
tillämpas.

4

Senaste lydelse 1996:1587.

18. Folkpension i form av änkepension skall minskas med 30
procent av årsinkomsten beräknad enligt 5, 5 a och 5 b §§ lagen
(1994:308) om bostadstillägg till
pensionärer. Vid beräkning av
årsinkomsten skall dock bortses
från inkomst från annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring och från pensionssparkonto som avses i punkterna 1 och 3
av anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen (1928:370).
Om rätt föreligger till såväl
folkpension i form av änkepension som bostadstillägg till pensionärer
skall
folkpensionen
minskas på grund av årsinkomsten först efter minskning av bostadstillägget enligt 6 § lagen om
bostadstillägg till pensionärer.
Folkpensionen skall minskas med
30 procent av det belopp med vilket årsinkomsten, efter avdrag för
årsinkomst från sådan pensionsförsäkring och sådant pensionssparkonto som anges i första
stycket, överstiger den årsinkomst
vid vilken bostadstillägg inte längre utges. Vid beräkning av den
årsinkomst vid vilken bostadstillägg inte längre utges skall 4 a §
lagen om bostadstillägg till pensionärer inte tillämpas.

Föreligger inte rätt till bostadstillägg till pensionärer på grund av att
pensionstagaren inte är bosatt i Sverige, skall som årsinkomst endast
räknas sådan inkomst som utgörs av tilläggspension, pension enligt utländsk lagstiftning, tjänstepension eller motsvarande ersättning som följer av kollektivavtal samt arbetsskadeersättning eller motsvarande ersättning.
Om änkepension enligt bestämmelserna i 5 kap. skall utges med viss
andel av oavkortad sådan pension, skall minskningen med hänsyn till
8
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årsinkomsten beräknas på oavkortad pension och andelsberäkningen
göras först på det belopp som framkommer efter denna minskning.
1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 16 kap. 4 § den 1 juli 1998 och
i övrigt den 1 januari 1998.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om pension som
avser tid före ikraftträdandet.
3. Såvitt gäller bestämmelserna i 6 kap. 1 § skall äldre bestämmelser
tillämpas för personer födda år 1937 eller tidigare.

2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1994:308)
om bostadstillägg till
pensionärer

Härigenom föreskrivs att 3, 4 och 5 §§ lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

3§
Bidragsberättigad som är gift och som stadigvarande lever åtskild från
sin make eller maka, skall likställas med ogift person, om inte särskilda
skäl talar mot detta.
Med gift bidragsberättigad likställs den som stadigvarande bor
ihop med någon som han eller
hon varit gift med eller har eller
har haft barn tillsammans med.

Med gift bidragsberättigad likställs den som stadigvarande bor
ihop med någon som han eller
hon varit gift med eller har eller
har haft barn tillsammans med.
Om inte skäl visas för annat skall
detsamma gälla i fråga om man
och kvinna som utan att vara gifta
med varandra lever tillsammans
och är folkbokförda på samma
adress.
1

4§
Bostadstillägg lämnas med 83
Bostadstillägg lämnas med 85
procent av bostadskostnaden per procent av bostadskostnaden per
månad av den del som överstiger månad av den del som överstiger
100 kronor men inte 4 000 kro- 100 kronor men inte 4 000 kronor.
nor.
För pensionär boende i tvåbäddsrum i särskild boendeform lämnas
inte bostadstillägg för bostadskostnad som överstiger 2 000 kronor per
månad. I fråga om makar tillämpas dock första stycket.
2

1

Senaste lydelse 1996.1590.
Senaste lydelse1996:1590. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket punkt 7 upphävs.

2

5§
Storleken av det bostadstillägg som lämnas är beroende av pensionärens årsinkomst. Med årsinkomst avses i denna lag den inkomst, för år
räknat, som någon kan antas komma att erhålla under den närmaste tiden.
Som årsinkomst räknas inte
1. allmänt barnbidrag,
2. folkpension,
3. tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till
den del pensionen föranlett minskning av pensionstillskott enligt 3 § lagen (1969:205) om pensionstillskott eller av barntillägg enligt 9 kap. 1 §
sista stycket lagen om allmän försäkring i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989,
9
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4. livränta som avses i 17 kap. 2 § lagen om allmän försäkring i vad
den enligt samma lagrum avdragits från pension eller understöd som någon på grund av släktskap eller svågerlag kan vara föranledd att utge,
5. vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,
6. studiehjälp och studiemedel enligt studiestödslagen,
7. utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning,
8. socialbidrag,
9. bostadsbidrag enligt lagen (1993:737) om bostadsbidrag,
10. familjebidrag enligt familjebidragsförordningen (1991:1492),
12. ersättning som avses i lagen (1971:118) om skattefrihet för ersättning till neurosedynskadade.
Som årsinkomst skall inte heller räknas inkomst som är avsedd att vara en kostnadsersättning.
Avdrag från årsinkomsten får göras på sådant sätt som anges i 33 §
1 mom. kommunalskattelagen för kostnader som hänför sig till intäkt av
tjänst i den mån sådan inkomst ingår i årsinkomsten samt för underhållsbidrag till före detta make i den utsträckning som anges i 46 §
samma lag.
För den som uppbär partiell förtidspension skall vid inkomstberäkningen bortses från ett belopp som motsvarar skillnaden mellan
a) ett för den försäkrade beräknat belopp av hel förtidspension jämte
däremot svarande pensionstillskott, beloppet i förekommande fall beräknat med beaktande av bestämmelserna i 17 kap. 2 § lagen om allmän
försäkring och
b) den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.
Värdet av naturaförmåner skall uppskattas efter regler som fastställs
av regeringen.
Avkastning av förmögenhet
skall anses utgöra fem procent av
förmögenhetsvärdet för år räknat.
Vid beräkning av förmögenhets
avkastning skall dock denna höjas
med tio procent av det belopp,
varmed förmögenheten överstiger
för den som är gift sextiotusen
kronor, och för annan sjuttiofemtusen kronor. Vid beräkning av
förmögenhet skall värdet av sådan
privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen och som utgör pensionärens permanentbostad inte
beaktas.

Avkastning av förmögenhet
skall anses utgöra fem procent av
förmögenhetsvärdet för år räknat.
Vid beräkning av förmögenhets
avkastning skall dock denna höjas
med tio procent av det belopp,
varmed förmögenheten överstiger
för den som är gift sextiotusen
kronor, och för annan sjuttiofemtusen kronor. Vid beräkning av
förmögenhet skall värdet av sådan
privatbostadsfastighet eller privatbostad som avses i 5 § kommunalskattelagen och som utgör pensionärens permanentbostad inte
beaktas. För pensionär som har
sin bostad i särskild boendeform
skall detsamma gälla i fråga om
värdet av privatbostadsfastighet
eller privatbostad som utgör permanentbostad för pensionärens
make.

I fråga om makar skall årsinkomsten för envar av dem beräknas utgöra hälften av deras sammanlagda årsinkomst. Vid tillämpning av sjunde
stycket skall i sådant fall värdet av förmögenhet beräknas utgöra hälften
av deras sammanlagda förmögenhet.
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Årsinkomsten avrundas för envar pensionsberättigad till närmast hela
tiotal kronor.
Denna lag träder i kraft såvitt gäller 4 och 5 §§ den 1 januari 1998
och såvitt gäller 3 § den 1 april 1998. De nya bestämmelserna gäller
dock inte i fråga om bostadstillägg som avser tid före ikraftträdandet.
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3 A Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Större förändringar
Syftet med stöden under utgiftsområdet är att ge
ekonomisk trygghet som tillgodoser ett grundläggande konsumtionsbehov. Detta innefattar också ett
ekonomiskt bostadsstöd. Genom höjning av bostadstillägget förbättras den ekonomiska situationen för
de pensionärer med de lägsta inkomsterna.

3.1

– Folkpension i form av änkepension, omställningspension och särskild efterlevandepension
har sänkts med sex procentenheter, till 90 % av
det minskade basbeloppet
– Pensionstillskottet till förmånerna änkepension,
omställningspension och särskild efterlevandepension har höjts med sex procentenheter, till
61,5 % av det minskade basbeloppet
– Ersättningsnivån för bostadstillägg har sänkts
med två procentenheter till 83 % av bostadskostnaden

Omfattning/ändamål

– Fritidsfastighet medräknas vid inkomstprövningen av bostadstillägget

Utgiftsområdet omfattar folkpension och pensionstillskott i form av ålderspension, efterlevandepension till vuxna samt bostadstillägg till pensionärer
(BTP).

– Folkpension i form av änkepension inkomstprövas
– Tiden för omställningspension har kortats från
12 månader till 6 månader

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Antalet ålderspensionärer har ökat något till följd av
bl.a. fler förtida uttag av ålderspension. Kostnaderna
för ålderspensioner minskar något till följd av att allt
färre får pensionstillskott på grund av att andelen
pensionärer med ATP växer. Antalet pensionärer
med bostadstillägg minskar successivt. Antalet har
under perioden juni 1996 till juni 1997 minskat med
30 000 eller ca 5 %.

Mål för utgiftsområdet
Målet för utgiftsområdet är att ge ekonomisk trygghet till äldre som tillgodoser ett rimligt och grundläggande konsumtionsbehov och tillgång till en bostad
med tillfredsställande standard. Pensionssystemet
skall vara långsiktigt stabilt och pålitligt oavsett förändringar i omvärlden.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)

A 1. Ålderspensioner
A 2. Efterlevandepensioner till vuxna
A 3. Bostadstillägg till pensionärer
Totalt för utgiftsområde 11

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

79 734

53 090

52 850

52 492

52 786

53 418

2 468

1 655

810

555

565

570

14 657

9 761

9 464

9 654

9 580

9 480

96 859

64 506

63 124

62 701

62 931

63 468
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Prioriteringar för år 1998
Fortsatt undersökning och analys av pensionärernas
levnadsförhållanden med särskild belysning av de
kommunala avgifternas inverkan på levnadsförhållandena kommer att prioriteras under 1998. En översyn av regelsystemet för inkomstprövning av BTP
med beaktande bl.a. av kraven på anpassning till ålders- och förtidspensionssystemen samt förslagen i
Utredningen om översyn av inkomstbegreppet inom
bidrags- och socialförsäkringssystemen (IBIS) skall
initieras under hösten 1997.
Regeringen avser att under år 1998 återkomma
med förslag inom utgiftsområdet som varaktigt reducerar utgifterna inom området med 120 miljoner
kronor per år. Förslagen avses att träda ikraft den
1 januari 1999.

3.2

sioner beräknas utifrån 98 % av basbeloppet. Även
detta är en del av de besparingar som gjorts under
senare år. Hur dessa förändringar påverkat basbeloppet redovisas i tabellen nedan.
BASBELOPPSUTVECKLINGEN (1990-TALET)

Resultatbedömning och
slutsatser

FÖRHÖJT BASBELOPP

ANDEL AV
PRISFÖRÄNDRING
SOM PÅVERKAT BB

BASBELOPP

BASBELOPP
REDUCERAT
MED 2 %

1990

–

–

29 700

–

1991

–

–

32 300

–

1992

–

–

33 700

–

1993

–

–

34 400

33 712

1994

–

–

35 200

34 496

1995

36 000

0,6

35 700

34 986

1996

36 800

0,6

36 200

35 476

1997

37 000

0,6

36 300

35 574

1998

37 100

0,8

36 400

35 672

Under budgetåret 1997 har basbeloppet räknats upp
med 60 % av KPI-förändringen, vilket innebär att
pensionerna realt har minskat något. Vad den reala
minskningen innebär i kronor sedan år 1993 redovisas i tabellen nedan. Tabellen visar skillnaden mellan
pension beräknad med basbeloppet och pension beräknad med det förhöjda basbeloppet per månad.
Differenserna visas för en ogift pensionär och för tre
olika pensionsnivåer, folkpension med pensionstillskott, folkpension och fyra ATP-poäng samt folkpension och 6,5 ATP-poäng.

Storleken på ålders- och efterlevandepensioner följer
basbeloppet och därmed normalt utvecklingen av
konsumentprisindex (KPI). I så motto är pensionerna
värdebeständiga. Till följd av de omfattande åtgärder
som varit nödvändiga för att sanera statens finanser
har emellertid även pensionsområdet varit föremål
för besparingar. Till stor del har besparingarna inom
detta område skett genom en begränsad uppräkning
av basbeloppet, vilken beslutades av riksdagen, och
skedde första gången år 1995. Den begränsade uppräkningen av basbeloppet är kopplad till underskottet i statsbudgeten. Överstiger underskottet 100 miljarder kronor bör en uppräkning endast ske med
60 % av KPI-förändringen. Om underskottet understiger 100 miljarder kronor men överstiger
50 miljarder kronor bör uppräkning ske med 80 %
av KPI-förändringen. Då underskottet är mindre än
50 miljarder kronor beaktas hela KPI-förändringen
vid beräkningen av basbeloppet.
Till följd av den mycket låga inflationen under de
två senaste åren fick den begränsade uppräkningen
ingen praktisk betydelse för år 1997. Även med
100 % uppräkning skulle basbeloppet, på grund av
avrundningseffekten, ha blivit detsamma för år 1997,
dvs. 36 300 kronor. För år 1998 räknas basbeloppet
upp med 80 % av KPI-förändringen, vilket ger ett
basbelopp på 36 400 kronor. Även för 1998 gäller
att basbeloppet skulle blivit det samma även om hänsyn hade tagits till 100 % av KPI-förändringen. Detta gäller dock enbart för dessa enskilda år. Basbeloppet för år 1999 kommer enligt de prognoser som
redovisas i denna proposition att räknas upp med
hela KPI-förändringen. Eftersom inflationstakten har
sjunkit kraftigt har konsekvenserna av denna åtgärd
begränsats. Därutöver gäller sedan år 1993 att pen-

DET FÖRHÖJDA BASBELOPPETS PÅVERKAN PÅ
PENSIONERNA PER MÅNAD
(KRONOR PER MÅNAD)

1993

PENSION
UTAN ATP

4 ATP-POÄNG

6,5 ATP-POÄNG

87

193

279

1994

89

197

285

1995

128

284

411

1996

167

371

536

1997

180

399

578

1998

180

400

578

Den procentuella skillnaden mellan pensionerna beräknade med basbeloppet reducerat med 2 % respektive det förhöjda basbeloppet är densamma oberoende av pensionsnivå givet året. År 1993 och 1994 var
skillnaden 2 % för att mellan 1995 och 1998 öka till
4 %. Skillnaden i kronor ökar för en folkpensionär
med pensionstillskott från ungefär 90 kronor per
månad år 1993 till 180 kronor per månad år 1998.
För en pensionär med 4 respektive 6,5 ATP poäng
ökar skillnaden från 193 kronor respektive 279 kronor till 400 kronor respektive 578 kronor.
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Pensionstillskottet (PTS) har höjts i omgångar för
att säkerställa ekonomin för de pensionärer som har
låg eller ingen ATP. PTS höjdes till dagens nivå år
1993. Under 1997 utbetalas PTS till 460 000 pensionärer, en minskning av antalet utbetalningar med
motsvarande ca 6 % jämfört med år 1996 då
490 000 pensionärer var berättigade till PTS. Minskningen i antalet utbetalningar beror på ATPsystemets mognad, dvs. att alltfler pensionärer har
tjänat in ATP.

med 47 miljoner kronor. Orsaken till detta är att den
faktiska medelpensionen blev något lägre än väntat.
Till följd av detta har prognosen för år 1998 och
1999 justerats ner med 60 miljoner kronor per år.
Reglerna för ATP i form av änkepension har inte
förändrats. Änkepensionerna enligt övergångsreglerna betalas fortfarande ut och nya pensioner beviljas
som tidigare. Under år 1996 utbetalades ATP i form
av änkepension till nästan 400 000 änkor motsvarande en summa av elva miljarder kronor. Antalet
kvinnor med rätt till ATP i form av änkepension beräknas stiga. Utgifterna för ATP i form av änkepension beräknas stiga till nästan 12,7 miljarder kronor
år 2000. Ökningen beror dels på att antalet kvinnor
med rätt till ATP i form av änkepension stiger men i
huvudsak p.g.a. att medelbeloppet ökar kraftigt då
ATP-systemet mognar. Avvecklingen av denna förmån kommer inte att vara genomförd förrän i mitten
av nästkommande sekel eller ännu senare.
Omfattningen av ATP i form av änkepension är
stor då den betalas ut även då änkan erhåller egen
folkpension och/eller ATP i form av ålderspension.
Ytterligare om ATP återfinns under avsnittet Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten.
Den sammanlagda utgiften för folkpension och
ATP i form av efterlevandepension var för tolvmånadersperioden år 1996 drygt 12 750 miljoner kronor. Utgiften för budgetåret 1998 beräknas till
knappt 12 250 miljoner kronor. Utgiftsminskningen
på knappt 500 miljoner kronor motsvarar en minskning om 4 %. Redan år 2000 beräknas dock utgiften
uppgå till 13 400 miljoner kronor.

Inkomstprövning av änkepensionen –
effekter på anslaget
Den 1 april 1997 infördes inkomstprövning av folkpension i form av änkepension. Antalet utbetalningar
av änkepension har därför sjunkit från ungefär
49 000 per månad första kvartalet 1997 till cirka
18 500 per månad andra kvartalet. Detta är en
minskning med 63%. Det totalt utbetalda månadsbeloppet har sjunkit från ungefär 110 miljoner kronor per månad första kvartalet till ungefär
31 miljoner kronor andra kvartalet, en minskning
med ca 72 %. Det genomsnittliga folkpensionsbeloppet i form av änkepension har sjunkit från ca
2 200 kronor till 1 700 kronor per månad, en
minskning med ungefär 20 %.
Detta ger ett prognostiserat utfall för änkepension
för år 1997 med ca 610 miljoner kronor, en minskning med ca 850 miljoner kronor jämfört med år
1996. För år 1998 sjunker utgifterna till ca 385 miljoner kronor. Detta eftersom inkomstprövningen infördes den 1 april 1997 och inte får full effekt förrän
budgetåret 1998.
Utgiften för det totala anslaget, efterlevandepension för vuxna, vilket utöver änkepension består av
folkpension i form av omställningspension, särskild
efterlevandepension samt pensionstillskott till dessa
förmåner är normalt relativt stabila och ökar endast
mycket långsamt. Till följd av regeländringen 1997
kommer utgifterna att sjunka kraftigt. Jämfört med
anslaget för år 1997 beräknas detta ge ett underskridande på anslaget efterlevandepensioner till vuxna

Inkomstprövning av änkepensionen –
effekter för individer
Till de knappt 54 000 personer som var berättigade till efterlevandepension från folkpensioneringen i mars 1997 utbetalades änkepension till ungefär 49 000 personer. Ca 2000 personer erhöll den
för dem mer förmånliga omställningspensionen
och ca 2 700 förlängd omställningspension.

FOLKPENSION I FORM AV EFTERLEVANDEPENSION, FAKTISKT UTFALL FÖR 1996 OCH BERÄKNAT FÖR
1997–2000
MILJONER KRONOR
ÄNKEPENSION

1996
1997

OMSTÄLLNINGSPENSION

TOTAL

ANTAL

UTGIFT

ANTAL

UTGIFT

UTGIFT

51 600

1 450

5 200

205

1 655

18 500

1

610

4 100

200

810

1998

18 200

385

4 350

170

565

1999

18 000

385

4 550

180

565

2000

17 700

370

4 700

200

570

1. Antal utbelningar i juni 1997
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Av de 49 000 personer som fick änkepension utbetalt till sig fick ca 8 000 personer, 16 %, sin pension
provisoriskt indragen i april på grund av att de ej inkommit till försäkringskassan med ansökan. Ca
3500 personer, 7 %, inkomstprövades inte och behöll full änkepension p.g.a. att de hade vårdnaden
om och sammanbodde med barn under tolv år.
Drygt 37 400 änkor, ca 76 %, inkom med ansökan
och deras änkepension inkomstprövades till den 1
april.
Av de drygt 37 400 änkor vars pension inkomstprövades till den 1 april reducerades inte pensionen
överhuvud taget för ca 7 600 personer, ca 20 % av
dem vars pension inkomstprövades. Drygt 10 000
änkor fick sin pension reducerad och 19 800 var efter inkomstprövningen inte längre berättigade till änkepension. I tabellen nedan redovisas den förändring
som skedde för de 49 000 personer som uppbar änkepension innan förändringen den 1 april.

inkomstprövningen, vilken skett samordnat med
BTP, nybeviljades 1 337 änkor BTP. Denna grupp,
som tillhör de med de lägsta marginalerna, fick således en bättre ekonomi tack vare inkomstprövningen.

Bostadstillägg till pensionärer (BTP)
Drygt 500 000 eller ca 25 % av alla pensionärer
får vid sidan om pensionen även BTP. Det utbetalade beloppet är i medeltal drygt 1 500 kronor
per månad. En pensionär med enbart grundpension kan som mest få 3 237 kronor per månad i
BTP. Med tanke på att grundpensionen – folkpension och pensionstillskott – tillsammans uppgår
till ca 4 500 kronor per månad utgör BTP för
många en betydande del av försörjningen.
Den 1 juli 1995 skärptes inkomstprövningen av
BTP, vilket minskade kostnaderna med ca 700 miljoner kronor. Ytterligare besparingar har gjorts den 1
januari 1997 (sänkt ersättningsgrad från 85 % till
83 % av bostadskostnaden) och den 1 april 1997
(fritidsfastigheter medräknas vid inkomstprövning av
BTP) som sammantaget minskat kostnaderna med ca
500 miljoner kronor. Åtgärderna har också lett till
att antalet pensionärer som uppbär BTP har minskat.
Antalsutvecklingen sedan januari 1995 framgår nedan:

REDUCERING AV ÄNKEPENSION I ANTAL
KRONOR MELLAN MARS OCH APRIL 19971
REDUCERING

Ingen reducering

ANDEL

11 091

22,7

1 – 500

1 747

3,6

501 – 1 000

3 240

6,6

1 001 – 1 500

5 129

10,5

1 501 – 2 000

5 621

11,5

JAN 1995

JULI 1995

JAN 1996

JULI 1996

JAN 1997

JULI 1997

2 001 – 2 667

5 775

11,8

591 000

560 000

552 000

541 000

526 000

510 000

2 668

2

7 485

15,3

2 669 – 3 000

317

0,6

3 001 – 3 500

242

0,5

3 501 – 4 000

164

0,3

4 001 – 4 490

80

0,2

58

0,1

8 000

16,3

48 949

100,0

4 491

3

Indragen p.g.a. att ansökan saknas
Totalt

ANTAL

Den successiva minskningen beror emellertid inte bara på regeländringarna. Trendmässigt ökar andelen
pensionärer med ATP, vilket innebär att den genomsnittliga pensionen för pensionärerna som grupp successivt ökar och behovet av inkomstprövat BTP
minskar. Detta motverkas emellertid normalt av att
boendekostnaderna ökar snabbare än KPI. Sammantaget balanserar ofta dessa tendenser varandra. De
senaste två åren har dock antalet personer med BTP
stadigt minskat, förutom minskningar till följd av
regeländringar. Troligen innebär detta att mörkertalet nu ökar, dvs. att antalet pensionärer som är berättigade till BTP men inte söker BTP ökar. Ansökningsbenägenheten står inte i direkt relation till
möjligheten att få BTP utan påverkas av flera faktorer. En sådan påverkande faktor är bostadskostnadsutvecklingen – större nominella höjningar tenderar
att leda till en ökad ansökningsbenägenhet oavsett
den reala höjningen.
Förändringarna inom BTP-området har medfört
att även pensionärer med små marginaler har fått
sänkt bostadstillägg. För att kompensera pensionärer
med små ekonomiska marginaler förbättrades reglerna för det särskilda bostadstillägget (SBTP) den 1
januari 1997 på så sätt att den högsta skäliga bostadskostnaden höjdes till 5 200 kronor per månad.
Därmed får en pensionär med enbart grundpension

1. Många änkor hade redan innan den 1 april reducerad folkpension i form
av änkepension, d.v.s ett lägre belopp än 2 668 kr per månad. Till exempel hade ca 21 500 änkor reducerad folkpension i form av änkepension
på grund av femtondelsberäkning. Detta gör att en änka kan ha fått sin
änkepension recuderad till noll utan att den behövts reducerats med 2
668 kr per månad
2. Månadbeloppet för folkpension för änka, nittio % av det reducerade
basbeloppet (36 300*0,98*0,90/12)
3. Folkpension och pensionstillskott för ensamstående

Änkepension till ca 3 500 änkor inkomstprövades
inte på grund av att de hade vårdnaden om barn under 12 år. Därutöver reducerades inte änkepension
till 7 600 änkor på grund av att de hade låga övriga
inkomster. Sammanlagt reducerades inte änkepensionen till 11 100 änkor. Detta motsvarar 23 % av
dem som var berättigade till änkepension innan förändringen första kvartalet 1997.
En person berättigad till änkepension har rätt att
söka bostadstillägg till pensionärer (BTP). I och med
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och en hyra upp till 5 200 kr per månad utfyllnad i
form av särskilt bostadstillägg om inkomsten – efter
avdrag för hyra – understiger 3 690 kr per månad.
Förändringen innebar att antalet pensionärer med
SBTP mer än fördubblades, från cirka 20 000 i december 1996 till ca 43 000 i augusti 1997. Utgiften
för det särskilda bostadstillägget uppgår till ca 200
miljoner kronor per år. Cirka 8 % av de personer
som har BTP har även SBTP och utgiften för SBTP
motsvarar ca 2 % av de totala BTP-utgifterna.
Antalet pensionärer med SBTP är i viss utsträckning en avspegling av BTP-systemets fördelningsmässiga effektivitet – försämras BTP-reglerna ökar antalet SBTP-tagare. Även med oförändrade BTP-regler
ökar antalet SBTP-tagare successivt i takt med att
alltfler pensionärer har högre bostadskostnad än den
övre bostadskostnadsgränsen på 4 000 kronor per
månad. Detta eftersom en hyreshöjning över denna
nivå inte kompenseras av högre BTP och därmed blir
en ren kostnadsökning för pensionären. I och med
det ökar risken att hamna under den skäliga levnadsnivån och därmed berättiga dem till SBTP. Det finns
även andra faktorer såsom nivåerna för skälig levnadsstandard och skälig bostadskostnad som påverkar antalsutvecklingen.
Senare års regeländringar inom utgiftsområdet har
påverkat i princip alla pensionärer. I syfte att kartlägga pensionärernas levnadsförhållanden och hur
senare års förändringar har påverkat pensionärerna
gjorde Socialdepartementet våren 1996 en undersökning som publicerades i rapporten ”Pensionärerna
och den ekonomiska krisen” (Välfärdsprojektets
skriftserie Fakta/kunskap nr 1). Av rapporten framgår bl.a. att pensionärernas genomsnittliga inkomststandard på individnivå under åren 1995 och 1996
har försvagats med i genomsnitt 2,5 % till följd av
sänkta pensioner, höjda skatter m.fl. åtgärder som
vidtagits för att stärka de offentliga finanserna. Pensionärer i toppen av inkomsfördelningen har därvid
fått störst minskning, huvudsakligen p.g.a. skärpt
beskattning av kapitalinkomster. Pensionärer med
enbart folkpension och pensionstillskott fick däremot
en relativt sett mindre försämring. Sett över ett par
decennier har denna grupp tack vare bl.a. höjda pensionstillskott och bostadstillägg fått en betydande real standardförbättring.
Vad gäller ålderspensionärerna som grupp ökar
den ekonomiska standarden såväl absolut som i förhållande till andra grupper. Detta beror på att nytillkommande pensionärer med bättre pensioner hela
tiden kommer in i systemet. Gruppen ålderspensionärer blir således ekonomiskt allt starkare medan de
enskilda individerna i denna grupp överlag fått en
real försämring under senare år. Sett som grupp beräknas ålderspensionärernas ekonomiska standard år
1996 i rapporten till 92–93 % av standarden för
gruppen förvärvsaktiva.
I rapporten har hänsyn tagits till regeländringar
inom pensionsområdet och skatteområdet. Under

senare år har emellertid olika former av avgifter fått
ökad betydelse för människors levnadsförhållanden –
såväl för pensionärer som för löntagare. För att undersökningen skall vara komplett fordras således att
hänsyn tas även till avgifternas inverkan. Någon
samlad bild av avgifterna fanns emellertid inte i
SCB:s databaser när ovan nämnda undersökning
gjordes. Regeringen tog därför initiativ till ett projekt
med syfte att komplettera databaserna så att även
avgiftssituationen avspeglades. Mer komplett information finns nu tillgänglig varför regeringen under år
1998 avser göra en förnyad undersökning som även
tar hänsyn till avgifternas inverkan.

3.3

Anslag

A 1.

Ålderspensioner

1995/96
Därav

Utgift

1996

79 734 333

1

53 090 000

1997

Anslag

53 148 000

1998

Förslag

52 492 000

1999

Beräknat

52 786 000

2000

Beräknat

53 418 000

Utgiftsprognos

52 850 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget ålderspensioner omfattar folkpension i form
av ålderspension och pensionstillskott, barntillägg till
ålderspension, hustrutillägg samt särskilt pensionstillägg till ålderspensionär som vårdat sjukt eller
handikappat barn. Utöver ålderspension från detta
anslag utbetalas även ålderspension från ATP. Anslaget är indelat i två anslagsposter – ålderspensioner
och särskilt pensionstillägg. Anslagsposten ålderspensioner står för i stort sett hela anslaget. Det särskilda
pensionstillägget beräknas under 1998 kosta ungefär
14 miljoner kronor. Detta motsvarar mindre än
0,03 % av anslaget ålderspensioner.
Anslaget beräknas för år 1997 underskridas med
drygt 300 miljoner kronor eller 0,6 %. Detta beror
på att medelbeloppet minskat mer än förväntat. Den
effekt detta har på anslaget motverkas dock av att
antalet ålderspensionärer ökar något mer än förväntat.
Utgiftsstyrande faktorer är i första hand basbeloppsutvecklingen och befolkningsutvecklingen. I det
sistnämnda ligger också andelen ATP-pensionärer –
ju fler ATP-pensionärer desto färre pensionärer som
får pensionstillskott. Av demografiska skäl är antalet
ålderspensionärer relativt stabilt. En svag ökning
finns dock, vilket till stor del beror på att antalet förtida uttag av ålderspension har ökat under senare år.
Antalet ålderspensionärer med förtida uttag har sedan år 1991 ökat med ca 50 % och uppgår nu till ca
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115 000 personer. Detta motsvarar 7,2 % av samtliga ålderspensionärer.

skulle senareläggas till år 2001. Förslaget antogs av
riksdagen (bet. 1996/97:SfU1, rskr. 1996/97:126).
Beslutet att senarelägga pensionsreformen, leder
emellertid till vissa komplikationer vad avser de personer som kan ha hunnit göra pensionsuttag före
ikraftträdandetidpunkten respektive utbetalningstidpunkten. Reglerna för när ålderspensioner tidigast
kan tas ut behöver därför ändras.
Pensionsarbetsgruppen redovisade i sitt betänkande (SOU 1994:20) övergångsregler för årsklasserna
födda år 1935 -–1954, den s.k. mellangenerationen.
Senareläggningen av pensionsreformen medför bl.a.
att de åldersgrupper som skall omfattas av övergångsregler bör ändras. Mellangenerationen har föreslagits omfatta personer födda 1938 – 1953. En sådan förändring får också betydelse för vid vilken
tidpunkt tidigaste uttag av ålderspension bör ske.
Om nuvarande regler för tidigaste uttag av ålderspension skulle kvarstå innebär detta att en person
född år 1938 som således fyller 60 år 1998 kan
komma att ta ut sin ålderspension innan det reformerade pensionssystemet trätt i kraft år 1999. Detta
kan innebära vissa komplikationer. För individen
kan t.ex. omräkningen till reformerade regler vid
första utbetalningstillfället år 2001 innebära en nettosänkning eller en nettohöjning av den utgående
pensionen. En sådan situation är olämplig, särskilt
för dem som gjort pensionsuttag före år 1999, eftersom innehållet i de reformerade reglerna och därmed
effekterna av ett pensionsuttag då inte är känt i detalj. Möjligheten till förtida uttag före omräkningstillfället skapar även en rad problem av mer teknisk
art, som kan komma att kräva särskilda lösningar.
Regeringen föreslår därför att den nedre gränsen
för förtida pensionsuttag höjs till 61 år med början
redan 1 januari 1998. Personer födda 1938 kommer
därmed att vara den första årsklass som omfattas av
den höjda åldersgränsen. Personer födda 1937 eller
tidigare föreslås inte omfattas av regeländringen.
Detta förslag föranleder ändringar i 6 kap. 1 §
samt 12 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. (Se även avsnittet om Socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten).
Förslaget innebär en likviditetsförstärkning för
budgetåret 1998 på 55 miljoner kronor för anslaget
Ålderspensioner. Budgetåret 1999 beräknas likviditetsförstärkningen till 51 miljoner kronor och för
budgetåret 2000 beräknas likviditetsförstärkningen
till 46 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för
anslaget ålderspensioner under budgetåret 1998 till
52 541 000 000 kronor. Regeringen delar verkets
bedömning av medelsbehovet. Omräknat med aktuell befolkningsprognos beräknas medelsbehovet för
budgetåret 1998 till 52 492 000 000 kronor. Aktuella prognoser pekar på att det för år 1998 föreslagna anslaget kan komma att överskridas, dock inom
ramen för anslagskrediten. För budgetåret 1999 och
2000 beräknas medelsbehovet till 52 786 000 000
kronor respektive 53 418 000 000 kronor. Därvid
har hänsyn tagits till följande förslag till regelförändringar.

Förslag till vissa regeländringar
Höjd nedre åldersgräns för uttag av ålderspension

Regeringens förslag:
Den nedre åldersgränsen för uttag av ålderspension skall höjas från 60 år till 61 år med verkan
fr.o.m. 1 januari 1998.

Skälen för regeringens förslag: Den nedre åldersgränsen för uttag av ålderspension är för närvarande 60
år. Pensionsarbetsgruppen föreslog i sitt betänkande
Reformerat pensionssystem (SOU 1994:20) att ålderspension inom det reformerade pensionssystemet
skulle kunna tas ut tidigast från 61 års ålder. I propositionen. Reformering av det allmänna pensionssystemet (prop. 1993/94:250), den s.k. princippropositionen, anfördes också att den nedre åldersgränsen
för ålderspensionsuttag i det reformerade systemet
borde vara 61 år. Samma åldersgräns borde dessutom gälla för förtida uttag av ålderspension enligt
nuvarande regler fr.o.m. år 2000, då pensionsutbetalningarna enligt de reformerade reglerna skulle
börja. Förslaget godkändes av riksdagen (bet.
1993/94:SfU24, rskr. 1993/94:439).
I Ds 1995:41, Reformerat pensionssystem – lag
om inkomstgrundad ålderspension, m.m., föreslogs
dock att höjningen av åldersgränsen skulle tidigareläggas och börja gälla redan fr.o.m. år 1999.
I budgetpropositionen för år 1997 (prop.
1996/97:1) föreslogs att ikraftträdandet av det reformerade systemets intjänanderegler skulle flyttas
fram till den 1 januari 1999 och de första utbetalningarna av ålderspension enligt reformerade regler

Utbetalning av små pensionsbelopp

Regeringens förslag:
Regeringen föreslår att pension skall betalas ut en
eller två gånger per år i efterskott om pensionen uppgår till högst 2 400 kronor per år.
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Skälen för regeringens förslag: Pension skall enligt
nuvarande regler betalas ut månadsvis. Med pensionstagarens samtycke kan dock pensionen betalas
ut med längre intervall, exempelvis årligen. I vissa fall
reduceras pensionens storlek så att det utbetalade
månadsbeloppet blir mycket lågt. Detta gäller främst
när den pensionsberättigade bott eller arbetat kort
tid i Sverige och därför får sin pension reducerad. Ofta gäller det personer bosatta utomlands men även
pensionärer bosatta i Sverige kan av motsvarande
skäl ha en mycket låg pension.
Socialförsäkringsutskottet konstaterade i sitt betänkande (1993/94:SfU23) att det är otillfredsställande att mycket små månadsbelopp betalas ut. Utskottet noterade vidare att det inom andra områden
införts beloppsgränser under vilka utbetalning inte
sker. Med anledning härav anförde utskottet att regeringen inför utarbetandet av det nya ålderspensionssystemet borde överväga förändringar som
medger en rationellare utbetalning av pensioner till
utlandet.
Regeringen gav den 18 augusti 1994 Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att redovisa förslag till
förändringar som innebär en mer rationell hantering
av utbetalningar av pension till utlandet. RFV redovisade den 2 februari 1995 en promemoria
(S95/583/F) med förslag till åtgärder.
RFV:s promemoria behandlades av arbetsgruppen
för genomförandet av reformeringen av det allmänna
ålderspensionssystemet (S 1994:9). I departementsstencilen Reformerat pensionssystem – lag om inkomstgrundad ålderspension, m.m. (Ds 1995:41) föreslås att utbetalning av pension i det reformerade
systemet skall kunna ske, oavsett den pensionsberättigades samtycke, för andra perioder än månadsvis.
Frågan om små utbetalningsbelopp kommer dock att
beredas ytterligare i det forsatta beredningsarbetet.
Regeringen konstaterar att utbetalningar till utlandet kan medföra förhållandevis stora kostnader
för såväl den enskilde som för staten. När det är fråga om små belopp blir proportionerna mellan administrationskostnaderna och det utbetalade beloppet
orimliga. Därtill kommer att utbetalning av små belopp kan upplevas som stötande. Mot bakgrund av
detta och hittills gjorde bedömningar i arbetet med
det reformerade pensionssystemet anser regeringen
att det i det nuvarande pensionssystemet bör göras en
ändring så att små pensionsbelopp skall kunna betalas ut för annan tidsperiod än månadsvis.
Möjligheten för annan tidsperiod finns visserligen
redan med dagens regler men kräver då den pensionsberättigades samtycke, vilket gör att möjligheten
endast används i begränsad utsträckning. Regeringen
anser därför att små pensionsbelopp bör kunna betalas ut med längre tidsintervall än en månad. Enligt
regeringens mening bör månatlig utbetalning ske när
pensionen överstiger 200 kronor per månad medan
belopp därunder skall kunna utges en eller två gånger
per år. Sådan sammanförd utbetalning av små be-

lopp skall alltid ske i efterskott, dvs. på ordinarie utbetalningsdag den sista månaden i utbetalningsperioden. Av skattetekniska skäl är det inte lämpligt med
längre intervall än ett år. Av samma skäl bör sådan
sammanförd utbetalning av pension åtminstone alltid
ske under december månad.
Att sammanföra pensionsbelopp understigande
200 kronor per månad till utbetalningar en eller två
gånger per år torde normalt inte innebära några
nackdelar för pensionstagaren. I enstaka fall kan
emellertid även sådana belopp ha avgörande betydelse för pensionstagare. Enligt förslaget får därför utbetalning ske månadsvis även av små belopp om det
finns särskilda skäl. Med tanke på beloppets storlek
torde sådana särskilda skäl endast förekomma i yttersta undantagsfall.
Antalet pensionärer som berörs av förslaget uppgår enligt RFV:s beräkningar till ca 6 500 personer.
Ändrade utbetalningstidpunkter för pension

Regeringens bedömning:
Folkpension, tilläggspension och bostadstillägg
skall från och med den 1 januari 1998 utbetalas
den 18 respektive den 19 varje månad.

Skälen för regeringens bedömning: Som en del av
saneringen av de offentliga finanserna har utbetalningsdagen för pensioner successivt senarelagts
under en period av två år. I dag betalas pension ut
för pensionstagare som är född någon av dagarna
den 1-15 i månaden den 23 i månaden och för
den som är född någon av dagarna 16-31 den 24 i
månaden. I december skall pensionen betalas ut
den 21 respektive 22 i månaden. För många personer inom pensionärskollektivet har detta varit
av mindre betydelse. För många pensionärer har
detta dock orsakat problem och stor oro för den
egna ekonomiska situationen.
Då regeringen fattade beslutet om att senarelägga
pensionsutbetalningarna gjordes det i skuggan av den
ekonomiska krisen. I dag utvecklas de offentliga finanserna positivt. Regeringen bedömer det därför
möjligt att tidigarelägga pensionsutbetalningarna för
att minska oron hos pensionärer med de minsta marginalerna. Från och med den 1 januari 1998 kommer
därför pensionerna att utbetalas den 18 respektive
den 19 varje månad.
Den föreslagna förändringen kommer varaktigt
öka ränteutgifterna på statsbudgeten med ca 150
miljoner kronor per år.
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A 2. Efterlevandepensioner till
vuxna
1995/96
Därav

Utgift

1996

2 468 000

Skälen för regeringens förslag: Änkepensionen avskaffades den 1 januari 1990 i samband med reformeringen av systemet för efterlevandepension och
ersattes av en tidsbegränsad omställningspension. Till
följd av omfattande övergångsbestämmelser kommer
dock änkepensioner att finnas kvar och nybeviljas
under åtskilliga år framöver. Som ett led i saneringen
av statens finanser genomfördes den 1 april 1997
förändringar i reglerna för änkepension. Förändringen innebär att folkpension i form av änkepension inkomstprövas medan ATP i form av änkepension inte
berörs av förändringen. Genom inkomstprövningen
får änkor med små inkomster behålla folkpensionen
medan övriga får sin folkpension reducerad eller helt
indragen.
Inkomstprövningen sker enligt de regler som gäller
för bostadstillägg till pensionärer (BTP). Prövningen
görs integrerat på så sätt att inkomsten först reducerar BTP och därefter änkepensionen. Det innebär
bl.a. att de änkor som får BTP inte får sin folkpension reducerad.
För den således gemensamma inkomstprövningen
fastställs en årsinkomst. Som årsinkomst räknas i
princip alla inkomster men undantag görs för folkpension samt vissa bidrag och kostnadersättningar.
Faktisk avkastning av kapital räknas inte med i årsinkomsten – i stället läggs till inkomsten en viss andel
av förmögenheten. Som inkomst räknas således ATP,
tjänstepensioner, arbetsinkomster och andel av förmögenhet, vilka som regel är de dominerande delarna av årsinkomsten. Eftersom såväl pensioner som
banksparande ingår i inkomsten följer att även pensionsförsäkringar räknas med i årsinkomsten.
Det är ur samhällelig synpunkt väsentligt att stimulera pensionssparande. Av detta skäl är inbetalda
premier till pensionsförsäkring upp till en viss nivå
avdragsgilla vid taxeringen. Det särskilda grundavdraget för pensionärer reduceras av motsvarande skäl
inte av inkomst från pensionsförsäkring. I konsekvens med detta bör enligt regeringens mening inkomst av pensionsförsäkring enligt kommunalskattelagens definition inte heller ingå i den årsinkomst
som används för att beräkna änkepensionens storlek.
Med inkomst av pensionsförsäkring menas även insatt kapital som ännu inte förfallit till betalning, dvs.
pensionspremie som betalats in för en pensionsförsäkring skall inte ingå i förmögenheten. Det som här
sägs om pensionsförsäkring skall även gälla för individuellt pensionssparkonto (IPS). De nya reglerna bör
gälla fr.o.m. den 1 januari 1998.
Vad gäller BTP bör denna förmån ses mer strikt
behovsprövad så att BTP när inkomsten är låg kan
täcka upp det behov som finns för att betala en rimlig hyra. BTP-prövningen bör därför enligt regeringens mening i större utsträckning präglas av en strikt
inkomstprövning mot faktisk inkomst. Regeringen
anser därför att pensionsförsäkring som betalas ut

1

1 655 000

1997

Anslag

857 000

1998

Förslag

555 000

1999

Beräknat

565 000

2000

Beräknat

570 000

Utgiftsprognos

810 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget bekostas folkpension i form av omställningspension, särskild efterlevandepension och
änkepension samt pensionstillskott till dessa förmåner. Utöver efterlevandepension från detta anslag utges även tilläggspension i form av efterlevandepension.
Utgifterna för efterlevandepension har minskat
kraftigt under år 1997 till följd av besparingar. De
beräknade effekterna av besparingarna överensstämmer i stort med verkligt utfall.
De utgiftsstyrande faktorerna för anslaget är
främst basbeloppsutvecklingen samt antalet kvinnor
som är berättigade till änkepension. Till följd av änkepensionens övergångsbestämmelser är antalsutvecklingen stabil och minskar endast mycket långsamt.

Regeringens överväganden
Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för
anslaget efterlevande pension för vuxna under budgetåret 1998 till 627 000 000 kronor. Regeringen
delar verkets bedömning av medelsbehovet. Omräknat med aktuell antagandebild beräknas medelsbehovet för budgetåret 1998 till 555 000 000 kronor.
För budgetåret 1999 och 2000 beräknas medelsbehovet till 565 000 000 kronor respektive
570 000 000 kronor. Därvid har hänsyn tagits till
följande förslag till regelförändring.

Förslag till vissa regeländringar
Pensionsförsäkringars ställning vid inkomstprövning
av folkpension i form av änkepension

Regeringens förslag:
Vid inkomstprövning av folkpension i form av änkepension skall pensionsförsäkring och pensionssparkonto inte medräknas i årsinkomsten. Kapital som
betalats in till pensionsförsäkring skall inte heller ingå i den förmögenhet som fastställs. Regeländringen
skall gälla fr.o.m. den 1 januari 1998.
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även fortsättningsvis skall ingå i inkomsten vid beräkning av BTP.
Långt ifrån alla änkor har en pensionsförsäkring.
Det exakta antalet är inte känt men enligt regeringens bedömning kommer den föreslagna förändringen
öka utgifterna för anslaget Efterlevandepension till
vuxna med 8 mkr per år. Detta bedöms ligga inom
ramen för anslaget.

över regelsystemet vid inkomstprövning för BTP med
beaktande av de förslag och krav som framförts under senare år.
Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för
anslaget bostadstillägg för pensionärer under budgetåret 1998 till 9 251 000 000 kronor. Regeringen delar verkets bedömning av medelsbehovet. Omräknat
med aktuell befolkningsprognos och med hänsyn till
föreslagna besparingar beräknas medelsbehovet för
budgetåret 1998 till 9 654 000 000 kronor. För budgetåret 1999 och 2000 beräknas medelsbehovet till
9 580 000 000 kronor respektive 9 480 000 000
kronor. Därvid har hänsyn tagits till följande förslag
till regeländringar.

A 3. Bostadstillägg till pensionärer
1995/96
Därav

Utgift

1996

14 656701

1

9 761 000

1997

Anslag

9 970 000

1998

Förslag

9 654 000

1999

Beräknat

9 580 000

2000

Beräknat

9 480 000

Utgiftsprognos

Förslag till vissa regeländringar

9 464 000

Beräkning av bostadstillägg till pensionär boende i
särskild boendeform

1. Beloppen anges i tusental kr

Regeringens förslag:
Vid beräkning av bostadstillägg till pensionärer som
har sin bostad i särskild boendeform skall värdet av
sådan privatbostadsfastighet eller privatbostad som
avses i 5 § kommunalskattelagen inte beaktas om
den utgör permanentbostad för pensionärens make.

Från anslaget bekostas bostadstillägg till pensionärer
(BTP) och särskilt bostadstillägg till pensionärer
(SBTP). Bostadstillägget var tidigare kommunalt men
är sedan den 1 januari 1995 statligt. Utöver bostadstillägg från detta anslag kan en kommun enligt övergångsbestämmelserna t.o.m. år 1998 lämna kompletterande kommunalt bostadstillägg som helt
finansieras av resp. kommun. Den 1 september 1997
utbetalades sådant kommunalt bostadstillägg till 38
400 pensionärer.
Anslaget för år 1997 beräknas enligt prognosen
underskridas med ca 500 miljoner kronor. Orsaken
till detta är att antalet pensionärer med BTP minskat
mer än beräknat, vilket medfört lägre utgifter.
De utgiftsstyrande faktorerna för anslaget är
främst utvecklingen av medelpensionen i ATPsystemet samt utvecklingen av boendekostnaderna.

Skälen för regeringens förslag: Vid beräkning av
förmögenhet, som görs som ett led i inkomstberäkningen i BTP-ärenden, gäller fr.o.m. den 1 april 1997
att alla bostäder med undantag för permanentbostäder ingår i inkomstbegreppet. Detta gäller i allt väsentligt fritidsfastigheter. Emellertid berör regeln i sin
nuvarande lydelse också makars ägda permanentbostad i följande fall. Två makar bor permanent i en
gemensamt ägd bostad. En av makarna, som är pensionär, flyttar av hälsoskäl permanent till en bostad i
en särskild boendeform medan den andra maken bor
kvar i den tidigare gemensamma bostaden. Om den
make som flyttat äger en del av eller hela den tidigare
bostaden är bostaden eller den ägda delen nu en sådan förmögenhet som skall räknas med vid beräkning av bostadstillägg. Detta eftersom bostaden inte
längre utgör den makens permanentbostad.
Regeringen anser det inte rimligt att en bostad,
som för den ena maken utgör permanentbostad,
samtidigt för den andra maken betraktas som fritidsfastighet. Regeringen föreslår därför att undantaget
för tillgångar i form av bostäder utökas för pensionärer som har sin bostad i en särskild boendeform till
att omfatta även permanentbostad för dennes make.
Det exakta antalet individer som berörs av denna
förändring är inte känt. Regeringen bedömer att den
föreslagna förändringen kommer att medföra ökade
kostnader för anslaget Bostadstillägg till pensionärer

Regeringens överväganden
Reglerna för BTP har ändrats åtskilliga gånger under
senare decennier. I väsentliga delar har dock principerna för beräkning av årsinkomst varit oförändrade.
KBT-utredningen (SOU 1992:21) föreslog visserligen
ett nytt inkomstbegrepp men detta har inte genomförts i avvaktan på det nya ålderspensionssystemet
och de krav detta för med sig. Därutöver arbetar Förtidspensionsutredningen (S1997:03) med förslag till
nya regler för förtidspension jämte grundskydd. Vidare föreslår IBIS (SOU1997:85) och RFV
(S97/4906/F) grundläggande förändringar i beräkningen av årsinkomst för BTP. Regeringen avser med
anledning av de olika förslagen att under år 1998 se
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om fem miljoner kronor, vilket bedöms rymmas inom ramen för anslaget. De ändrade reglerna föreslås
gälla fr.o.m. den 1 januari 1998.

likställas med makar vid beräkningen av BTP om inte skäl visas för annat. Av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap följer att två personer av samma kön som registrerat partnerskap skall betraktas
som makar. Det innebär att de även i BTPsammanhang skall behandlas som makar.
Det finns emellertid situationer då man och kvinna sammanbor då det inte är motiverat att betrakta
dem som makar. Exempel på detta är mor och son,
syskon eller andra som är nära släkt. I dessa fall kan
personerna aldrig vara gifta varför de naturligen inte
heller kan betraktas som gifta i BTP-sammanhang.
I lagen föreslås också att man och kvinna som
sammanlever inte skall betraktas som gifta om skäl
finns för annat. Ett sådant exempel kan vara när de
visserligen sammanlever men där det av omständigheterna visas att den ena personen även kan ses som
inneboende. Det får då ankomma på pensionären att
visa att det inte är fråga om ett samboförhållande.
För att undvika att tillämpningen upplevs som stötande bör det inte ställas alltför stora krav på pensionären för att visa detta.
I 10 kap. 1 § lagen (1962:381) om allmän försäkring regleras, på motsvarande sätt som i nuvarande
BTP-regler, vilka som skall anses som gifta i pensionshänseende. Vi föreslår ingen ändring härvidlag,
vilket innebär att det med förslaget kommer att finnas en skillnad mellan makebegreppet i pensionshänseende och i BTP-hänseende. Inte heller föranleder
nu föreslagen ändring någon ändring såvitt avser beräkningen vid inkomstprövning av änkepension. Det
är emellertid också skillnad på BTP, som skall täcka
en gemensam bostadskostnad, och folkpensionen
som är en individuell grundpension för mer individuella levnadsomkostnader.
Förslaget beräknas medföra minskade utgifter om
12 miljoner kronor varje år. Förändringen förutsätter
viss administrativ förberedelse samt möjlighet att
lämna förhandsinformation till dem som omfattas av
förändringen Regeringen anser därför att det ändrade beräkningssättet bör träda i kraft den 1 april
1998.

Sammanboende likställs med makar vid beräkning av
BTP

Regeringens förslag:
Vid beräkning av bostadstillägg skall med gift likställas även den man och kvinna som utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är
folkbokförda på samma adress, om inte skäl visas
för annat.

Förslaget från Utredningen för översyn av inkomstbegreppet inom bidrags- och socialförsäkringssystemen – IBIS: Överensstämmer i princip med regeringens förslag.
Remissinstanserna: En majoritet av remissinstanserna lämnar inga synpunkter på utredningens förslag. 14 remissinstanser tillstyrker förslaget, däribland Försäkringskasseförbundet, LO, Sveriges
Pensionärers Riksförbund och Sveriges Pensionärsförbund. Riksförsäkringsverket tillstyrker men påpekar att det kan uppstå pedagogiska problem då BTP
kommer att beräknas på gemensamma inkomster
medan änkepension bara påverkas av änkans inkomster.
Skälen för regeringens förslag: Inom bidrags- och
socialförsäkringssystemen finns flera förmånsslag
som använder sig av inkomstbegrepp, som har
många likheter men där reglerna i enskilda delar
många gånger avviker från varandra. IBISutredningen (dir. 1996:52) har bl.a. haft till uppgift
att se över reglerna i syfte att se om systemen kan göras mer lika varandra. IBIS-utredningen har överlämnat betänkandet Förmån efter inkomst (SOU
1997:85). Ett förslag om BTP lämnas i denna proposition eftersom ytterligare ändringar rörande samma
lag lämnas i denna proposition. Remisserna finns
tillgängliga på Socialdepartementet (S97/4928/F).
Den nuvarande definitionen av gift i BTPsammanhang inkluderar, förutom dem som är gifta
och lever tillsammans, även dem som tidigare varit
gifta med varandra, eller dem som har eller har haft
barn tillsammans, och stadigvarande bor ihop.
Samlevnadsmönstren har dock successivt förändrats.
I dag lever många tillsammans under ekonomisk
hushållsgemenskap utan att vara gifta eller ha gemensamt barn. Det är då främst fråga om yngre personer men även äldre bor ihop i samboförhållanden.
I fråga om bostadsbidrag likställs redan samboförhållande med gifta. Det är ur administrativ synpunkt
och rättvisesynpunkt rimligt att motsvarande gäller
även vid beräkning av bostadstillägg.
Regeringen anser att man och kvinna som lever
tillsammans och är skrivna på samma adress skall

Utbildningsbidrag skall vid beräknandet av BTP
anses vara årsinkomst

Regeringens förslag:
Vid beräkning av BTP och inkomstprövad änkepension skall utbildningsbidrag som utges vid arbetsmarknadsutbildning räknas in i årsinkomsten.

Skälen för regeringens förslag: I dag samordnas utbildningsbidrag med änkepension. Däremot sker ingen samordning mellan arbetslöshetsersättning och
änkepension. Samordningen innebär att utbetalning
av utbildningsbidrag reduceras krona för krona mot
utbetalning av dessa förmåner. Regeringen reglerar
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genom förordning vilka förmåner som skall samordnas med utbildningsbidraget. På grund av samordningen av utbildningsbidraget upptas inte utbildningsbidraget som inkomst vid inkomstprövning av
BTP och änkepension. Redan i dag tas t.ex. bostadsbidraget upp som inkomst.
Regeringen avser att från och med den 1 januari
1998 avskaffa samordningen av utbildningsbidraget
med änkepensionen. Skälet till detta är att utbildningsbidrag på grund av samordningen vid jämförelse med t.ex. arbetslöshetsersättning varit mindre
förmånligt för kvinnor som uppbär änkepension. En
kvinna som erhållit änkepension och utbildningsbidrag har fått sitt utbildningsbidrag reducerat krona
mot krona av änkepensionen. För en kvinna som
istället erhållit änkepension i kombination med arbetslöshetsersättning har ingen samordning skett –
istället har arbetslöshetsersättningen gjort att BPT
reducerats med som högst 45 % av ersättningen och
sedan änkepensionen med som högst 30 %. Då arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag beräknas
på samma sätt har detta lett till att det varit förmånligare att erhålla arbetslöshetsersättning än utbildningsbidrag för kvinnor med änkepension. Regeringen vill skapa förutsättningar för att kvinnor som har
änkepension fritt skall kunna välja en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som berättigar till utbildningsbidrag utan att förlora ekonomiskt på detta jämfört
med att erhålla arbetslöshetsersättning.
Ersättning från arbetslöshetskassa upptas som inkomst vid beräkning av BTP och folkpension i form
av änkepension. Regeringen anser att det bör gälla
samma förutsättningar för de båda ersättningsformerna arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag.
Därför föreslår regeringen att utbildningsbidrag skall
ingå i beräkningen av årsinkomst vid beräkning för
BTP och folkpension i form av änkepension.
Den föreslagna förändringen innebär att ett fåtal
personer får en reducering av sitt BTP. Ett exempel
på detta är om en person som är förtidspensionerad
uppbär utbildningsbidrag. I dag reduceras inte denna
persons BTP av utbildningsbidraget. Då utbildningsbidraget enligt förslaget ingår som inkomst vid beräkning av BTP sänker detta BTP-nivån. En jämförelse måste dock göras med en förtidspensionerad
som har arbetsinkomst eller arbetslöshetsersättning.
Dessa inkomster reducerar BTP. Denna förändring
innebär att utbildningsbidrag behandlas på samma
sätt som arbetsinkomst eller arbetslöshetsersättning
vid beräkning av BTP.

Andra som kan beröras är ett gift par då en make
är pensionär och har BTP och den andra maken har
utbildningsbidrag. Deras inkomster räknas då ihop
vid inkomstprövningen av BTP. Detta ger också ett
lägre BTP då utbildningsbidraget enligt förslaget
räknas som inkomst. Dock innebär förändringen
även här att utbildningsbidrag behandlas på samma
sätt som arbetsinkomst eller arbetslöshetsersättning
vid beräkning av BTP.
Regeringen föreslår att förändringen skall träda i
kraft den 1 januari 1998.
Höjd kompensationsgrad för BTP

Regeringens förslag:
Den del av bostadskostnaden inom intervallet 100
– 4000 kronor per månad som kan ersättas med
bostadstillägg höjs till 85 procent från och med
den 1 januari 1998.

Skälen för regeringens förslag: Den 1 januari 1997
sänktes den del av bostadskostnaden som kan ersättas med bostadstillägg. Detta var en del av regeringens arbete med att sanera statens finanser.
Utvecklingen av statens finanser vänder nu. Det är
därför möjligt att förbättra den fördelningspolitiska
profilen på pensionssystemet. Bostadstillägget till
pensionärer är den del av pensionssystemet som har
den bästa fördelningspolitiska träffsäkerheten Därför väljer regeringen nu att höja ersättningsnivån i
bostadstillägget till 85 procent. Denna förändring
påverkar ekonomin positivt för de ca 500 000 pensionärer med de minsta ekonomiska marginalerna.
Förändringen innebär att nivån för den högsta ersättningen höjs med ca 80 kronor per månad, från
3237 kronor per månad till 3315 kronor per månad.
Den genomsnittliga höjningen av bostadstillägget blir
ca 60 kronor per månad.
Den föreslagna förändringen kommer varaktigt
öka kostnaderna för anslaget med ca 300 miljoner
kronor per år.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. godkänner målen inom utgiftsområdet i enlighet
med vad regeringen förordar under avsnitt 3.1,

5. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1997:507) om ändring i lagen (1996:1331) om
ändring i kommunalskattelagen (1928:370),

2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag,

6. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030)
om underhållsstöd,

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag,

7. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer
och barn enligt följande uppställning:

4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Allmänna barnbidrag

ramanslag

17 018 000

A 2. Föräldraförsäkring

ramanslag

14 759 000

A 3. Underhållsstöd

ramanslag

2 125 661

A 4. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

ramanslag

24 000

A 5. Barnpensioner

ramanslag

291 000

A 6. Vårdbidrag för funktionshindrade barn

ramanslag

1 595 900

Summa

35 813 561
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om
ändring i lagen (1947:529)
om allmänna barnbidrag

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1947:529) om allmänna
1
barnbidrag
dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1995:1494) om
ändring i nämnda lag skall upphöra att gälla,
dels att 1 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas nya bestämmelser, 2 a, 2 b och 4 a §§,
av följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
2

1§
För barn, som är svensk medFör barn, som är svensk medborgare och bosatt i riket, skall av borgare och bosatt i riket, skall av
allmänna medel såsom bidrag till allmänna medel såsom bidrag till
barnets uppehälle och uppfostran barnets uppehälle och uppfostran
lämnas allmänt barnbidrag med lämnas allmänt barnbidrag med
7 680 kronor om året i enlighet 9 000 kronor om året i enlighet
med vad nedan närmare stadgas.
med vad nedan närmare stadgas.
Allmänt barnbidrag skall också lämnas för här i riket bosatt barn,
som inte är svensk medborgare, om barnet eller någon av föräldrarna
sedan minst sex månader vistas i riket. Detta gäller dock inte för tid då
dagersättning enligt 17 § lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. lämnas till barnet.
Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses vara bosatt här,
om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader. Medföljande
barn till den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för
arbete för arbetsgivarens räkning, skall under utsändningstiden anses bosatta i Sverige. Medföljande barn till en person, som i annat fall är anställd i utlandet av svenska kyrkan, ett svenskt trossamfund, ett organ
som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell organisation
som bedriver biståndsverksamhet, skall fortfarande anses bosatta här,
om utlandsvistelsen är avsedd att vara längst tre år.
1
2

2 a § Flerbarnstillägg lämnas
om någon uppbär allmänt barn-

Lagen omtryckt 1973:449.
Senaste lydelse 1995:472.
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bidrag för tre eller flera barn. Vid
tillämpning av denna paragraf beaktas inte barn som avses i 4 §
tredje stycket eller 7 §.
Flerbarnstillägg lämnas med
1. 2 400 kronor om året för det
tredje barnet,
2. 7 200 kronor om året för det
fjärde barnet,
3. 9 000 kronor om året för det
femte 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 stadigvarande
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 flerbarnstillägg.
2 b § Med de barn som berättigar till flerbarnstillägg enligt 2 a §
skall jämställas barn som fyllt
16 år, men i övrigt uppfyller kraven för barnbidrag enligt denna
lag, och som bedriver studier som
ger rätt till förlängt barnbidrag
enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller studiehjälp
enligt 3 kap. studiestödslagen
(1973:349).
Som barn enligt första stycket
räknas studerande från och med
det kvartal under vilket barnet
börjar studera och längst till och
med det andra kvartalet det år
under vilket den studerande fyller
20 år. Den studerande skall stadigvarande sammanbo med den
bidragssökande för att berättiga
till flerbarnstillägg.
Studerande som deltar i undervisning som omfattar kortare
tid än åtta veckor eller deltidsundervisning inräknas inte i barnantalet. Detsamma gäller studerande
som är gifta.
8
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Den som önskar uppbära flerbarnstillägg med stöd av bestämmelserna i denna paragraf skall
anmäla detta till den allmänna
försäkringskassan.
4 a § Rätten att uppbära flerbarnstillägget tillkommer den som
uppbär allmänt barnbidrag för de
barn som flerbarnstillägget avser.
Om barnbidrag har slutat utges
för alla de barn som flerbarnstillägget avser, tillkommer rätten
att uppbära flerbarnstillägget barnens vårdnadshavare. Om alla
barn som berättigar till flerbarnstillägget är myndiga, eller om barnen saknar vårdnadshavare, tillkommer rätten den eller de föräldrar som barnen stadigvarande
sammanbor med.
Skulle enligt första stycket två
personer kunna uppbära flerbarnstillägget, betalas detta till
kvinnan eller, om de gör anmälan
härom, till mannen.
3

11 §
Barnbidrag utbetalas månadsBarnbidrag utbetalas månadsvis genom Riksförsäkringsverket. vis genom Riksförsäkringsverket.
Det månadsbelopp som skall ut- Det månadsbelopp som skall utbetalas i barnbidrag avrundas till betalas i barnbidrag eller flernärmast högre hela krontal. Rege- barnstillägg avrundas till närmast
ringen meddelar närmare före- högre hela krontal. Regeringen
skrifter om sättet och tiden för meddelar närmare föreskrifter om
utbetalningen.
sättet och tiden för utbetalningen.
Har barnbidrag ej utbetalats före utgången av året näst efter det, till
vilket bidraget hänför sig, föreligger ej längre rätt till bidraget, såvida ej
den bidragsberättigade inom nämnda tid hos allmän försäkringskassa
gjort gällande rätt till bidraget.
Har barnbidraget ej lyfts före utgången av året näst efter det, under
vilket bidraget förfallit till betalning, skall bidraget vara förverkat.
Bestämmelsen i 20 kap. 2 a § lagen (1962:381) om allmän försäkring
om förordnande till dess slutligt beslut kan fattas gäller även i ärenden
enligt denna lag.
3

Senaste lydelse 1995:1495.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1986:378)
om förlängt barnbidrag

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

1

Senaste lydelse 1995:1495.

1§
En elev i grundskolan har rätt
En elev i grundskolan har rätt
till förlängt barnbidrag av allmän- till förlängt barnbidrag av allmän9
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na medel med 640 kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket eleven fyllt 16
år. Detsamma gäller elever som
deltar i motsvarande utbildning i
sameskolan, en riksinternatskola
eller en sådan fristående skola
som avses i 9 kap. 1 eller 2 §
skollagen (1985:1100).

na medel med 750 kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket eleven fyllt 16
år. Detsamma gäller elever som
deltar i motsvarande utbildning i
sameskolan, en riksinternatskola
eller en sådan fristående skola
som avses i 9 kap. 1 eller 2 §
skollagen (1985:1100).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.3 Förslag till lag om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 10 § samt 9 kap. 4 och 5 §§ lagen
1
(1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

4 kap.
2
10 §
En förälder har rätt till t i l l f ä l l i g f ö r ä l d r a p e n n i n g för
vård av ett barn, som inte har fyllt tolv år, om föräldern behöver avstå
från förvärvsarbete i samband med
1. sjukdom eller smitta hos barnet,
2. sjukdom eller smitta hos barnets ordinarie vårdare,
3. besök i samhällets förebyggande barnhälsovård,
4. vårdbehov som uppkommer till följd av att barnets andra förälder
besöker läkare med ett annat barn till någon av föräldrarna, under förutsättning att sistnämnda barn omfattas av bestämmelserna om tillfällig
föräldrapenning.
För vård av ett barn vars levnadsålder understiger 240 dagar
utges tillfällig föräldrapenning enligt första stycket endast om tillsynen av barnet är stadigvarande
ordnad eller om barnet vårdas på
sjukhus. För vård av ett barn som
är äldre än som nyss sagts utges
tillfällig föräldrapenning enligt
första stycket inte för tid under
vilken annars föräldrapenning
skulle ha uppburits; undantag
gäller dock om barnet vårdas på
sjukhus.

1
2

Lagen omtryckt 1982:120.
Senaste lydelse 1995:848.

För vård av ett barn vars levnadsålder understiger 240 dagar
utges tillfällig föräldrapenning enligt första stycket endast om tillsynen av barnet är stadigvarande
ordnad eller om barnet vårdas på
sjukhus. För vård av ett barn som
är äldre än som nyss sagts utges
tillfällig föräldrapenning enligt
första stycket inte för tid under
vilken annars föräldrapenning
skulle ha uppburits; undantag
gäller dock om barnet vårdas på
sjukhus. Med vård på sjukhus
jämställs tillfällig vård i övergångsboende för barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

En förälder till barn som omfattas av 1 § lagen (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade har rätt till tillfällig föräldrapenning från barnets födelse till dess att det fyller sexton år även när föräldern avstår från förvärvsarbete i samband med föräldrautbildning, besök
i barnets skola eller besök i förskoleverksamhet eller skolbarnsomsorg i
vilken barnet deltar (kontaktdagar).
Rätt till tillfällig föräldrapenning tillkommer även en fader som avstår
10
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3

Senaste lydelse 1992:275.

från förvärvsarbete i samband med barns födelse för att närvara vid
förlossningen, biträda i hemmet eller vårda barn. Motsvarande gäller i
tillämpliga delar för en fader vid adoption av barn, om barnet inte fyllt
tio år. Som adoption anses även att någon tar emot ett barn i avsikt att
adoptera det.
9 kap.
3
4§
Försäkrad förälder har för vård
En försäkrad förälder har rätt
av barn som inte fyllt sexton år till v å r d b i d r a g för barn som
rätt till v å r d b i d r a g om bar- inte fyllt sexton år om
net på grund av sjukdom, psykisk
a) barnet på grund av sjukdom,
utvecklingsstörning eller annat utvecklingsstörning eller annat
handikapp under minst sex må- funktionshinder är i behov av
nader är i behov av särskild tillsyn särskild tillsyn eller vård under
eller vård. Vid bedömningen av minst sex månader, eller
rätt till vårdbidrag skall även beb) det på grund av barnets
aktas sådana merkostnader som sjukdom eller funktionshinder
uppkommer på grund av barnets uppkommer merkostnader.
sjukdom eller handikapp. Vårdar
Har föräldern flera funktionsföräldern flera handikappade barn hindrade barn som inte fyllt sexsom inte fyllt sexton år grundas ton år grundas bedömningen av
bedömningen av rätten till vård- rätten till vårdbidrag på det sambidrag på det sammanlagda beho- manlagda behovet av tillsyn och
vet av tillsyn och vård samt mer- vård samt merkostnadernas omkostnadernas omfattning.
fattning.
Vårdbidrag utges allt efter tillVårdbidrag utges allt efter tillsyns- och vårdbehovets omfatt- syns- och vårdbehovets omfattning och merkostnadernas storlek ning och merkostnadernas storlek
såsom hel, tre fjärdedels, halv eller såsom hel, tre fjärdedels, halv eller
en fjärdedels förmån. Hel förmån en fjärdedels förmån. Hel förmån
utgör, utom i fall som avses i fjär- utgör, utom i fall som avses i fjärde stycket, 250 procent av basbe- de stycket, 250 procent av basbeloppet och partiell förmån till- loppet och partiell förmån tilllämplig andel därav.
lämplig andel därav. Vårdbidrag
som utges med beaktande enbart
av merkostnader får bestämmas
till 62,5 procent av basbeloppet
om merkostnaderna uppgår till
minst detta belopp eller till 36
procent av basbeloppet om merkostnaderna uppgår till minst detta belopp
Av vårdbidraget kan en viss
Av vårdbidrag som utges med
angiven del bestämmas som er- beaktande av såväl tillsyns- och
sättning för merkostnader. Denna vårdbehovets omfattning som
ersättning bestäms till följande merkostnadernas storlek kan en
procent av basbeloppet:
viss angiven del bestämmas som
18 % om merkostnaderna ersättning för merkostnader.
uppgår till 18 men inte 36 % av Denna ersättning bestäms till fölbasbeloppet;
jande procent av basbeloppet:
36 % om merkostnaderna
18 % om merkostnaderna
uppgår till 36 men inte 53 %;
uppgår till 18 men inte 36 % av
53 % om merkostnaderna basbeloppet;
uppgår till 53 men inte 69 %;
36 % om merkostnaderna
69 % om merkostnaderna uppgår till 36 men inte 53 %;
uppgår till 69 % eller däröver.
53 % om merkostnaderna
uppgår till 53 men inte 69 %;
69 % om merkostnaderna
uppgår till 69 % eller däröver.
11
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Om behovet av särskild tillsyn och vård för ett barn grundar rätt till
hel förmån utan att merkostnader beaktas och merkostnaderna uppgår
till minst 18 procent av basbeloppet, skall beloppet av hel förmån enligt
andra stycket höjas med merkostnadsersättning som, allt efter merkostnadernas storlek, bestäms till 18, 36, 53 eller 69 procent av basbeloppet
med tillämpning av tredje stycket.
Vårdbidraget kan begränsas till viss tid. Behovet av bidrag skall omprövas minst vart annat år, om det inte finns skäl för omprövning med
längre mellanrum.
Om föräldern tillfälligt är förhindrad att vårda barnet utgår vårdbidrag under sådant avbrott som varar högst sex månader. Föreligger särskilda skäl kan vårdbidrag utgå även under ett avbrott som varar ytterligare högst sex månader.
4

5§
Vid tillämpning av 2 och 3 §§ skall såsom blind anses den vars synförmåga, sedan ljusbrytningsfel rättats, är så nedsatt att han saknar ledsyn. Såsom gravt hörselskadad anses den som med hörapparat saknar
möjlighet eller har stora svårigheter att uppfatta tal.
Vårdas någon på institution
som tillhör eller till vars drift utgår
bidrag från staten, kommun eller
landstingskommun, utges inte
handikappersättning eller vårdbidrag om vården kan beräknas pågå minst sex månader. Detsamma
gäller om han vårdas utanför institutionen genom dess försorg
eller i annat fall vårdas utanför
institution och staten, kommun
eller landstingskommun är huvudman för vården.

Om någon som avses i andra
stycket tillfälligt inte vårdas genom huvudmannens försorg utges
ersättning för sådan tid om denna
uppgår till minst tio dagar per
kvartal eller till minst tio dagar i
följd. Skall i sådant fall ersättning
utges för del av kalendermånad,
utgår ersättningen för varje dag
med en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till närmaste
hela krontal.

4

Senaste lydelse 1987:1321.

Vårdas någon på institution
som tillhör eller till vars drift utgår
bidrag från staten, kommun eller
landsting, utges handikappersättning eller vårdbidrag endast om
vården kan beräknas pågå högst
sex månader. Detsamma gäller
om han eller hon vårdas utanför
institutionen genom dess försorg
eller i annat fall vårdas utanför
institution och staten, kommun
eller landsting är huvudman för
vården. Om den beräknade vårdtiden är längre än sex månader
och en förälder i betydande omfattning regelbundet behöver vara
närvarande på institutionen som
en del i behandlingen av barnet,
kan vårdbidrag utges för svårt
sjukt barn under högst tolv månader.
Om någon som vårdas på institution som avses i andra stycket
utan att vara berättigad till handikappersättning eller vårdbidrag,
tillfälligt inte vårdas genom huvudmannens försorg utges ersättning för sådan tid om denna
uppgår till minst tio dagar per
kvartal eller till minst tio dagar i
följd. Skall i sådant fall ersättning
utges för del av kalendermånad,
utgår ersättningen för varje dag
med en trettiondel av månadsbeloppet och avrundas till närmaste
hela krontal.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
12
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2.4 Förslag till lag om
ändring i lagen (1997:507)
om ändring i lagen
(1996:1331) om ändring i
kommunalskattelagen
(1928:370)

Härigenom föreskrivs att 19 § kommunalskattelagen (1928:370) i paragrafens lydelse enligt lagen (1997:507) om ändring i nämnda lag skall
ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

19 §
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas icke:
vad som vid bodelning tillfallit make eller sambo eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller gåva;
vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på här i riket utfärdade premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller
vid vinstdragning på utländska premieobligationer, som uppgår till högst
100 kronor;
ersättning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962:381) om
allmän försäkring, lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring tillfallit den försäkrade, om icke
ersättningen grundas på förvärvsinkomst eller utgör föräldrapenning, så
ock sådan ersättning enligt annan lag eller särskild författning, som utgått annorledes än på grund av sjukförsäkring, som nyss sagts, till någon
vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller under militärtjänstgöring eller i
fall som avses i lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd eller lagen (1977:267) om krigsskadeersättning till sjömän om icke ersättningen
grundas på förvärvsinkomst, ävensom ersättning, vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på grund av annan försäkring, som icke tagits i samband med tjänst, dock att till skattepliktig inkomst räknas ersättning i form av pension eller i form av livränta i den mån livräntan är
skattepliktig enligt 32 § 1 eller 2 mom., så ock ersättning som utgår på
grund av trafikförsäkring eller annan ansvarighetsförsäkring eller på
grund av skadeståndsförsäkring och avser förlorad inkomst av skattepliktig natur;
belopp, som till följd av försäkringsfall eller återköp av försäkringen
utgått på grund av kapitalförsäkring, samt belopp som arbetsgivare utan
att försäkring har tecknats för anställdas räkning betalar ut och som
motsvarar ersättning på grund av grupplivförsäkring, i den mån beloppet
inte väsentligt överstiger vad som utgår för befattningshavare i statens
tjänst;
försäkringsersättning eller annan ersättning för skada på egendom,
dock att skatteplikt föreligger dels i den mån ersättningen avser annan
byggnad än privatbostad eller markanläggning, dels i den mån köpeskilling, som skulle ha influtit om den försäkrade eller skadade egendomen i
stället hade sålts, hade varit att hänföra till intäkt av näringsverksamhet
och dels i den mån ersättningen eljest motsvarar skattepliktig intäkt av
eller avdragsgill omkostnad för näringsverksamhet;
ersättning för förlust eller skada på egendom vid fartygs förolyckande
som redare utger till sådan arbetstagare som avses i punkt 1 av anvisningarna till 49 §;
vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund
av annan personförsäkring än pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller
olycksfallsförsäkring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel,
som utgått på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på
grund av skadeförsäkring, för vilken rätt till avdrag för premie icke förelegat;
ersättning jämlikt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare om
13
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icke ersättningen grundas på förvärvsinkomst;
periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, som icke
utgör vederlag vid avyttring av egendom, i den mån givaren enligt 20 §
eller punkt 5 av anvisningarna till 46 § icke är berättigad till avdrag för
utgivet belopp;
stipendier för mottagarens utbildning;
stipendium som är avsett för andra ändamål och som inte utgår periodiskt och inte utgör ersättning för arbete som har utförts eller skall utföras för utgivarens räkning;
studiestöd enligt 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973:349), internatbidrag, studielån och resekostnadsersättning enligt 6 och 7 kap. samma
lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regeringen eller statlig
myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i arbetsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likställda, och
äger i följd härav de bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader
som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag;
introduktionsersättning enligt lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar;
allmänt barnbidrag och förlängt barnbidrag, samt barnpension enligt
lagen om allmän försäkring till den del pensionen för varje månad den
avser inte överstiger en tolftedel av fyrtio procent eller, vid pension efter
båda föräldrarna, åttio procent, av basbeloppet den månad pensionen
avser samt sådan i 17 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring
angiven livränta i form av efterlevandelivränta till barn enligt lagen
(1954:243) om yrkesskadeförsäkring eller enligt annan i nämnda lagrum
angiven författning till den del livräntan föranlett minskning av sådan
del av barnpension som inte är skattepliktig;
kontantunderstöd, som utgives av arbetslöshetsnämnd med bidrag av
statsmedel;
handikappersättning
enligt
handikappersättning
enligt
9 kap. 2 och 3 §§ lagen om all- 9 kap. 2 och 3 §§ lagen om allmän försäkring, sådan del av män försäkring, vårdbidrag eller
vårdbidrag enligt 9 kap. 4 och sådan del av vårdbidrag enligt
4 a §§ samma lag som utgör er- 9 kap. 4 och 4 a §§ samma lag
sättning för merkostnader, ersätt- som utgör ersättning för merkostning för merutgifter för resor en- nader, ersättning för merutgifter
ligt 3 kap. 7 a § samma lag, för resor enligt 3 kap. 7 a § samsärskilt pensionstillägg enligt lagen ma lag, särskilt pensionstillägg
(1990:773) om särskilt pen- enligt lagen (1990:773) om särsionstillägg till folkpension för skilt pensionstillägg till folkpenlångvarig vård av sjukt eller han- sion för långvarig vård av sjukt
dikappat barn samt hemsjuk- eller handikappat barn samt hemvårdsbidrag och hemvårdsbidrag, sjukvårdsbidrag och hemvårdsbisom utges av kommunala eller drag, som utges av kommunala
landstingskommunala medel till eller landstingskommunala medel
den vårdbehövande;
till den vårdbehövande;
assistansersättning enligt lagen (1993:389) om assistansersättning och
ekonomiskt stöd till kostnader för personlig assistans enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade;
bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer;
kommunalt bostadstillägg till handikappade;
bostadsbidrag som avses i lagen (1988:786) om bostadsbidrag och lagen (1993:737) om bostadsbidrag;
bidrag enligt lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska
barn;
bidrag enligt lagen (1992:148) om särskilt bidrag till ensamstående
med barn;
14
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ersättning som lämnas av kommunen enligt lagen (1997:000)
om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år;
ersättning som fastställts av allmän domstol eller utgått av allmänna
medel till den som – utan att det skett yrkesmässigt – inställt sig inför
domstol eller annan myndighet, om ersättningen avser reseersättning,
traktamente eller ersättning för tidsspillan;
förmån av fri resa till eller från anställningsintervju eller kostnadsersättning för sådan resa till den del förmånen eller ersättningen avser resa
inom eller mellan Europeiska unionens medlemsländer eller EESländerna och, såvitt gäller ersättningen, till den del den inte överstiger
faktiska resekostnader och vid körning med egen bil inte överstiger det
avdrag som medges för kostnader för resor med egen bil enligt den schablon som anges i punkt 4 av anvisningarna till 33 §;
hittelön samt ersättning till den som i särskilt fall räddat person eller
egendom i fara eller bidragit till avslöjande eller gripande av person som
begått brott;
sedvanlig ersättning till den som lämnat organ, blod eller modersmjölk;
tävlingsvinst som inte hänför sig till anställning eller uppdrag och som
utgår i annan form än kontant eller därmed likställd ersättning, om vinsten avser minnesföremål eller värdet inte överstiger 0,03 basbelopp avrundat till närmaste hundratal kronor;
sådan gottgörelse för utgift eller kostnad som arbetsgivare uppburit
från personalstiftelse ur medel, för vilka avdrag icke medgivits vid taxering, vid första tillfälle dylika medel finnas i stiftelsen;
gottgörelse som arbetsgivare uppburit från pensionsstiftelse, till den
del stiftelsen ej ägt andra medel för att lämna gottgörelsen än sådana för
vilka avdrag icke åtnjutits vid avsättning till stiftelsen;
intäkter av försäljning av vilt växande bär och svampar samt kottar
som den skattskyldige själv plockat till den del intäkterna under ett beskattningsår inte överstiger 5 000 kronor och inte kan hänföras till näringsverksamhet som utgör rörelse eller till lön eller liknande förmån;
ränta enligt 61 § lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt, 5 kap.
13 § lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter, 40 §
lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter, 33 §
tullagen (1994:1550) eller 19 kap. 2 och 12–14 §§ skattebetalningslagen
(1997:483);
ränta som enligt bestämmelserna i 3 kap. 23 § 3 och 4 lagen
(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter inte redovisas i
kontrolluppgift om sådan ränta för den skattskyldige under ett beskattningsår sammanlagt inte uppgår till 500 kronor;
ränta enligt 22 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag;
vad som utgör utgående skatt enligt mervärdesskattelagen
(1994:200).
Om mervärdesskatt ändå har räknats med vid inkomstredovisningen
anses skatten, om den betalats till staten, som en sådan speciell skatt för
vilken avdrag medges vid inkomsttaxeringen enligt denna lag. Till följd
av detta utgör belopp som har fallit bort, och för vilket avdrag medgetts
vid inkomsttaxeringen, skattepliktig intäkt vid inkomsttaxeringen.
Beträffande ersättning som utfaller på grund av avtalsgruppsjukförsäkring gäller särskilda bestämmelser i 32 § 3 a mom. och punkt 12 av
anvisningarna till 22 §.
(Se vidare anvisningarna)
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2.5 Förslag till lag om
ändring i lagen (1996:1350)
om ändring i lagen
(1996:1030) om underhållsstöd

Härigenom föreskrivs att 26 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd i
paragrafens lydelse enligt lagen (1996:1350) om ändring i nämnda lag
samt övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1350) om ändring i lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall ha följande lydelse.
26 §
Till beloppen enligt 25 § skall
Till beloppen enligt 25 § skall
läggas
läggas
1. studiemedel i form av studie1. studiemedel i form av studiebidrag,
bidrag,
2. en procent av den del av den
2. en procent av den del av den
bidragsskyldiges
skattepliktiga bidragsskyldiges
skattepliktiga
förmögenhet
som
överstiger förmögenhet
som
överstiger
800 000 kronor.
900 000 kronor.
Det sålunda framräknade beloppet skall minskas med 24 000 kronor
och utgör därefter den inkomst som skall ligga till grund för beräkningen
av återbetalningsskyldigheten.
Denna lag träder i kraft den
1 januari 1998. Äldre föreskrifter
gäller dock fortfarande i fråga om
inkomster som hänför sig till tid
före utgången av år 1997.

16

Denna lag träder i kraft den
1 januari 1998. Äldre föreskrifter
i 26 § första stycket gäller dock
fortfarande i fråga om skattepliktig förmögenhet som hänför sig
till tid före 1996 och inkomster
som hänför sig till tid före 1998.
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3 A Ekonomisk trygghet för familjer
och barn

utformning omfördelas resurser över livscykeln och
mellan familjer med och utan barn. Det ekonomiska
familjestödet är också utformat så att det tillgodoser
ett antal specifika stödbehov hos bl.a. ensamföräldrar och hos föräldrar till funktionshindrade barn.
Stödet i utgiftsområdet utgörs av allmänna barnbidrag, föräldraförsäkring inklusive havandeskapspenning, underhållsstöd, bidrag till kostnader för internationella adoptioner, folkpension i form av barnpension och vårdbidrag till funktionshindrade barn.
Statens utgifter inom området beräknas uppgå till
35,8 miljarder kronor år 1998. Statens övriga ekonomiska stöd till barnfamiljer är bostadsbidragen
som återfinns i utgiftsområde 18 Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande och studiebidragen
som återfinns i utgiftsområde 15 Studiestöd. I sammanhanget kan noteras att ATP i form av barnpension finansieras vid sidan av statsbudgeten.

Syftet med stöden under utgiftsområdet är att utjämna levnadsvillkoren mellan familjer med och utan
barn och att stödja föräldrarnas möjlighet att kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Genom att
höja ersättningsnivån i föräldraförsäkringen till
80 %, höja barnbidragen till 750 kronor per månad
och förbättra flerbarnstilläggen fr.o.m. den 1 januari
1998, stärks barnfamiljernas ekonomiska situation.

3.1

Omfattning/ändamål

För att underlätta för barnfamiljerna har samhället
byggt upp ett stödsystem som syftar till att ge en
ekonomisk grundtrygghet under den period de har
en stor försörjningsbörda. Genom de olika stödens

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR
UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

A1. Allmänna barnbidrag

23 018

14 577

14 488

17 018

17 047

17 047

A2 .Föräldraförsäkring

23 321

14 209

13 594

14 759

15 282

15 818

5 006

3 371

3 000

2 126

2 046

1 968

31

20

24

24

24

24

427

288

287

291

299

308

A3. Underhållsstöd

1

A4. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner
A5. Barnpensioner
A6. Vårdbidrag för funktionshindrade barn
Totalt för utgiftsområde 12

2 214

1 496

1 555

1 596

1 633

1 672

54 017

33 961

32 948

35 814

36 331

36 837

1. Tidigare anslagen A 4 Bidragsförskott och A 5 Särskilt bidrag för vissa adoptivbarn.
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fruktsamhet skulle gälla i framtiden.
Regeringen har i flera studier analyserat barnens
situation i det svenska samhället. Rapporten ”Barn
idag”(Ds 1996:57) publicerades i september 1996
och under våren 1997 har den tidigare studien följts
upp och publicerats i rapporten ”Barnens bästa - vår
framtid”. I rapporterna framkommer att barnen i
Sverige till övervägande del lever under goda förhållanden. De generella stödsystemen för barn och barnfamiljer har till viss del genomgått vissa försämringar,
men trots detta går det i flertalet fall att upprätthålla
en bra kvalitet i basverksamheterna.
Tjänstebeskattningsutredningen har avgett ett betänkande (SOU 1997:17) Skatter, tjänster och sysselsättning. Utredningen föreslår på föräldraförsäkringens område att det skall bli möjligt att överlåta den
tillfälliga föräldrapenningen som ges vid vård av
sjukt barn till ett företag eller kommun. Förslaget har
remissbehandlats. Regeringen avser att under hösten
1997 göra en fördjupad analys av förslagets konsekvenser.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Antalet födda barn har minskat. Osäkerheten om
det framtida barnafödandets omfattning är betydande.
– De budgeterade beloppen för år 1997 är högre än
det prognostiserade utfallet.
Större förändringar
– Ett nytt stöd – underhållsstöd – som ersätter bidragsförskott har införts den 1 februari 1997.
– Förmånsnivåerna inom föräldraförsäkringen höjs
1998 till 80 % av den förmånsgrundande inkomsten.
Mål inom utgiftsområdet:
– Att utjämna levnadsvillkoren mellan familjer med
och utan barn,
– Att stödja föräldrarnas möjligheter att kombinera
förvärvsarbete med föräldraskap,

Revisionens iakttagelser

– Att särskilt ekonomiskt stöd lämnas till barnfamiljer i utsatta situationer.

Riksrevisionsverket (RRV) har i en revisionsrapport
(1997:24) konstaterat att effektiviteten i barnbidragssystemet är hög. De tre, av RRV identifierade
huvudmålen, nås på ett tillfredsställande sätt samtidigt som läckagen av statliga medel är små.
Måluppfyllelsen är hög när det gäller intentionerna som avser barnfamiljers försörjningsförmåga samt
barnets behov av resurser. Omkring 93 000 hushåll
kommer tack vare barnbidragen att slippa leva under
socialbidragsnormen.
Måluppfyllelsen är också hög beträffande de socialpolitiska ambitionerna bakom systemet för utgivande av allmänna barnbidrag. RRV har tagit del av
preliminära resultat från Riksförsäkringsverkets.
(RFV), kontrollsatsning när det gäller förekomsten
av felaktiga utbetalningar.

Prioriteringar för år 1998
– Att förbättra det ekonomiska stödet till barnfamiljer,
– Att fortsätta analysen av olika barnfamiljers levnadsförhållanden.

3.2

Resultatbedömning och
slutsatser

Centrala delar av den svenska familjepolitiken är utformade för att stödja föräldrarnas möjligheter att
förvärvsarbeta. Föräldraförsäkringen skall ge förvärvsarbetande föräldrar möjlighet att vara lediga
från arbetet i situationer när barnen behöver dem
samt bidra till att öka pappornas omvårdnad om sina barn. Utgifterna för de familjeekonomiska stöden
styrs av en mängd olika faktorer varav den demografiska utvecklingen och den allmänna pris- och löneutvecklingen har störst betydelse. När det gäller
den demografiska utvecklingen kan noteras att antalet födda barn minskat kraftigt i förhållande till
åren kring 1990-talets början. Under de senaste 50
åren har det inte fötts så få barn i Sverige som idag
och den summerade fruktsamheten har aldrig tidigare varit så låg som den förväntas bli under år 1997.
Med summerad fruktsamhet menas det antal barn
som kvinnor skulle få i genomsnitt om ett enskilt års

Antal födda barn och summerad fruktsamhet
Födda barn
Summerad fruktsamhet
Antal födda barn

Fruktsamhet
2,5
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120000

2

110000
1,5
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Undersökningen indikerar att läckaget i systemet
är begränsat
Måluppfyllelsen är vidare hög vad avser de fördelningspolitiska ambitionerna. Sammanfattningsvis
konstaterar RRV att det finns indikationer på att
måluppfyllelsen vad gäller de tre fördelningspolitiska
målen – fördelning mellan barnlösa och barnfamiljer,
mellan hög och låginkomsttagare och över livscykeln
– är hög. Ett antal tänkbara läckagemöjligheter finns.
De är dock av sådan karaktär och/eller har sådan
omfattning att de inte märkbart negativt torde påverka den goda måluppfyllelsen.
RRV har i en effektivitetsrevision även granskat
föräldraförsäkringen (1997:7). RRV konstaterar att
effektiviteten i föräldraförsäkringen är förhållandevis
hög och att föräldraförsäkringen i huvudsak uppfyller de i systemet uppsatta målen nämligen kort- och
långsiktig försörjningsförmåga, jämställdhet mellan
män och kvinnor och barnets möjlighet till kontakt
med båda föräldrarna. RRV anser dock att det finns
skäl för förändringar som kan leda till ännu högre
måluppfyllelse, i första hand genom förenkling av
föräldraförsäkringen. Dessutom anser RRV att ett
antal frågor ytterligare bör analyseras rörande samband mellan långvariga föräldraledigheter och risk
för arbetslöshet samt uttag av ersättningsdagar på
dagar som normalt är arbetsfria.

komma till riksdagen med förslag avseende sjukpenninggrundande inkomst, vilket har effekt på föräldraförsäkringen.
Regeringen lägger i denna proposition fram förslag om att barnbidraget skall höjas samt vissa regeländringar för flerbarnstillägg. Därutöver görs vissa
följdändringar i bostadsbidragssystemet under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Vidare föreslås vissa regeländringar avseende rätten till vårdbidrag vid
sjukhusvistelse, merkostnadsersättning samt att tillfällig föräldrapenning skall kunna utges i vissa fall
vid övergångsboende.

Slutsatser
Regeringen har vid sin beräkning av den ekonomiska
ramen utgått från att de i denna proposition föreslagna reformerna genomförs inom utgiftsområdet. I
beräkningarna har även beaktats att ersättningsnivåerna avses höjas till 80 % i föräldraförsäkringen och
havandeskapspenningen fr.o.m. år 1998. Vidare har
också hänsyn tagits till att den sjukpenninggrundande inkomsten fr.o.m. år 1998 kan komma att beräknas enligt nya regler, något som även påverkar ersättningarna inom föräldraförsäkringen.

De viktigaste statliga insatserna inom utgiftsområdet
Ett nytt stöd – underhållsstöd – som ersätter det
tidigare systemet för bidragsförskott, förlängt bidragsförskott och särskilt bidrag för vissa adoptivbarn, infördes den 1 februari 1997. Belastningen på anslaget förväntas bli högre än vad som
tidigare beräknats. Överskridandet förklaras bl.a.
av att indrivningsärenden från Kronofogdemyndigheten (KFM) inte redovisats fullt ut eftersom
rutinerna mellan KFM, Riksskatteverket och
RFV för denna överföring inte påbörjades förrän i
maj månad. Vidare bedömer RFV att antalet bidragsskyldiga som har beviljats anstånd kommer
att öka ytterligare.
Den 1 januari 1997 infördes en ytterligare förmånsnivå inom föräldraförsäkringen i form av tre
fjärdedels förmån.
Riksdagen har vidare beslutat i enlighet med regeringens förslag att höja förmånsnivån till 80 % av
den sjukpenninggrundande inkomsten fr.o.m. år
1998 (prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr.
1996/97:273). Ändringen innebär att ersättningsnivån höjs för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning och havandeskapspenning. Höjningen av ersättningsnivån finansieras bl.a. av förändringar i
beräkningen av den sjukpenningrundande inkomsten, vilken även har beaktats i prognosen. Regeringen
har för avsikt att senare under hösten 1997 åter-

3.3

Anslag

A 1.

Allmänna barnbidrag

1995/96
Därav

Utgift

1996

23 018 214

1

14 577 075

1997

Anslag

14 654 000

1998

Förslag

17 018 000

1999

Beräknat

17 047 000

2000

Beräknat

17 047 000

Utgiftsprognos

14 488 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget bekostas barnbidrag, flerbarnstillägg
och förlängt barnbidrag. De faktorer som styr utgifterna för de allmänna barnbidragen är huvudsakligen
bidragets nivå, antalet födda barn och nettomigrationen. Antalet familjer med tre eller flera barn påverkar kostnaderna för flerbarnstillägg.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett underskridande på 313,8 miljoner kronor
(18 månader) och därav 56,8 miljoner kronor för år
1996. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar på ett fortsatt underskridande
med 166 miljoner kronor. Underskridandet förklaras
av att antalet födda barn och invandringen under
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åren 1995 och 1996 har blivit lägre än vad tidigare
befolkningsprognoser visat.

stödet till barnfamiljerna. Regeringen föreslår därför
att barnbidrag och förlängt barnbidrag, som utges
till barn i grundskolan och vissa andra skolor, fr.o.m.
den 1 januari 1998 skall höjas till 750 kronor per
barn och månad. Motsvarande höjning föreslås också gälla för studiebidrag som utges till studerande i
gymnasieskolan (se utgiftsområde 15 Studiestöd).
Som framgår av den fördelningspolitiska analys av
saneringsprogrammet som redovisas i bilaga 7 till
finansplanen, har effekterna av budgetsaneringen
träffat flerbarnsfamiljerna något hårdare än andra
familjetyper. Regeringen föreslår därför att flerbarnstilläggen förbättras fr.o.m. den 1 januari 1998. Flerbarnstillägg skall lämnas med 200 kronor per månad
för det tredje barnet, 600 kronor per månad för det
fjärde barnet och 750 kronor per månad för det femte barnet och därefter följande barn. Förslaget innebär att de familjer som av olika skäl, t.ex. ett barns
studieavbrott, fått sänkt flerbarnstillägg efter den 1
januari 1996 har möjlighet att på nytt söka bidraget.
Förslaget innebär också att flerbarnsfamiljer som har
fått barn under åren 1996 och 1997 kommer att omfattas av de nya reglerna. Utgiftsökningen för höjningen av barnbidrag och förlängt barnbidrag och de
nya reglerna för flerbarnstillägg beräknas till ca 2,6
miljarder kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Allmänna barnbidrag lämnas år 1997 till ca 1 miljon
hushåll med 1 760 000 barn. Antalet familjer som
fick flerbarnstillägg var under mars 1997 ca 186 500
vilket är en minskning från föregående år med ca
13 500. Minskningen är en följd av att det inte har
beviljats nya flerbarnstillägg efter den 1 januari 1996.
Antalet barn, med förlängt barnbidrag varierar kraftigt över året och är som högst, drygt 30 000 barn,
under årets andra kvartal.

Slutsatser
Regeringen uppskattar medelsbehovet till allmänna
barnbidrag till 17 018 miljoner kronor. Beräkningarna utgår från bidragsbeloppet 9 000 kronor per barn
och år enligt förslaget nedan samt att antalet barn i
genomsnitt under året är 1 759 000. Vidare har en
miljon kronor beräknats för tilläggsbelopp vid familjeförmåner (EU-regler). Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 17 018 000 000 kronor anvisas under anslaget A 1. Allmänna barnbidrag
för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsnivån
till
17 047 000 000
respektive
17 047 000 000 kronor.

A 2.
1995/96
Därav

Förslag till vissa regeländringar

Föräldraförsäkring
Utgift

1996

23 321 263

1

14 209 556

1997

Anslag

16 192 000

1998

Förslag

14 759 000

1999

Beräknat

15 282 000

2000

Beräknat

15 818 000

Utgiftsprognos

13 594 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Regeringens förslag:
Barnbidraget skall den 1 januari 1998 höjas med
1 320 kronor per barn och år. Från samma tidpunkt
lämnas flerbarnstillägg med 2 400 kronor om året
för det tredje barnet, 7 200 kronor om året för det
fjärde barnet och 9 000 kronor om året för det femte
barnet och varje ytterligare barn.

Föräldraförsäkringen syftar till att göra det möjligt
för föräldrar att vara hemma i samband med barns
födelse eller adoption med föräldrapenning samt med
tillfällig föräldrapenning när barnet är sjukt. Havandeskapspenningen ger i vissa fall gravida kvinnor
som inte kan fortsätta att förvärvsarbeta möjlighet
till ledighet och vila.
Fr.o.m. den 1 januari 1998 höjs ersättningen från
75 % till 80 % av den förmånsgrundande inkomsten
(prop. 1996/97:63, bet. 1996/97 SfU12, rskr.
1996/97:273) för samtliga förmåner inom föräldraförsäkringen och havandeskapspenningen.

Skälen för regeringens förslag: Efter att ha avslutat en
framgångsrik budgetsanering gör regeringen bedömningen att det nu finns utrymme för att genom en
höjning av barnbidraget förstärka det ekonomiska
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Tillfällig föräldrapenning utbetalades för totalt ca
6 miljoner dagar år 1995 och antalet ersatta dagar
beräknas bli ca 5,2 miljoner dagar år 1997. Uttaget
av tillfällig föräldrapenning har sjunkit årligen fr.o.m.
år 1991. Detta kan troligen förklaras av den sänkta
kompensationsnivån, begränsningarna i möjligheten
att byta ut föräldrapenning mot tillfällig föräldrapenning, de låga födelsetalen och slopade kontaktdagar. Även den ökade arbetslösheten kan ha påverkat
utvecklingen. Av det totala antalet ersatta dagar med
tillfällig föräldrapenning för vård av barn som togs ut
under år 1995 utgjorde männens andel 31,6 %.
Under år 1995 tog 79 % av de nyblivna papporna
i genomsnitt ut 9,7 dagar av de tio dagar med tillfällig föräldrapenning som enbart utges till pappan i
samband med barnets födelse.
Havandeskapspenning utbetalades år 1995 för ca
873 000 dagar. Under år 1997 beräknas antalet dagar med havandeskapspenning till ca 800 000. Utnyttjandet av havandskapspenning har minskat sedan år 1990.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
UTGIFTER PER KALENDERÅR (MKR)

Föräldrapenning

1996

14 562

11 338

10 702

3 158

2 611

2 628

Tillfällig föräldrapenning
Havandeskapspenning

284

Totalt

18 004

1997

1

1995

260
14 209

264
13 594

1. Prognos

Föräldrapenning utbetalades under år 1995 för totalt
47 miljoner dagar. För år 1996 utbetalades föräldrapenning för totalt 42 miljoner dagar. För år 1997 beräknas antalet till ca 40 miljoner dagar.
Den faktor som främst påverkat kostnadsutvecklingen och uttaget av föräldrapenning utgörs av antalet födda barn under ett år. Födelsetalet har sjunkit
från 124 000 barn per år vid 1990-talets början till
beräknade antal födda barn för år 1997 om 91 000.
Detta har kraftigt minskat antalet ersatta dagar.
Föräldrapenningdagarna kan tas ut till dess barnet
fyllt åtta år. Den s.k. pappa- och mammamånaden
infördes 1995. Effekterna av denna kan inte redovisas fullt ut förrän tidigast år 2003, eftersom föräldrapenningdagar kan tas ut fram till dess barnet fyllt
åtta år eller avslutat första skolåret. Uppgifter från
RFV pekar dock på att andelen pappor som tar ut
pappaledighet under barnets första år har fortsatt att
öka. Pappornas totala andel av de utbetalade nettodagarna med föräldrapenning var 9,6 % under år
1995 och 10,6 % under år 1996.
Av diagrammet ovan framgår uttagsmönstret av
föräldrapenningdagarna fördelade efter barnets ålder
i månader, fördelat mellan kvinnor och män år 1996.
Av de 10,6 % av föräldrapenningdagarna som papporna tog ut under år 1996, togs 68 % av dagarna ut
t.o.m. barnet var 18 månader.

Slutsatser
Föräldrapenningdagarna som utges i samband med
barns födelse utgör omkring 80 % av kostnaderna
inom föräldraförsäkringen. Därmed har förändringar
av regler och kompensationsnivåer för föräldrapenning samt utvecklingen av födelsetalet en avgörande
effekt på den sammanlagda utgiften för hela försäkringen.
Riksdagen har beslutat att höja ersättningsnivån
till 80 % av den förmånsgrundande inkomsten
(prop. 1996/97:63, bet. 1996/97:SfU12, rskr.
1996/97:273). I denna proposition föreslås vissa regeländringar av den tillfällig föräldrapenningen i
samband med vård i övergångsboende. Vidare avser
regeringen senare under hösten 1997 återkomma till
riksdagen med förslag om ändring av reglerna för
beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten,
som även ligger till grund för beräkning av föräldrapenningförmåner. Effekterna av dessa förändringar
har beaktats avseende resursbehovet under budgetåret 1998 enligt förslaget nedan.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 14 759 000 000 kronor anvisas under anslaget
A 2. Föräldraförsäkring för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslaget till 15 282 000 000 kronor respektive 15 818 000 000 kronor.

Kvinnors respektive mäns uttag av föräldrapenning-dagar
1996 fördelat efter barnets ålder
Kvinnor
Procent

Män

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
-3

4-6

7-9

1012

1315

1618

1921

2224

2536

3748

4972

7396

97-

Förslag till vissa regeländringar

Barnens ålder (i månader)

Tillfällig föräldrapenning vid övergångsboende
Riksförsäkringsverket (RFV) har med anledning av
ett regeringsuppdrag redovisat ett förslag till ändring
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i reglerna för rätt till tillfällig föräldrapenning (RFV
ANSER 1995:11).
Vissa ändringar av reglerna för rätt till vårdbidrag
för funktionshindrade barn presenteras också i rapporten. Förslag i den delen redogörs för under avsnitt
A 6. Vårdbidrag för funktionshindrade barn. Regeländringarna föreslås finansieras inom utgiftsområdet.

Utgiftsökningen av denna regeländring uppskattas
av RFV till ca 600 000 kronor, vilken finansieras inom utgiftsområdet.
Förslaget att medge tillfällig föräldrapenning vid
vård i övergångsboende föranleder ändringar i 4 kap.
10 § AFL.

Regeringens förslag:
Övergångsboende jämställs med sjukhus i fråga om
rätt till tillfällig föräldrapenning.

A 3. Underhållsstöd
1995/96
Därav

Riksförsäkringsverkets förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Förslagen i rapporten har remissbehandlats och en remissammanställning finns
tillgänglig på Socialdepartementet (S95/4366/F).
Följande instanser har beretts tillfälle att yttra sig.
Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Synskadades riksförbund, Sveriges
dövas riksförbund, De handikappades riksförbund
och Handikappförbundens samarbetsorgan. Därutöver har yttrande från Svenska Diabetesförbundet
inkommit. Samtliga instanser som inkommit med
yttrande har tillstyrkt.
Skälen för regeringens förslag: Tillfällig föräldrapenning för ett barn som är yngre än 240 dagar kan
endast utges när barnet vårdas på sjukhus eller om
tillsynen av barnet är stadigvarande ordnat inom
barnomsorg. Tillfällig föräldrapenning kan utges för
vård av sjukt barn under 120 dagar per barn och år.
Landstinget i Stockholms län bedriver inom omsorgsnämndens regi ett övergångsboende i en s.k.
mellanvårdsform för barn med stora medicinska omvårdnadsbehov och som torde omfattas av personkretsen enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt uppgift finns övergångsboende på planeringsstadium på några andra
platser i landet. Föräldrarna till de spädbarn som
vårdas på övergångsboende kan med dagens regler
inte få tillfällig föräldrapenning.
Övergångsboendet är en mellanform i vårdkedjan
huvudsakligen för spädbarn som behöver skrivas ut
från sjukhus men ännu inte kan komma hem. Vistelsen syftar till att förbereda barn och föräldrar för att
barnet skall kunna bo hemma. När alternativet övergångsboende inte finns, vårdas dessa barn på sjukhus
och föräldrarna har därmed rätt till tillfällig föräldrapenning för samma barn och tid. Rätten till tillfällig föräldrapenning i dessa fall är således beroende av
i vilken vårdform barnet vårdas. Mot denna bakgrund föreslås att tillfällig vård i övergångsboende
jämställs med sjukhusvistelse och att föräldrarna
därmed ges rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning.

1

Utgift

1996

5 006 048

2

3 370 827

1997

Anslag

2 411 450

1998

Förslag

2 125 661

1999

Beräknat

2 045 860

2000

Beräknat

1 968 000

Utgiftsprognos

3 000 000

1. Tidigare anslagen A 4. Bidragsförskott och A 5. Särskilt bidrag för vissa
adoptivbarn.
2. Beloppen anges i tusental kr

Riksdagen beslutade i enlighet med proposition
(1995/96:208) Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar, m.m. att ett nytt bidrag, underhållsstöd, fr.o.m. den 1 februari 1997 skall ersätta
det tidigare bidragsförskottssystemet (inkl. förlängt bidragsförskott) och det särskilda bidraget
till vissa adoptivbarn. Syftet med det nya systemet
är att uppnå en bättre kostnadskontroll och att så
långt möjligt eliminera de negativa verkningar
som den tidigare samordningen mellan reglerna
för underhållsbidrag och bidragsförskott innebar.
De nya reglerna om underhållsstöd har utformats
så att det tydligt framgår att det i första hand är
föräldrarna som har det ekonomiska ansvaret för
sina barn. Samtidigt garanterar samhället barn till
särlevande föräldrar en viss ekonomisk standard.
För det underhållsstöd som lämnas till barnet
skall den förälder som inte bor tillsammans med
barnet vara återbetalningsskyldig gentemot staten
enligt en schabloniserad procentmetod. Återbetalningsskyldigheten skall omprövas årligen och fastställas utifrån senast tillgängliga taxering efter ett
grundavdrag på årsinkomsten med 24 000 kronor.
Utgiftsutvecklingen för det föreslagna underhållsstödet är beroende av en mängd faktorer. De viktigaste är de återbetalningsskyldigas inkomstutveckling, den återbetalningsskyldiges totala antal barn
och antalet separationer. Styrande för utgiftsutvecklingen är vidare underhållsstödets nivå, storleken på
de procentsatser som bestämmer återbetalningsskyldigheten samt storleken på det grundavdrag på inkomsten som får göras innan återbetalningsskyldigheten beräknas.
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En jämförelse mellan budget och utfall för bidragsförskott år 1995/96 visar på ett underskridande
på 28,6 miljoner kronor. Prognosen för anslagsbelastningen för det nya underhållsstödet under innevarande budgetår visar på ett överskridande av anslaget med 588,6 miljoner kronor. Riksförsäkringsverket (RFV) påtalar att det inte är möjligt att få en
klar bild av anslagsbelastningen förrän man kan se
hur stor andel av anståndsbeloppen som kommer att
betalas in och vilka ränteintäkter de ger, hur kravverksamheten i såväl det gamla som i det nya systemet fungerar och i vilken omfattning det sker beteendeförändringar i utnyttjandet av systemet. Det
beräknade överskridandet har föranlett regeringen
att föreslå riksdagen att för innevarande år på
tilläggsbudget anvisa ytterligare medel.

de återbetalningsskyldiga med ett fastställt återbetalningsbelopp var 16 064 utfyllnadsärenden, dvs. endast mellanskillnaden mellan vad den bidragsskyldige
betalar direkt till boförälderna och fullt underhållsstöd, betalas ut till boföräldern.
Drygt 60 % av de bidragsskyldiga har endast ett
barn de betalar underhållsstöd för. Endast 11 % har
betalat för tre eller flera barn. Drygt 20 % av de bidragsskyldiga tjänade mindre än 100 000 kronor
och en tredjedel tjänade mer än 200 000 kronor under år 1995. RFV konstaterar ett mönster där de som
har flera barn som de betalar underhållsstöd för, ofta
har lägre årsinkomst. Exempelvis tjänade drygt 10 %
av de som har ett barn som de är underhållsskyldiga
för mindre än 50 000 kronor under år 1995.
Boföräldrar
I januari 1997 var antalet vårdnadshavare i bidragsförskottssystemet 219 044 (boföräldrar i underhållsstödssystemet). I maj var det 227 340 och i juni
214 828. Anledningen till att antalet har minskat är
att antalet barn med förlängt underhållsstöd har
minskat på grund av att skolåret avslutats. Av boföräldrarna är drygt 85 % kvinnor. Anmärkningsvärt är
dock att för boföräldrar under 20 år var andelen
män 50 % och för de över 60 år var männens andel
69 %. Nära 75 % av boföräldrarna är mellan 30 och
50 år.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
I regleringsbrevet för budgetåret 1997 gav regeringen
RFV i uppdrag att bl.a. utvärdera genomförandet av
de nya reglerna om underhållsstöd. RFV har i en delrapport i augusti 1997 redovisat genomförandet av
uppdraget till Socialdepartementet. RFV har i sin utvärdering, utöver vad som gäller själva genomförandet, också redovisat viss information om hur det nya
systemet har utfallit för de berörda.
Inledningsvis konstaterar RFV att rutinerna för
det nya underhållsstödet, vid tidpunkten för sammanställningen av rapporten, ännu inte har kommit
igång fullt ut. Alla beslut om återbetalningsskyldighet
hade inte tagits varför redovisningen måste ses som
högst preliminär. Trots att beräkningsunderlagen
fortfarande är osäkra, bl.a. beroende på att andelen
anstånd och effekterna av dessa inte kunnat beräknas
och att betalningarna från kronofogdemyndigheten
ännu inte har stabiliserats, har en justering av prognosen för kostnaderna för underhållsstöd gjorts.
RFV beräknar prognosen för år 1997 till 3 000 miljoner kronor, vilket innebär ett anslagsöverskridande
med 589 miljoner kronor.
Enligt RFV bör de nya reglerna om automatisk
överföring av krav till kronofogdemyndigheten innebära att inbetalningarna ökar på sikt. RFV pekar
också på att vissa betalningsskyldiga har betalt av
sina skulder från bidragsförskottssystemet.

Barn
Antalet barn med bidragsförskott var vid årets ingång 330 199 och i maj hade 331 046 barn underhållsstöd. RFV konstaterar att de nya reglerna inte
verkar medföra att fler barn omfattas av underhållsstödet. I juni hade antalet minskat till 319 203 vilket,
som tidigare nämnts, hänger samman med att skolåret slutat.
Växelvis boende
Regler om att ekonomiskt stöd utges vid växelvis boende fanns inte i det gamla systemet. Växelvis boende kan föreligga i de fall ett barn i stor utsträckning
bor hos båda föräldrarna. Någon återbetalningsskyldighet fastställs inte i dessa fall, utan utbetalning av
underhållsstödet minskas med det belopp som skulle
ha återbetalats av den förälder som inte är boförälder
om återbetalningsskyldighet fastställts. RFV rekommenderar att vistelsen skall räknas som umgänge om
barnet bor som mest en tredjedel av tiden (10 dagar
per månad) hos den bidragsskyldige. Bor barnet mer
än en tredjedel men mindre än hälften av tiden hos
den bidragsskyldige bör, förutom den faktiska vistelsetiden, även andra faktorer vägas in, t.ex. hur barnets boende är ordnat och hur barnets försörjning
har fördelats mellan föräldrarna.
Mellan april och maj ökade antalet barn med växelvis boende med 68 %, från 1 585 till 2 661 barn.
Trots att det totala antalet barn i systemet därefter
har minskat kraftigt mellan maj och juni har antalet

Bidragsskyldiga
I juni 1997 fanns totalt 226 575 bidragsskyldiga.
Bland dessa hade 23 854 endast skuld (inget löpande
ärende). Totalt 187 251 personer, varav ca 22 300
kvinnor, hade fastställda återbetalningsbelopp enligt
lagen om underhållsstöd och 15 432 var utlandsärenden, dvs. ärenden där det debiterats ett underhållsbidrag till en person som bor i utlandet. Bland
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barn med växelvis boende under samma period ökat
med ytterligare 25 % till totalt 3 322 barn.

Skillnad i återbetalning för bidragsskyldiga i det nya
underhållsstödsystemet jämfört med det tidigare
bidragsförskottsystemet

Jämförelse mellan de bidragsskyldigas månadsdebitering för bidragsförskott och för underhållsstöd
Totalt har drygt 25 % av de bidragsskyldiga fått en
minskad månadsdebitering med det nya systemet.
Knappt 10 % har en oförändrad debitering och följaktligen har runt 65 % fått en ökad debitering. Av
dessa hade knappt 19 % fått en ökning på mer än
1 000 kronor i månaden.

Antal bidragsskyldiga
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Månadsdebitering
Det debiterade återbetalningsbeloppet ligger för över
hälften av samtliga bidragsskyldiga mellan 500 och
1 500 kronor per månad. Drygt 82 % av de bidragsskyldiga kvinnorna betalar under 1 000 kronor i
månaden. Motsvarande andel för männen är 53 %.
Knappt 1 % av kvinnorna och drygt 7 % av männen
betalar över 2 000 kronor i månaden. Det finns flera
förklaringar till denna skillnad. Ca 35 % av männen
har endast ett barn och de är återbetalningsskyldiga
för detta barn med 10 % av inkomsten. Motsvarande andel bland kvinnorna är 19 %. Ju fler barn en
bidragsskyldig har ju lägre blir återbetalningsbeloppet per barn. En annan förklaring är att bland männen har en högre andel två barn eller fler som de är
återbetalningsskyldiga för. Vidare har en högre andel
av männen höga inkomster och därmed höga månadsdebiteringar. Knappt 4 % av de bidragsskyldiga
kvinnorna och drygt 15 % av männen tjänade mer
än 250 000 kronor år 1995. Medianinkomsten var
för bidragsskyldiga män 178 595 kronor och för bidragsskyldiga kvinnor 144 375 kronor.
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Förslag till vissa regeländringar

Regeringens förslag:
Beloppsgränsen över vilken den bidragsskyldiges
skattepliktiga förmögenhet skall påverka återbetalningsbeloppet höjs till 900 000 kronor.

Skälen för regeringens förslag: Riksförsäkringverket
har framfört att med anledning av att fribeloppet för
uttag av förmögenhetsskatt höjts till 900 000 kronor
bör motsvarande höjning göras i bestämmelsen i
26 § lagen om underhållsstöd om när förmögenhet
skall påverka beräkning av återbetalningsbeloppets
storlek.

Anstånd
I juni 1997 hade 14 975 av de bidragsskyldiga beviljats anstånd med betalningarna. För män var andelen
drygt 8 % och för kvinnor drygt 11 %. Anståndsbeloppen uppgick under samma månad totalt till
13,7 miljoner kronor vilket motsvarar drygt 8 % av
den totala debiteringen i juni. RFV konstaterar att
det fortlöpande kommer in ett stort antal ansökningar om anstånd varför andelen förväntas öka under
året. T.o.m. juni månad hade det totalt inkommit
34 356 ansökningar.

A 4. Bidrag till kostnader för internationella adoptioner

1995/96
Därav

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att
2 125 661 000 kronor anvisas under anslaget
A 3.Underhållsstöd för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 2 045 860 000 kronor
respektive 1 968 000 000 kronor. Vidare föreslår regeringen följande regelförändring.

Utgift

1996

31 455

1

20 476

1997

Anslag

24 000

1998

Förslag

24 000

1999

Beräknat

24 000

2000

Beräknat

24 000

Utgiftsprognos

24 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget disponeras för bidrag till kostnader för internationella adoptioner enligt lagen (1988:1463) om
bidrag vid adoption av utländska barn. Bidrag lämnas med 24 000 kronor per barn.
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Bidraget administreras av Riksförsäkringsverket
(RFV) och de allmänna försäkringskassorna. Statens
nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA)
räknar med att ca 1 000 adoptivbarn skall komma
till Sverige år 1998. RFV beräknar utgifterna för
kommande budgetår till 24 000 000 kronor.
Fr.o.m. den 1 juli 1997 har reglerna ändrats
(prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SOU15, rskr.
1996/97:192) så att bidraget alltid lämnas med
24 000 kronor per barn.

antalet barn med barnpension samt SCB:s befolkningsprognos.
Under 1997 beräknas ungefär 30 200 barnpensioner betalas ut. Antalet barnpensioner har tidigare
sjunkit under ett flertal år. I mitten av 1990-talet avstannade denna minskning. Fram till sekelskiftet antas antalet utbetalda barnpensioner öka med knappt
4 % till ungefär 31 300 utbetalningar år 2000.
Riksförsäkringsverket beräknar medelsbehovet för
anslaget barnpensioner under budgetåret 1998 till
291 000 000 kronor.

Regeringens överväganden
Regeringens överväganden
Resultatbedömning och slutsatser
Regeringen delar Riksförsäkingsverkets bedömning
av medelsbehovet och föreslår att 291 000 000 kronor anvisas under anslaget A 5. Barnpensioner för år
1998. För budgetåret 1999 och 2000 beräknas medelsbehovet till 298 596 000 kronor respektive
307 708 000 kronor.

Antalet barn som adopterats till Sverige har legat
någorlunda konstant kring ungefär 900–1 000
barn de senaste åren och antalet beräknas ligga på
samma nivå även för de närmaste åren. Kostnaderna för att adoptera ett barn varierar beroende
på världsdel. En genomsnittlig kostnad för adoption är idag cirka 91 000 kronor per barn. Bidraget till de adopterande föräldrarna är 24 000 kronor per barn, dvs. täcker idag ca 25 % av
adoptionskostnaden.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 24 000 000 kronor anvisas för år 1998 under anslaget A 4. Bidrag till kostnader för internationella
adoptioner. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 24 000 000 kronor respektive 24 000 000
kronor.

A 6. Vårdbidrag för funktionshindrade barn
1995/96
Därav

Därav

Utgift

1996

427 000

Anslag

305 000

1998

Förslag

291 000

1999

Beräknat

298 596

2000

Beräknat

307 708

1

1 496 342

1997

Anslag

1 574 000

1998

Förslag

1 595 900

1999

Beräknat

1 632 800

2000

Beräknat

1 671 800

Utgiftsprognos

1 555 300

Från anslaget bekostas vårdbidrag till förälder med
hemmavarande barn under 16 år som är i behov av
särskild tillsyn eller vård. Vid bedömning av rätt till
vårdbidrag beaktas även merkostnader på grund av
barnets sjukdom eller funktionshinder. För barn som
vistas på institution eller enskilt hem genom samhällets försorg kan, för den tid barnet vistas hemma,
under vissa förutsättningar utbetalas ferievårdbidrag.
Vårdbidrag utbetalas som hel, tre fjärdedels, halv
eller en fjärdedels förmån. Vårdbidraget relateras till
basbeloppet. Hel förmån utgör 250 % av basbeloppet. Helt vårdbidrag uppgår under år 1997 till
90 750 kronor. Vårdbidraget är skattepliktigt och
pensionsgrundande.
Viss del av vårdbidraget kan fastställas som skattefri ersättning för merkostnader. Ersättning för
merkostnader som motsvarar minst 18 % av basbeloppet kan betalas ut utöver det annars gällande
maximibeloppet för helt vårdbidrag om vård- och
tillsynsbehovet för ett barn är så stort att det räcker

1

288 000

1997

1996

2 213 681

1. Beloppen anges i tusental kr

A 5. Barnpensioner

1995/96

Utgift

Utgiftsprognos

287 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget bekostas barnpension från folkpensioneringen. Sådan barnpension utges till barn under 18
år vars far eller mor eller båda föräldrar har avlidit.
För barn som går i grundskolan, gymnasium eller
liknande kan barnpensionen förlängas, längst t.o.m.
juni månad det år barnet fyller 20 år.
Kostnadsutvecklingen är stabil och styrs främst av
utvecklingen av medelpoängen inom ATP, basbeloppsutvecklingen och trendmässig framskrivning av
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för att grunda rätt till helt vårdbidrag. Den del av
vårdbidraget som motsvarar merkostnader är skattefri och ej pensionsgrundande.

som är berättigade till förmånen, bl.a som ett resultat
av den s.k. avinstitutionaliseringen.
Regeringen presenterar i denna proposition förslag
om vissa regeländringar av vårdbidraget. Det föreslås
att vårdbidrag skall kunna beviljas i de fall det enbart
är fråga om merkostnader. Denna regeländring medför att bidragsnivån bättre kan komma att anpassas
till stödbehovet och därmed de faktiska kostnaderna.
Regeringen föreslår också att vårdbidrag skall kunna
utges i vissa fall vid längre sjukhusvistelse.
Anslagsbehovet för budgetåret 1998 utgår från
det fastställda basbeloppet 36 400 kronor, de föreslagna regeländringarna och beräkningen har grundats på utbetalning av i genomsnitt 15 457 hela
vårdbidrag år 1998. Till detta skall läggas en uppräkning på grund av retroaktiva utbetalningar och
ferievårdbidrag. Anslagsbehovet blir därmed 1 595,9
miljoner kronor.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 1 595 900 000 kronor anvisas under anslaget
A 6. Vårdbidrag för funktionshindrade barn för
budgetåret 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslaget till 1 632 800 000 kronor respektive
1 671 800 000 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Vårdbidraget uppgick budgetåret 1995/96 till
2 213,7 miljoner kronor, varav 144,5 miljoner kronor bestod av merkostnadsersättningar. Antalet
vårdbidrag i december 1996 var 23 800.
Den 1 januari 1994 trädde lagen om assistansersättning i kraft. Vårdbidraget bör omprövas i samband med beslut om assistansersättning. RFV har
med anledning av ett uppdrag i regleringsbrev för
budgetåret 1995/96 redovisat en analys av hur utgående vårdbidrag och handikappersättningar påverkats antalsmässigt och nivåmässigt av assistansersättningen (RFV ANSER 1997:2). Av redovisningen
framgår bl.a. att av dem som uppbar vårdbidrag och
nybeviljades assistansersättning under år 1995 och
1996 fick cirka 50 % ändrad nivå på vårdbidraget.
Vårdbidraget drogs in för 11 % år 1995 och för 4 %
år 1996.
RFV har vidare redovisat en uppföljning av de regeländringar som genomfördes år 1992 av vårdbidraget (RFV REDOVISAR 1996:7). Regeländringarna innefattade en ytterligare förmånsnivå
omfattande tre fjärdedelar och merkostnadsersättning utöver helt vårdbidrag. RFV konstaterar att antalet halva vårdbidrag antalsmässigt ligger konstant
och att antalet tre fjärdedels vårdbidrag fortsätter att
öka. Antal mottagare av hela vårdbidrag som därutöver har merkostnadsersättning ökar kontinuerligt
sedan möjligheten infördes. Vidare konstaterar RFV
att det behövs åtgärder för att höja kvaliteten i beslutsunderlagen, att det behövs ökad kompetens inom det förvaltningsrättsliga området, att handläggningsrutinerna behöver förändras och att kassorna
bör öka utbildningsinsatserna inom detta område.
Utbetalningarna av vårdbidrag sker ibland retroaktivt vid nybeviljande. Den totala kostnaden var
under år 1996 cirka 13,5 % högre än vad som betalats ut enligt ordinarie månadsutbetalning. Tidigare
har denna andel varit högre. Sänkningen beror sannolikt på att handläggningstiderna blivit kortare och
därmed retroaktiviteten mindre.

Förslag till vissa regeländringar
RFV har med anledning av ett regeringsuppdrag i en
rapport till regeringen redovisat några förslag till regeländringar av vårdbidraget och den tillfälliga föräldrapenningen (RFV ANSER 1995:11).
Regeringen lägger i denna proposition fram förslag från rapporten som berör rätten till vårdbidrag
enbart för merkostnader och rätten till vårdbidrag
om ett barn vårdas mer än sex månader på sjukhus.
Ändringar av reglerna för rätt till tillfällig föräldrapenning presenteras också i rapporten. Förslag härom redogörs för under anslaget A 2. Föräldraförsäkring.
Dessutom föreslås vissa språkliga ändringar avseende reglerna för vårdbidraget. Regeländringarna föreslås finansieras inom utgiftsområdet.

Regeringens förslag
Vårdbidrag skall kunna utges enbart för merkostnader.
Vårdbidrag skall i vissa fall kunna utges till förälder
med barn som vårdas på sjukhus mer än sex månader.
Begreppet handikappad byts ut mot begreppet funktionshindrad och begreppet psykiskt utvecklingsstörd
byts ut mot begreppet utvecklingsstörd i reglerna för
vårdbidrag.

Slutsatser
För närvarande tenderar antalet vårdbidrag att öka.
Ökningen kan enligt RFV troligen förklaras med att
regelverket utvecklats, att kännedomen om förmånen
hos föräldrarna har ökat samt att det finns fler barn
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Riksförsäkringsverkets förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: Förslagen i rapporten har remissbehandlats och en remissammanställning finns
tillgänglig på Socialdepartementet (S95/4366/F).
Följande instanser har beretts tillfälle att yttra sig.
Socialstyrelsen, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Synskadades riksförbund, Sveriges
dövas riksförbund, De handikappades riksförbund
och Handikappförbundens samarbetsorgan. Därutöver har yttrande från Svenska Diabetesförbundet
inkommit. Samtliga instanser som inkommit med
yttrande har tillstyrkt.

ger. Effekten av lagändringen har enligt RFV i första
hand märkts i form av väsentligt ökat antal omprövningar men även en svag tendens till sjunkande vårdbidragsnivåer.
Det finns dock en risk för att det sker en viss
överkompensation av vårdbidrag för att ge möjlighet
att ersätta merkostnader när ett barn samtidigt har
beviljats assistansersättning. Detta eftersom merkostnaderna inte kan ersättas separat inom vårdbidragssystemet.
Om vårdbidrag kunde beviljas även när det enbart
är fråga om merkostnader skulle bidragsnivån bättre
kunna anpassas till stödbehovet, bl.a. när barnet
samtidigt beviljas assistansersättning. Förslaget skulle
medföra en renodling av merkostnaderna och möjliggöra ersättning för faktiska merkostnader.
Om vårdbidrag skulle utges enbart för merkostnader, bör minimigränsen sättas vid 36 % av basbeloppet, som i dag är den nedre gränsen inom handikappersättningen. Nästa nivå föreslås vara 62,5 %
av basbeloppet, som innebär samma ersättningsnivå
som en fjärdedels vårdbidrag. Det nuvarande regelsystemet bör finnas kvar vad gäller det sammanvägda
vårdbidraget dvs, där vårdbehov, tillsynsbehov och
merkostnader oavsett storlek vägs samman samt helt
vårdbidrag med merkostnadsersättning därutöver.
När det föreligger merkostnader på grund av ett
barns funktionshinder finns alltid också ett visst
vård- och tillsynsbehov. Detta behov kan dock vara
tillgodosett av annat samhällsstöd såsom assistansersättning eller förmån utanför socialförsäkringen. Det
är i sådana fall som det kan bli aktuellt att söka
vårdbidrag enbart för merkostnader.
Personkretsen för rätt till vårdbidrag förändras inte genom den här skissade modellen. Det kommer att
vara samma grupp av barn som i dag uppfyller kraven enligt AFL. Däremot medför den förändrade
konstruktionen att ett mera rättvist system uppnås
för de föräldrar som är berörda. Förslaget om vårdbidrag enbart för merkostnader innebär minskade
utgifter. Utgiftsminskningen finansierar bl.a. förslaget
om vårdbidrag vid längre institutionsvistelse.
Om vårdbidrag skall kunna utges enbart för merkostnader föranleder detta ändringar i 9 kap. 4 §
AFL samt 19 § kommunalskattelagen.

Skälen för regeringens förslag:
Vårdbidrag enbart för merkostnader
Vårdbidrag utges alltefter tillsyns- och vårdbehovets
omfattning och merkostnadernas storlek som hel, tre
fjärdedels, halv och en fjärdedels förmån. Vårdbidraget är skattepliktigt. Av vårdbidraget kan en viss angiven del bestämmas som ersättning för merkostnader och i vissa fall kan ersättning för merkostnader
även betalas ut utöver helt vårdbidrag. Merkostnadsdelen kan antingen vara 18, 36, 53 eller 69 % av
basbeloppet. Merkostnadsersättningen är skattefri.
De nuvarande reglerna innebär att vårdbidrag inte
kan beviljas enbart för merkostnader. När rätten till
vårdbidrag upphört vid barnets 16-årsdag, kan hon
eller han i stället söka om handikappersättning om
hon eller han behöver mera tidskrävande hjälp av
annan eller har betydande merkostnader. Handikappersättning kan således beviljas enbart för merutgifter.
I samband med att assistansersättningen infördes
anförde regeringen att om barnet får personlig assistans kan detta givetvis påverka rätten till vårdbidrag, framför allt vad avser vårdbidragets storlek
(prop. 1992/93:159). Det är därför viktigt att samma
vårdbehov inte kompenseras två gånger.
RFV har som tidigare nämnts redovisat en analys
av hur utgående vårdbidrag och handikappersättningar påverkats antalsmässigt och nivåmässigt av
assistansersättningen. Enligt RFV kan det finnas flera
anledningar till resultatet av undersökningen. Den
höga andelen oförändrade vårdbidrag kan till viss del
bero på att många föräldrar har ordnat med personlig assistans för sitt funktionshindrade barn under
skoltid och/eller tid i barnomsorg. Den särskilda omvårdnad de själva har gett barnet i hemmet kan de i
stället ha beviljats vårdbidrag för, precis som före beslut om assistansersättning. En del av vårdbidraget är
enligt RFV ofta ersättning för merkostnader som är
relaterade till barnets funktionshinder, vilket också
delvis kan förklara de oförändrade nivåerna. Den 1
juli 1996 ändrades vissa regler i lagen om assistansersättning, vilket bl.a. innebar att assistansersättning
inte utges för tid då en person vistas i förskola, skola
eller daglig verksamhet om inte särskilda skäl förelig-

Vårdbidrag vid institutionsvistelse
Föräldrar till ett funktionshindrat eller sjukt barn får
behålla vårdbidraget även om de tillfälligtvis överlämnat vården till annan. Med tillfällig vistelse avses
en vårdtid understigande sex månader. För barn som
vårdas på sjukhus mer än sex månader utges inte
vårdbidrag, även om föräldrarna regelbundet hjälper
till med vården av barnet på sjukhuset.
Inom dagens barnsjukvård är det närmast ett krav
från sjukvårdens sida att en förälder skall finnas hos
ett svårt sjukt barn då barnet vårdas på sjukhus. Ett
skäl till detta är att man så långt möjligt vill förebygga negativa psykologiska konsekvenser av sjukhus27
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vistelsen. Ett annat skäl är att dagens barnsjukvård
skulle fungera sämre utan de stora vårdinsatserna
från föräldrarnas sida.
Familjer som har sitt barn på sjukhus under lång
tid har dessutom i allmänhet stora merkostnader
p.g.a. barnets sjukdom även då barnet är inneliggande på sjukhus. Det kan röra sig om kostnader för
bl.a. besöksresor, fördyrade matkostnader, extra
barntillsynskostnader för hemmavarande syskon
m.m. Tillfällig föräldrapenning enligt AFL kan utges
för vård av sjukt barn under 120 dagar per år. Ersättning kan utges även när barnet vårdas på sjukhus. Det innebär att föräldern under en del av barnets längre sjukhusvistelse kan ges en viss
kompensation för inkomstförlusten.
Det är ett förhållandevis litet antal barn som har
vårdtider på sjukhus som överstiger sex månader.
Det är för de svårast sjuka och de mest vård- och tillsynskrävande barnen detta kan bli aktuellt. Främst
gäller det svårt cancersjuka barn. Av statistiken över
nybeviljade vårdbidrag framgår att ca 200 - 230
vårdbidrag per år beviljas med diagnosen tumör.
Vårdperioden för ett cancersjukt barn utgör vanligen
ca 6 - 12 månader. För att ekonomiskt underlätta för
föräldrarna att i sådana fall vara tillsammans med
barnet bör rätten till vårdbidrag utvidgas att gälla
även vid institutionsvistelse under längre tid än sex
månader.
Det bör dock i dessa fall krävas att föräldern i inte
obetydlig omfattning regelbundet behöver vara närvarande på institutionen för att denna regel skall vara
tillämpbar. Detta behov bör styrkas med läkarintyg.
Förslaget föranleder ändringar i 9 kap. 5 § AFL.

Begreppen funktionshinder och handikapp.
Funktionshinder och handikapp används ofta som
synonyma begrepp. Riksdagen har dock antagit den
miljörelaterade synen på handikapp i och med beslut
om regeringens proposition 1992/93:159 Stöd och
service till vissa funktionshindrade. Riksdagens beslut
följer den definition som Världshälsoorganisationen
(WHO) använder. Enligt WHO är ett funktionshinder den begränsning eller det hinder som gör att en
människa till följd av detta inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som kan anses
som normala. Handikapp är en beteckning för de
konsekvenser som följer av ett funktionshinder. Med
en miljörelaterad syn på handikapp är det därför mer
lämpligt att tala om personer med funktionshinder.
Med psykisk utvecklingsstörning avses i omsorgslagen ett intellektuellt funktionshinder som inträffar
under personens utvecklingsperiod och som är så betydande att han eller hon behöver särskilt stöd och
särskild hjälp i sin livsföring. Med utvecklingsperioden avses vanligen åren före 16 års ålder. Numera
används vanligen begreppet "utvecklingsstörd" i
stället för "psykisk utvecklingsstörd". Begreppet
handikappad bör därför bytas ut mot begreppet
funktionshindrad och begreppet psykiskt utvecklingsstörd bör bytas ut mot begreppet utvecklingsstörd i reglerna om vårdbidrag i 9 kap. 4 § AFL.
Ändringarna påverkar inte personkretsens sammansättning.
Regeringen har som en konsekvens av detta förslag också ändrat namnet på anslaget från Vårdbidrag för handikappade barn till Vårdbidrag för funktionshindrade barn.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:485) om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring,

4. medger att en rörlig kredit får disponeras i Riksgäldskontoret om högst 2 000 000 000 kronor
under budgetåret 1998 för utbetalningar av lönegarantiersättning (ramanslaget A 2 Bidrag till lönegarantiersättning),

2. godkänner regeringens förslag om generationsväxling (ramanslaget A 1 Bidrag till arbetslöshetsersättning),

5. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet enligt följande uppställning:

3. godkänner att högst 1 000 000 000 kronor av
ramanslaget A1 Bidrag till arbetslöshetsersättning
får användas under budgetåret 1998 för försökverksamhet med friare användning av arbetslöshetsersättning,
ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1 Bidrag till arbetslöshetsersättning

ramanslag

40 681 334

A 2 Bidrag till lönegarantiersättning

ramanslag

2 042 022

Summa för utgiftsområdet

42 723 356

5
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:485) om
ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän
1
försäkring , i dess lydelse enligt lagen (1997:485) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

11 kap
2§
Med inkomst av anställning avses lön eller annan ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner, som en försäkrad har fått såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Med lön likställs kostnadsersättning som inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagen
(1997:483) undantas vid beräkning av skatteavdrag. Sådan skattepliktig
intäkt i form av rabatt, bonus eller annan förmån som utgår på grund av
kundtrohet eller liknande, skall också anses som inkomst av anställning,
om den som slutligt har stått för de kostnader som ligger till grund för
förmånen är någon annan än den som är skattskyldig för förmånen. Till
sådan inkomst räknas dock inte från en och samma arbetsgivare utgiven
lön som under ett år ej uppgått till 1 000 kronor. Till sådan inkomst
räknas inte heller intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i
kommunalskattelagen (1928:370) eller sådan ersättning som anges i 1 §
första stycket 2-6 och fjärde stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. I fråga om arbete som har utförts
utomlands bortses vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst från
sådana lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra
särskilda förhållanden i sysselsättningslandet. Såsom inkomst av anställning anses även
a) sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt denna lag samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i stället för
försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst,
b) föräldrapenningförmåner,
c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §, i den mån bidraget inte är ersättning
för merkostnader,
d) dagpenning från arbetslöshetskassa,
7
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f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering i form
av dagpenning,

.

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering i form
av dagpenning samt ersättning vid
generationsväxling,
g) korttidsstudiestöd och vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen
(1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa samt särskilt utbildningsbidrag,
h) delpension enligt lagarna (1975:380) och (1979:84) om delpensionsförsäkring,
i) dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt och andra som erhåller dagpenning
enligt de för totalförsvarspliktiga gällande grunderna,
j) utbildningsbidrag för doktorander,
k) timersättning vid vuxenutk) timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda bildning för utvecklingsstörda
(särvux) och vid svenskundervis- (särvux),
ning för invandrare (sfi),
l) livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring
eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag,
m) från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden utgående bidrag som ej är att hänföra till inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 §,
i den mån regeringen så förordnar,
n) statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de
startar egen rörelse,
p) ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för
närståendevård,
q) tillfälliga förvärvsinkomster av verksamhet som inte bedrivs självständigt,
r) ersättning som en allmän försäkringskassa utger enligt 20 § lagen
(1991:1047) om sjuklön,
s) ersättning från semesterkassa.
I fråga om ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner för
utfört arbete i annan form än pension och ersättning från semesterkassa,
i fråga om ersättning till idrottsutövare från visst slag av ideell förening
samt i fråga om ersättning från vinstandelsstiftelse eller annan juridisk
person med motsvarande ändamål gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 § andra stycket samt 2 a § tredje och fjärde styckena.
Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller
annan ersättning, som den försäkrade har fått från en arbetsgivare, som
är bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då den
försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt
3 kap. 2 a § första stycket eller då han tjänstgjort som sjöman ombord
på svenskt handelsfartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande
lön till svenska medborgare, om svenska staten eller, där lönen härrör
från utländsk juridisk person, en svensk juridisk person, som äger ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen, enligt av
Riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.
Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersättning från främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller från arbetsgivare, som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är
svensk medborgare. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till
svensk medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är
bosatt i riket, om en utländsk beskickning här i riket enligt av Riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall
anses som arbetsgivare.
1

Lagen omtryckt 1982:120
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3 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet

3.1

Omfattning och ändamål

ar av den gamla skulden från lönegarantifonden.
Skulden beräknas vara avbetald senast under år
1999.
Utbetalningarna från utgiftsområde 13 har blivit
större än vad regeringen beräknade för budgetåret
1995/96 och första halvåret 1997. Orsaken är en
högre arbetslöshet samt, under budgetåret 1995/96,
ett större antal sökande i åtgärden arbetslivsutveckling än väntat. På tilläggsbudgeten för budgetåret
1997 har riksdagen på förslag av regeringen beslutat
att skjuta till totalt 5 556 miljoner kronor till utgiftsområdet. Regeringen föreslår dessutom i nu aktuell
tilläggsbudget att ytterligare 1 585 miljoner kronor
anvisas under utgiftsområdet.

Utgiftsområde 13 omfattar enligt regeringens förslag
under budgetåret 1998 bidrag till inkomstrelaterad
arbetslöshetsersättning samt utgifter för grundbelopp
och utjämningsbidrag till arbetslöshetskassorna. Området omfattar vidare en aktivare användning av arbetslöshetsersättningen, offentligt tillfälligt arbete för
äldre arbetslösa, bidrag till arbetsgivare vid resursarbete och ersättning till personer som får tillfällig avgångsersättning eller ersättning vid generationsväxling. Under utgiftsområdet återfinns också utgifter
för lönegarantiersättning, vilken skall ersätta arbetstagarnas lönefordringar vid arbetsgivarens konkurs.
Från anslaget som finansierar lönegarantiersättning
betalas också avbetalningar till Riksgäldskontoret för
den skuld som kvarstår från lönegarantifonden.

Större förändringar
Riksdagen har under våren 1997 beslutat om en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring
(prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr.
1996/97:236,
prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284). Beslutet om en
allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring
ökar utbetalningarna från utgiftsområdet, bland annat till följd av höjningen av kompensationsnivån
från 75 till 80 procent i försäkringen. Förslagen i
propositionen finansieras främst utanför utgiftsområdet via en höjd finansieringsavgift.
Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) att kostnaderna
för den nya åtgärden resursarbete skall belasta utgiftsområde 13. Riksdagen har också beslutat att ersättning till personer som får tillfällig avgångsersättning skall betalas från utgiftsområdet. För att
använda arbetslöshetsersättningen mer aktivt har
riksdagen vidare bemyndigat regeringen att i begränsad omfattning besluta om att arbetslösa skall kunna
erhålla arbetslöshetsersättning i andra situationer än
vid öppen arbetslöshet.
Lönegarantin är för närvarande föremål för översyn. Förmånsrättskommittén (Ju 1996:02) har bland
annat till uppgift att analysera alternativa möjligheter

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

78 202,8

52 050,6

43 315,4

1998

1999

2000

42 723,4

33 541,1

25 280,1

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Arbetslöshetens omfattning är avgörande för utgiftsutvecklingen. Därutöver har antalet personer som
berörs av företagskonkurser betydelse för hur mycket
som betalas ut i lönegarantiersättning. Den negativa
arbetslöshetsutvecklingen under 1990-talet har inneburit att utbetalningarna av arbetslöshetsersättning
har ökat kraftigt. Samtidigt har den genomsnittliga
utbetalade dagpenningen från arbetslöshetsförsäkringen ökat successivt. Antalet arbetslösa har fram
till den 1 augusti 1997 uppgått till i genomsnitt cirka
368 000 personer per månad. Av dessa har omkring
70 procent fått ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Utbetalningarna av lönegaranti har stabiliserats kring
1 miljard kronor per år. Därtill kommer amortering11
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Prioriteringar för år 1998
Under budgetåret 1998 skall aktivitet och omställning under arbetslöshet prioriteras i en större omfattning än tidigare.

3.2

Resultatbedömning

Tillståndet och utvecklingen inom området
Arbetslösheten har stigit kraftigt i Sverige under
1990-talet. Detta har inneburit att utgifterna för arbetslöshetsersättningen har stigit. Tiden då de sökande är inskrivna vid arbetsförmedlingen har också
ökat successivt under 1990-talet. Av det totala antalet arbetssökande under budgetåret 1995/96 hade
över hälften varit inskrivna på förmedlingen i mer än
ett år och nästan en tredjedel över två år. Sökande
med arbetslöshetsersättning tenderar dessutom att
vara inskrivna på förmedlingen under längre perioder
än övriga arbetssökande. Detta har inneburit att de
arbetslösa har blivit beroende av arbetslöshetsersättningen för sin försörjning under allt längre perioder.

De viktigaste statliga insatserna inom
området
Arbetslöshetsersättningen är en viktig del av den aktiva arbetsmarknadspolitiken som skall underlätta
och stimulera arbetskraftens omställning och öka
flexibiliteten på arbetsmarknaden. Ersättningen skall
kompensera för förlorad arbetsinkomst vid ofrivillig
arbetslöshet och bidra till en ökad trygghet för individerna under en omställningsperiod. Kraftigt ökade
resurser har avsatts för att finansiera arbetslöshetsersättningen sedan början av 1990-talet. Orsaken till
detta är främst den stigande arbetslösheten.
Diagram 3.2
Kostnadför arbetslöshetsersättning
5000
4000
3000
2000
1000
0
9201
9205
9209
9301
9305
9309
9401
9405
9409
9501
9505
9509
9601
9605
9609
9701
9705

Mål för utgiftsområdet
Utgiftsområdet skall medverka till att underlätta och
stimulera omställning och därigenom öka flexibiliteten på arbetsmarknaden.

Det är 0,5 procentenheter högre än vad regeringen
bedömde i vårpropositionen. Det innebär att utbetalningarna från utgiftsområdet nu förväntas öka ytterligare under innevarande budgetår.

Miljoner kr

till hur statens kostnader för lönegarantin skall minska med 300 miljoner kronor.

Tid
Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

Diagram 3.1
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Regeringen har sedan mandatperiodens början beslutat om omfattande förändringar i arbetslöshetsersättningen. I propositionen om en allmän och sammanhållen
arbetslöshetsförsäkring
(prop.
1996/97:107,
bet.
1996/97:AU13,
rskr.
1996/97:236) har regeringen föreslagit ytterligare
förändringar i försäkringen i syfte att anpassa arbetslöshetsförsäkringen till det framtida arbetslivet
samt att skapa ett robust system som ligger fast under en lång period. Propositionen har med vissa
smärre justeringar godtagits av riksdagen.

Tid
Källa: Arbetsmarknadsdepartementet

Under budgetåret 1995/96 var omkring 344 000 personer öppet arbetslösa, varav 154 000 kvinnor och
190 000 män, vilket motsvarade cirka 8 procent av
arbetskraften. Som redovisats i den reviderade finansplanen beräknar regeringen att den öppna arbetslösheten kommer att uppgå till i genomsnitt
8,4 procent av arbetskraften under budgetåret 1997.

Effekter av statliga insatser
Arbetslöshetsersättningen ökar tryggheten för personer i arbetskraften. Detta underlättar strukturomvandlingen och arbetskraftens omställningsförmåga,
vilket ökar flexibiliteten på arbetsmarknaden. Ersättningen medverkar till att minska inkomstklyftorna
mellan dem som har arbete och dem som saknar arbete. Ersättningen är således även en viktig del av

fördelningspolitiken, men också av den aktiva arbetsmarknadspolitiken.
De utökade möjligheterna att finansiera arbetsmarknadspolitiska åtgärder med medel från utgiftsområde 13 har bidragit till att begränsa arbetslöshetens skadeverkningar genom att arbetslösa har
aktiverats och ökat sin kompetens. Därigenom har
långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden förhindrats.

förbättra matchningen mellan lediga platser och arbetslösa samtidigt som insatserna för de yngre sökande bör intensifieras. Införandet av en generationsväxling ökar möjligheterna för yngre
långtidsarbetslösa att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

3.3

Åtgärder utanför utgiftsområdet

Regeringens slutsatser
Ett av de viktigaste målen för regeringens politik är
att bekämpa arbetslösheten. Det kortsiktiga målet är
att halvera den öppna arbetslösheten fram till år
2000. Det långsiktiga målet är full sysselsättning. En
minskning av arbetslösheten kräver insatser inom
flera politikområden utöver det arbetsmarknadspolitiska. En grundförutsättning för tillväxt och ökad
sysselsättning är en stabil finanspolitik med bibehållna sunda statsfinanser. Vidare kommer kunskapslyftet och regeringens näringspolitik att ha såväl kortsiktiga som långsiktiga positiva effekter på
arbetslöshetsnivån. En lägre arbetslöshet kommer
också att minska utbetalningarna från utgiftsområde
13.

Regeringen anser att det inte är acceptabelt att allt
fler personer är arbetslösa under långa perioder. Regeringen har därför intensifierat insatserna för att
bekämpa långtidsarbetslösheten under innevarande
år. Det krävs dock ytterligare åtgärder. Målet är att
de arbetslösa hela tiden skall ha en kompetens och
erfarenhet som gör att de ständigt är anställningsbara
så att de kan konkurrera om de arbetstillfällen som
uppstår. Arbetslöshetsersättningens roll som omställningsförsäkring är viktig i detta sammanhang.
Det finns i dag flera möjligheter för arbetslösa att
via olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder komma
in på arbetsmarknaden. Det finns dock starka skäl
att ytterligare öka rörligheten på arbetsmarknaden,

3.4

Utgiftsutvecklingen för det i utgiftsområde 13 ingående verksamhetsområdet

A Ersättning vid arbetslöshet

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

78 202,8

52 050,6

41 730,4

43 315,4

42 723,4

33 541,1

25 280,1

Utgiftsområdets storlek har bland annat varierat till
följd av att vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder
har belastat utgiftsområdet under begränsade perioder. Utgifterna för åtgärderna arbetslivsutveckling
och datortek, vilka tidigare belastat utgiftsområdet,
beräknas från och med budgetåret 1997 under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Betalning av räntor på det kvarvarande underskottet i arbetsmarknadsfonden beräknas inte längre under
utgiftsområdet. Dessa förändringar har inneburit att
de beräknade utgifterna för utgiftsområde 13 har
minskat med cirka 9 900 miljoner kronor under
budgetåret 1997 i jämförelse med år 1996.
Ersättning till personer i åtgärden offentligt tillfälligt arbete (OTA) för äldre arbetslösa belastar utgiftsområdet. Åtgärden infördes den 1 november
1996. Syftet med åtgärden är att erbjuda arbetslösa
som har fyllt 55 år aktiviteter i form av kvalitetshöjande insatser inom den offentliga sektorn.

Riksdagen har beslutat om omfattande förändringar av arbetslöshetsersättningen i enlighet med regeringens proposition om en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring (prop. 1996/97:107,
bet. 1996/97:AU13, rskr. 1996/97:236). Propositionen har bland annat inneburit att villkoret för att
kvalificera sig för rätt till arbetslöshetsersättning har
stramats upp. Syftet är att personer som får ersättning skall ha en tydlig förankring på arbetsmarknaden. Riksdagen beslutade att den sökande skall ha
arbetat minst 70 timmar per månad i minst sex månader under en ramtid av tolv månader (alternativt
skall den sökande ha arbetat 450 timmar under en
sammanhängande tid av sex kalendermånader med
minst 45 timmar i varje månad) för att få ersättning
från försäkringen eller uppfylla arbetsvillkoret i det
kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS).
Regeringen har vid ett flertal tillfällen framhållit
att så snart det statsfinansiella läget tillåter skall en
höjning av kompensationsnivån i arbetslöshetsför13

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 13

säkringen genomföras. Det framgångsrika statsfinansiella saneringsprogrammet har inneburit att det nu
blivit möjligt att höja ersättningen. Riksdagen har
därför på förslag av regeringen i propositionen om en
allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring
beslutat att kompensationsnivån i försäkringen skall
höjas från 75 procent till 80 procent från och med
den 29 september 1997. Vidare har riksdagen beslutat att det kontanta arbetsmarknadsstödet skall ersättas med ett så kallat grundbelopp från och med den 1
januari 1998. Grundbeloppet skall uppgå till 240
kronor per dag. Den högsta ersättningsnivån för den
inkomstrelaterade ersättningen kommer att höjas
från 564 kronor per dag till 580 kronor per dag från
den 29 december 1997. Riksdagen har vidare på förslag av regeringen beslutat om en rad andra förändringar i arbetslöshetsersättningen vilka också syftar
till att göra försäkringen mer robust och anpassad till
framtidens arbetsmarknad. Vidare har beslutet inneburit att ersättningens karaktär av omställningsförsäkring betonats.
Reformerna i försäkringen är till största delen finansierade genom en höjning av finansieringsavgiften. Det innebär att reformerna ökar utgifterna på
utgiftsområdet. Förändringarna i försäkringen påverkar dock inte statsbudgetens saldo.
Riksdagen beslutade på tilläggsbudget (prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:284) för budgetåret 1997 att regeringen får
föreskriva att ersättning från arbetslöshetsersättningen får lämnas i begränsad omfattning till arbetslösa
personer som deltar i olika aktiviteter. Möjligheten
att använda försäkringen på detta mer aktiva sätt
gäller från och med den 1 juli 1997 till och med den
31 december 1998. För år 1997 får verksamheten

omfatta högst 500 miljoner kronor och för år 1998
anser regeringen att högst 1 000 miljoner kronor av
arbetslöshetsersättningen får användas för detta ändamål. Syftet är att öka det lokala inflytandet så att
fler lokalt anpassade projekt genomförs. Projekten
skall bidra till att ge de arbetslösa ytterligare möjligheter att bibehålla och utveckla sin kompetens i aktiva åtgärder i stället för att passivt erhålla arbetslöshetsersättning.
Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag på
tilläggsbudget att från och med den 1 juli 1997 till
utgången av 1998 införa åtgärden resursarbete. Åtgärden är en vidareutveckling av den försöksverksamhet som bedrivits i Kalmar. Åtgärden infördes
mot bakgrund av de positiva erfarenheterna från försöksverksamheten. Statens bidrag till deltagarnas lön
i resursarbete betalas från utgiftsområdet.
På tilläggsbudget antog vidare riksdagen förslaget
om tillfällig avgångsersättning. Förslaget innebär att
personer som fyllt 60 men inte 65 år och varit inskrivna på förmedlingen i mer än två år skall ges
möjlighet att få arbetslöshetsersättning, vilken benämns tillfällig avgångsersättning, utan krav på aktivt arbetssökande. Ansökan kan göras under perioden den 1 juli till den 31 december 1997.
Utbetalningarna till individerna som får tillfällig avgångsersättning sker från utgiftsområdet.
De antaganden om den ekonomiska utvecklingen
och arbetslösheten som redovisas i den reviderade
finansplanen ligger till grund för regeringens beräkning av de förväntade utgifterna från utgiftsområde
13. Med anledning av den reviderade prognosen för
den öppna arbetslösheten föreslår regeringen på
tilläggsbudget att ytterligare 1 585 miljoner kronor
tillförs anslaget för ersättning vid arbetslöshet.

4 Ersättning vid arbetslöshet

Verksamhetsområdet överensstämmer med det tidigare beskrivna utgiftsområdet och regeringen redovisar därför inte utvecklingen under verksamhetsområdet.

4.1

Anslag

A1

Bidrag till arbetslöshetsersättning

1995/96

Utgift

75 384 857

Utgift

50 002 000

1997

Anslag

34 088 334

1998

Förslag

40 681 334

1999

Beräknat

31 535 334

2000

Beräknat

23 874 334

Därav

1996

fick omkring 69 procent ersättning från arbetslöshetsförsäkringen. Under budgetåret 1995/96 (18
månader) utbetalades 75 385 miljoner kronor i bidrag
till
arbetslöshetsersättning.
Det
var
14 027 miljoner kronor mer än vad regeringen bedömde inför budgetåret 1995/96. Regeringen medgav att AMS fick överskrida anslaget för budgetåret
1995/96. Orsaken till den större utgiften var framför
allt en högre arbetslöshet än väntat och ett större antal deltagare i åtgärden arbetslivsutveckling än vad
regeringen tidigare beräknat. Samtidigt innebar de
lägre räntorna för den kvarstående skulden på arbetsmarknadsfonden att kostnaderna blev lägre än
vad regeringen bedömde inför budgetåret 1995/96.
Regeringen beräknar i den reviderade finansplanen att i genomsnitt 361 000 personer kommer att
vara öppet arbetslösa under budgetåret 1997. Det
motsvarar cirka 8,4 procent av arbetskraften. Andelen arbetslösa med ersättning från arbetslöshetsförsäkringen beräknas till omkring 70 procent under år
1997. Den totala kostnaden för ersättning till arbetslösa medlemmar i kassorna beräknas till
37 762 miljoner kronor under budgetåret 1997. Totalt beräknas anslaget till 41 229 miljoner kronor
under budgetåret 1997. Det är 7 141 miljoner kronor mer än vad som angavs i budgetpropositionen
(prop 1996/97:1 utg. omr. 13). Riksdagen beslutade
på tilläggsbudget att anvisa ytterligare 5 556 miljoner
kronor till anslaget för budgetåret 1997. Regeringen
föreslår nu på tilläggsbudget att ytterligare
1 585 miljoner kronor tillförs anslaget.

1

2

Utgiftsprognos

41 229 334 3

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. På tilläggsbudget har ytterligare 5 556 miljoner kronor anvisats
3. Regeringen har nu på tilläggsbudget föreslagit att ytterligare
1 585 miljoner kronor skall anvisas

Statsbidrag till arbetslöshetsförsäkringen
Arbetslöshetsförsäkringen skall ge personer, som har
haft en viss etablering på arbetsmarknaden och som
blir arbetslösa en rimlig ersättning under en omställningsperiod tills de får ett nytt arbete.
Hur arbetslösheten utvecklas är avgörande för anslagets storlek. Utgifterna under anslaget påverkas
utöver konjunkturen av hur reglerna i arbetslöshetsförsäkringen utformas. Reglerna bestämmer bland
annat ersättningsnivåer, ersättningsperiodernas längd
och genom ersättningsvillkoren hur många personer
som kvalificerar sig för rätt till arbetslöshetsersättning.
Under budgetåret 1995/96 var i genomsnitt cirka
344 000 personer arbetslösa per månad. Av dessa

Kontant arbetsmarknadsstöd/grundbelopp
Det kontanta arbetsmarknadsstödet (KAS) skall
ekonomiskt stödja arbetslösa under en övergångstid
när de söker arbete. En del av personerna som får
KAS är ungdomar vilka kvalificerar sig till ersättningen genom att uppfylla det så kallade utbildningsvillkoret.
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Också för KAS finns det ett starkt samband mellan nivån på arbetslösheten och hur utgifterna utvecklas. Utgifterna för KAS är dock betydligt mindre
än för statsbidrag till arbetslöshetsförsäkringen. Det
beror på att den genomsnittliga ersättningsnivån är
lägre samt att betydligt färre personer får KAS än ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.
Under budgetåret 1995/96 uppgick kostnaderna
för KAS till 3 642 miljoner kronor. I genomsnitt fick
cirka 31 800 personer per månad KAS under budgetåret 1995/96. Under budgetåret 1995/96 var
kostnaderna för KAS större än tidigare. Detta var en
effekt av att utbetalningarna från den då befintliga
statliga arbetsmarknadskassan skedde under anslagsposten för KAS. Utbetalningar från denna kassa
upphörde den 1 juli 1996.
Under budgetåret 1997 beräknas kostnaderna för
KAS till 1 808 miljoner kronor för i genomsnitt cirka
35 000 personer per månad. Riksdagen har beslutat
att KAS skall ersättas med ett grundbelopp från den
1 januari 1998.

re arbetslösa (OTA). Personer som fyllt 55 år och
varit arbetslösa i minst 24 månader och som får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen eller KAS kan
anvisas till åtgärden. Staten, kommuner, kyrkliga
kommuner, landsting och de allmänna försäkringskassorna kan vara anordnare. Verksamheten kan
även bedrivas inom kommunalt finansierade privata
och kooperativa alternativ till kommunal verksamhet. Syftet med åtgärden är att ta till vara de äldre
arbetslösas kompetens samt att höja kvaliteten i
verksamheten. Åtgärden skall finnas under budgetåren 1997 och 1998. Anvisningstiden är obegränsad
under denna period. Deltagaren får utbildningsbidrag samt en stimulansersättning om 45 kronor per
dag.
Den beräknade omfattningen av åtgärden för
budgetåret 1997 är 5 000 personer per månad. För
närvarande deltar cirka 6 000 personer i åtgärden,
varav cirka 2 500 kvinnor och cirka 3 500 män.

Aktivare användning av arbetslöshetsersättningen
Regeringen har i tilläggsbudget för år 1997 (prop.
1996/97:150) föreslagit att arbetslöshetsersättningen
på försök under perioden den 1 juli 1997 till den 31
december 1998 skall kunna användas på ett mer aktivt sätt. Enligt reglerna för arbetslöshetsersättningen
krävs i princip att den arbetslöse inte får ägna sig åt
någon annan verksamhet än att aktivt söka arbete.
Förslaget som godkänts av riksdagen innebär att ersättning skall kunna lämnas även till en arbetslös
som exempelvis deltar i ett projekt som inte ryms inom ramarna för den ordinarie arbetsmarknadspolitiska verksamheten.
Under budgetåret 1997 får försöksverksamheten
omfatta högst 500 miljoner kronor. Under budgetåret 1998 anser regeringen att försöksverksamheten
bör få omfatta högst 1 000 miljoner kronor. Försöksverksamheten kommer att utvärderas.

Resursarbete
Resursarbete är en ny åtgärd som infördes den 1 juli
1997.
Arbetstagarorganisationer och arbetsgivare på en
arbetsplats inom stat, kommun, landsting, kyrkliga
kommuner eller allmänna försäkringskassor kan
komma överens om att inrätta resursarbeten inom
alla yrkeskategorier. Syftet är att åstadkomma kvalitetshöjande insatser. Till dessa arbeten kan personer
vilka varit inskrivna i mer än sex månader som arbetssökande vid arbetsförmedlingen och som har rätt
till arbetslöshetsersättning anvisas som en extra resurs i det ordinarie arbetet. Åtgärden innebär, i likhet
med beredskapsarbete, att den anvisade får lön enligt
ett särskilt träffat lokalt avtal. Lönen får uppgå till 90
procent av den dagpenninggrundande inkomsten,
dock till högst 620 kronor per dag till och med den
28 december 1997 och till högst 638 kronor därefter.
Den anvisade betraktas som arbetstagare, men lagen
(1982:80) om anställningsskydd är inte tillämplig.
Ett resursarbete får omfatta högst sex månader, med
möjlighet till förlängning till nio månader. Som motprestation förbinder sig arbetsgivaren att täcka alla
kortare vikariatsbehov som uppstår med dessa resursarbetare. För arbetstimmar i resursarbete utgår
lön enligt det särskilt träffade lokala avtalet. Pågår
resursarbetet på deltid, skall arbetslöshetsersättningen nedräknas i motsvarande mån. Arbetsgivaren får
ett bidrag som motsvarar den anvisades arbetslöshetsersättning. Då åtgärden bryts av vikariat lämnas lön
i enlighet med gällande kollektivavtal.
Verksamheten är tillfällig och får bedrivas mellan
den 1 juli 1997 och den 31 december 1998.
Arbetsförmedlingsnämnden beslutar om resursarbete.

Offentligt tillfälligt arbete
Den 1 november 1996 infördes en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd, offentligt tillfälligt arbete för äld-

Tillfällig avgångsersättning
Tillfällig avgångsersättning innebär att helt arbetslösa
personer som har fyllt 60 men inte 65 år har möjlig-

Utjämningsbidrag
Utjämningsbidrag och utjämningsavgift infördes den
1 januari 1989 för att utjämna skillnaderna i nivån
på medlemsavgifterna i de olika arbetslöshetskassorna. Utjämningsavgiften utgör tre procent av den gällande högsta dagpenningen. Den beräknas för varje
medlem som finns i kassan vid utgången av det senaste verksamhetsåret. Utjämningsavgiften betalas
till staten som fördelar utjämningsbidrag till de arbetslöshetskassor som har rätt till det.
Kostnaderna för utjämningsbidraget uppgick under budgetåret 1995/96 till 63,7 miljoner kronor.
Under budgetåret 1997 beräknas kostnaderna för
utjämningsbidraget till 64,1 miljoner kronor.
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het att få arbetslöshetsersättning som benämns tillfällig avgångsersättning. Erbjudandet gäller från och
med den 1 juli till och med den 31 december 1997.
Denna ersättning lämnas tills dess att personerna
uppnår pensionsåldern utan krav på arbetssökande
eller annan aktivitet. För att beviljas denna ersättning
krävs att den arbetslöse har fått arbetslöshetsersättning eller deltagit i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
i minst tolv månader från och med den 1 januari
1996 till och med den 15 april 1997. Ansökningarna
görs hos den sökandes arbetslöshetskassa respektive
länsarbetsnämnd. I samband med att det från och
med den 1 januari 1998 införs en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring kommer utbetalningarna att ske genom några av de i dag existerande
arbetslöshetskassorna eller genom den nya kompletterande arbetslöshetskassan.
I samband med riksdagsbehandlingen av förslaget
om införande av tillfällig avgångsersättning framställde
utskottet
ett
antal
frågor
(bet.
1996/97:AU13). Frågorna rörde den praktiska tilllämpningen av lagförslaget. Utskottet ansåg det vara
viktigt att de frågor utskottet ställde klarades ut och
förutsatte att saken reglerades i en förordning eller
om så erfordrades att regeringen återkom till riksdagen i frågan.
AMS har i förordning givits ett generellt bemyndigande att meddela föreskrifter för verkställigheten av
lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant arbetsmarknadsstöd. Enligt vad regeringen inhämtat har AMS utnyttjat detta bemyndigande och
klarat ut de frågor om tillämpningen som väckts.
Regeringen anser mot bakgrund av detta att det för
närvarande inte är nödvändigt med ytterligare bestämmelser när det gäller tillämpningen av den tillfälliga avgångsersättningen.
Den 1 september 1997 hade cirka 9 500 personer
beviljats tillfällig avgångsersättning.

Generationsväxling
Bland de sysselsatta finns många äldre som arbetar
med fysiskt eller psykiskt slitsamma arbeten och som
gärna skulle vilja sluta arbeta före sin ordinarie pensionsavgång om det fanns ekonomiska förutsättningar. Under de senaste åren har medelåldern bland de
sysselsatta stigit. Samtidigt är ungefär hälften av de
arbetslösa under 35 år och många av dem är långtidsarbetslösa med en svag förankring på arbetsmarknaden. Mot denna bakgrund föreslår regeringen
att en möjlighet till så kallad generationsväxling införs.
Förslaget innebär att anställda som har fyllt 63 år,
efter överenskommelse med arbetsgivaren, erbjuds
möjlighet att lämna arbetsmarknaden i förtid. En
förutsättning bör vara att en vakans som uppstår
fylls med en långtidsarbetslös som har fyllt 20 men
inte 35 år. För att kunna ta del av åtgärden måste
ansökan göras under perioden den 1 januari - den 31
augusti 1998. En annan förutsättning bör vara att
den äldre har haft sammanhängande anställning i
minst två år omedelbart före generationsväxlingen.
Vidare bör för rätt till ersättning gälla att den äldre
inte står till arbetsmarknadens förfogande för den
arbetstid som han eller hon har lämnat.
Den äldre arbetstagare som på detta sätt lämnar
arbetsmarknaden föreslås få en ersättning från staten
som motsvarar 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomst, SGI, som arbetstagaren skulle ha
haft omedelbart före avgången om den allmänna försäkringskassan då hade känt till samtliga förhållanden, dock högst 14 400 kronor per månad under år
1998. Den fastställda ersättningen till den enskilde
och det högsta beloppet bör knytas till basbeloppet
och räknas om efter förändring av detta. Ersättningen bör vara pensionsgrundande och lämnas även vid
sjukdom.
Ersättningen till den äldre bör få betalas ut längst
till dess att han eller hon får ålderspension, dock som
längst till och med månaden före den månad som
vederbörande fyller 65 år. Avtalspension bör inte påverka nivån på ersättningen. Den som har mindre än
hel förtidspension bör kunna ingå i systemet. Generationsväxling sker då för den arbetstid som den äldre lämnar. Förtidspensionen påverkas inte. Om arbetsgivaren avvecklar sin verksamhet eller går i
konkurs under tiden åtagandet avser bör statens ansvar att till den äldre betala hela den fastställda ersättningen kvarstå.
Som en delfinansiering av den statliga ersättningen
bör arbetsgivaren betala ett finansieringsbidrag till
staten som motsvarar 25 procent av den ersättning
som staten lämnar. Arbetsgivaren och arbetstagaren
kan dessutom sluta avtal om att arbetsgivaren skall
betala ersättning utöver finansieringsbidraget. Denna
frivilliga extra ersättning betalas av arbetsgivaren direkt till arbetstagaren. Socialavgifter skall erläggas
för den extra ersättningen.

Regeringens överväganden
Anvisat anslag
För budgetåret 1998 föreslår regeringen att anslaget
för bidrag till arbetslöshetsersättning skall uppgå till
40 681 334 000 kronor. Detta baseras på antaganden om den ekonomiska utvecklingen enligt den reviderade finansplanen. Regeringen beräknar anslaget
till 31 535,3 miljoner kronor för år 1999 och
23 874,3 miljoner kronor för år 2000.
I enlighet med vad som aviserades i 1997 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen att
1 000 miljoner kronor av medlen under anslaget för
bidrag till arbetslöshetsersättning får användas på ett
aktivare sätt i enlighet med vad regeringen anfört i
vårpropositionen.
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A 2 Bidrag till lönegarantiersättning

Syftet är att den långtidsarbetslöse skall ersätta en
äldre arbetstagare inom samma driftsenhet. För att
underlätta tillämpningen bör dock så kallade successionskedjor få tillämpas. Dessa skall vara klart överskådliga samt bör godkännas av länsarbetsnämnden.
Den arbetslöse anvisas av arbetsförmedlingen och
skall erbjudas en tillsvidareanställning hos arbetsgivaren. Det bör inte vara möjligt för arbetsgivaren att
få arbetsmarknadspolitiska medel i samband med
anställningen av den yngre.
Generationsväxling får inte ske om någon hävdar
att han eller hon har företrädesrätt till anställningen.
I princip bör den unge ersättaren få samma arbetstidsmått som den äldre hade. Det bör dock finnas
möjlighet för den äldre att lämna endast del av tjänsten. Den yngre ges då möjlighet att fylla ut tjänsten
till den del den äldre har lämnat den. Arbetsgivaren
bör därvid få lägga samman lämnad tid från flera anställningar vid anställning av ny arbetskraft.
Länsarbetsnämnden skall godkänna avtalet mellan
arbetstagaren och arbetsgivaren om generationsväxling. Den allmänna försäkringskassan beräknar ersättningsnivån och administrerar utbetalningen till
den enskilde. Länsarbetsnämnden bör administrera
finansieringsbidraget som arbetsgivaren skall betala
till staten.
Generationsväxlingen bör finansieras delvis genom de minskade kostnader för arbetslöshetsersättning som uppstår i och med att unga arbetslösa får
arbete samt genom det finansieringsbidrag som arbetsgivaren betalar.
Resterande utgifter bör finansieras genom den
höjning och utvidgning av finansieringsbidraget vid
arbetsplatsintroduktion som föreslås under utgiftsomåde 14. De medel som anvisas över anslag
beräknas till 1 163 miljoner kronor år 1998,
881 miljoner kronor år 1999 samt 388 miljoner kronor år 2000. Medlen bör anvisas under anslaget för
bidrag till arbetslöshetsersättning. Inkomsterna för
det finansieringsbidrag som arbetsgivaren betalar beräknas till 291 miljoner kronor år 1998,
220 miljoner kronor år 1999 samt 97 miljoner kornor år 2000.
Förslaget föranleder ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring. Förslaget till ändring i 11 kap.
2 § k nämnda lag kommenteras under utgiftsområde
11 Ersättning vid ålderdom.

1995/96

Utgift

2 817 930

Utgift

2 048 600

1997

Anslag

2 086 050

1998

Förslag

2 042 022

1999

Beräknat

2 005 787

2000

Beräknat

1 405 787

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

2 086 050

1. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget finansieras utbetalning av ersättningar
till arbetstagare för lönefordringar i konkurs i enlighet med lönegarantilagen (1992:497). Vidare finansieras amorteringar till Riksgäldskontoret för den
skuld som kvarstår från lönegarantifonden. Skulden
uppgick den 31 december 1996 till drygt
1,9 miljarder kronor. Fr.o.m. år 1997 betalas från
anslaget även ersättningar till länsstyrelserna för deras arbete med utbetalning av lönegarantimedel.
Medlen för lönegarantiersättning finansieras genom
en lönegarantiavgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter. Avgiften uppgår fr.o.m. den 1 januari
1996 till 0,25 procent av avgiftsunderlaget för socialavgifterna. Anslaget disponeras av Kammarkollegiet.
Så länge skulden från lönegarantifonden kvarstår
styrs utgifterna på området av inkomsterna av lönegarantiavgiften. Därefter styrs de av antalet konkurser, av hur många arbetstagare som omfattas av
konkurserna samt av de bestämmelser som styr rätten till ersättning.
En jämförelse mellan utfall och budget för budgetåret 1995/96 visar att belastningen på anslaget för
det budgetåret blev ca 16 procent högre än vad som
budgeterats. Ökningen hänför sig dock i första hand
till ökade intäkter av lönegarantiavgiften och till följd
därav ökade amorteringar på skulden från lönegarantifonden. Amorteringarna uppgick budgetåret
1995/96 till ca 1 100 miljoner kronor. Utbetalningarna av lönegarantiersättning har stabiliserats på en
lägre nivå efter den kraftiga uppgången i början av
1990-talet. Budgetåret 1992/93 var utbetalningarna
4,5 miljarder kronor, budgetåret 1993/94 knappt 2
miljarder kronor och budgetåret 1994/95 endast ca
975 miljoner kronor. Budgetåret 1995/96 uppgick
utbetalningarna till 1 522 miljoner kronor, varav ca
1 100 miljoner kronor avser år 1996.
Under första halvåret 1997 har utgifterna på anslaget uppgått till 945 miljoner kronor, varav drygt
500 miljoner kronor avser utbetalningar av lönegarantiersättningar.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår tyder på att utbetalningarna kommer
att ligga på en i stort sett oförändrad nivå, eventuellt
något lägre än under år 1996.
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Regeringens överväganden
Regeringen beslutade i december 1995 att tillsätta
en parlamentarisk kommitté som skall utreda vissa
frågor om förmånsrätten vid konkurs m.m. (dir.
1995:163). Kommittén skall enligt sina huvuddirektiv bl.a. ta ställning till om arbetstagarnas löneskydd
vid arbetsgivarens konkurs kan förbättras utan att
statens kostnader för lönegarantin ökar. Kommittén
fick tilläggsdirektiv den 13 februari 1997 enligt vilka
uppdraget begränsades på så sätt att kommittén inte
skall ta upp de frågor om löneförmånsrätt och lönegaranti som omfattas av förslagen i den tidigare angivna propositionen 1996/97:102.
I 1997 års ekonomiska vårproposition aviserade
regeringen att den avsåg att lämna ett utredningsuppdrag syftande till att föreslå sådana ändringar av
lönegarantibestämmelserna att kostnaderna för lönegarantiersättningarna kan minska med 300 miljoner
kronor (prop. 1996/97:150, s. 109). Regeringen har
den 3 juli 1997 beslutat att genom tilläggsdirektiv
uppdra åt Förmånsrättskommittén att utreda hur en
sådan minskning av statens kostnader för lönegahar
den rantiersättningarna kan genomföras. Vid utformningen av sitt förslag skall kommittén beakta de
totala samhällsekonomiska kostnaderna. Inriktningen skall vara att regeländringarna skall kunna träda i
kraft så snart som möjligt. I förslaget till anslag för år
1998 har beaktats en besparing på 150 miljoner kronor.
Som tidigare uppgetts beräknas skulden från lönegarantifonden ha slutbetalts senast under år 1999. I
beräkningen av anslaget för år 2000 ingår därför
inga utgifter för räntor och amorteringar på denna
skuld.
För budgetåret 1998 föreslår regeringen
2 042 022 000 kronor för anslaget för bidrag till lönegarantiersättning. Anslaget har beräknats med
hänsyn till en minskning av lönegarantiersättningarna med 150 miljoner kronor. Regeringen beräknar
anslaget till 2 005,8 miljoner kronor för år 1999 och
1 405,8 miljoner kronor för år 2000.

Resultatbedömning
Som framgått har utbetalningarna av lönegarantiersättning stabiliserats på en lägre nivå än tidigare under 1990-talet, beroende på att antalet konkurser
och antalet berörda arbetstagare har minskat kraftigt. En allt större del av anslaget har därigenom
kunnat utnyttjas för amortering av den skuld som
kvarstår från lönegarantifonden. Med nuvarande
regler för lönegarantin och en förhållandevis låg nivå
på antalet konkurser beräknas skulden vara amorterad senast under år 1999. Till dess kvarstår behovet
av den rörliga krediten hos Riksgäldskontoret. För
det innevarande budgetåret uppgår krediten till
3 miljarder kronor. För budgetåret 1998 föreslås den
uppgå till 2 miljarder kronor.
Antalet konkurser och berörda arbetstagare bedöms med nuvarande ekonomiska utveckling att ligga på en någorlunda konstant nivå under de närmaste åren. Tendensen är för närvarande en viss
minskning. Med oförändrade regler skulle utbetalningarna av lönegarantin ligga på nuvarande nivå,
dvs. i storleksordningen drygt 1 miljard kronor per
år.
Den nuvarande lönegarantilagen infördes år 1992.
Löneskyddet har därefter ändrats, framför allt till
följd av ändringar i förmånsrätten år 1994. Vissa
ändringar gjordes i förmånsrättslagen (1970:979)
och lönegarantilagen (1992:497) våren 1997 (prop.
1996/97:102,
bet.
1996/97:LU19,
rskr.
1996/97:199). Syftet med ändringarna var framförallt att uppnå en bättre överensstämmelse mellan de
svenska reglerna om löneskyddet vid konkurs och
vad som följer av rådets direktiv 80/987/EEG av den
20 oktober 1980 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivarens insolvens.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om arbetslivsutveckling,

den 1 januari 1998 (ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),

2. antar regeringens förslag till lag om kommuners
ansvar för ungdomar mellan 20 och 24 år,

12. godkänner regeringens förslag att samordningen mellan änkepension och utbildningsbidrag
slopas fr.o.m. den 1 januari 1998 (ramanslaget
A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

13. godkänner regeringens förslag att rätten till utbildningsbidrag under sommarledighet vid särskilt upphandlad arbetsmarknadsutbildning
slopas fr.o.m. den 1 januari 1998 (ramanslaget
A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),

4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring,
5. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion,

14. godkänner regeringens förslag om bidrag till
kommunerna vid feriearbeten för gymnasiestuderande ungdomar (ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),

6. antar regeringens förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan
om arbetsmarknadsutvecklingen,

15. godkänner regeringens förslag om ändringar i
fråga om finansieringsbidrag vid arbetsplatsintroduktion fr.o.m. den 1 januari 1998
(ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),

7. godkänner regeringens förslag att 14 000 000
kronor av inflytande arbetsmarknadsavgifter enligt lagen (1981:691) om socialavgifter får användas för tillsynen av arbetslöshetsförsäkringen
(ramanslaget A 1 Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader),

16. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget B 3 Bidrag och uppdrag inom arbetslivsområdet m.m., inom en ram av högst
180 000 000 kronor besluta om bidrag som
medför utgifter efter år 1998, dock längst t.o.m.
år 2002,

8. godkänner regeringens förslag att högst
250 000 000 kronor av medlen under ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder får användas för tillfälliga personalförstärkningar vid
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut
under budgetåret 1998,

17. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget B 5 Forskning och utveckling inom arbetslivsområdet, inom en ram av högst
160 000 000 kronor besluta om bidrag som
medför utgifter efter år 1998, dock längst t.o.m.
år 2002,

9. godkänner regeringens förslag att bidrag till utbildning i företag får lämnas även efter budgetåret 1997 (ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),

18. godkänner regeringens förslag att AmuGruppen
AB fr.o.m. den 1 januari 1998 inte längre skall
vara beredskapsmyndighet inom totalförsvarets
funktion Arbetskraft (ramanslaget B 7 AmuGruppen AB),

10.godkänner regeringens förslag om ett nytt anställningsstöd (ramanslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder),
11. godkänner regeringens förslag om förlängning
av bidrag till starta-eget för invandrare fr.o.m.
5
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19. bemyndigar regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att medge anslutning av
anställda hos arbetsgivare till den statliga tjänstepensioneringen, grupplivförsäkringen, trygghetsavtalet och/eller personskadeavtalet i enlighet med vad regeringen förordat (ramanslaget
D 2 Statliga tjänstepensioner m.m.),

20. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader

ramanslag

4 118 585

A 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

ramanslag

21 043 793

A 3. Särskilda åtgärder för arbetshandikappade

ramanslag

6 596 798

A 4. Europeiska socialfonden m.m.

ramanslag

2 100 600

A 5. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering

ramanslag

11 274

A 6. Vissa kostnader för införandet av en allmän och sammanhållen
arbetslöshetsförsäkring

ramanslag

51 500

B 1. Arbetarskyddsverket

ramanslag

365 196

B 2. Arbetslivsinstitutet

ramanslag

208 361

B 3. Bidrag och uppdrag inom arbetslivsområdet m.m.

ramanslag

261 485

B 4. Rådet för arbetslivsforskning

ramanslag

24 752

B 5. Forskning och utveckling inom arbetslivsområdet

ramanslag

212 217

B 6. Bidrag till Samhall AB

ramanslag

4 356 419

B 7. AmuGruppen AB

ramanslag

9 514

B 8. Arbetsdomstolen

ramanslag

15 849

B 9. Statens förlikningsmannaexpedition

ramanslag

2 339

B 10. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

ramanslag

55

obetecknat anslag

4 147

B 12. Internationella avgifter

ramanslag

24 195

C 1. Jämställdhetsombudsmannen

ramanslag

13 943

C 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder

ramanslag

13 706

obetecknat anslag

3 432

B 11. Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

C 3. Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
D 1. Stabsuppgifter vid Arbetsgivarverket

ramanslag

3 000

D 2. Statliga tjänstepensioner m.m.

ramanslag

8 042 900

D 3. Bidrag till förnyelsefonder på det statligt reglerade omr ådet

ramanslag

57 892

Summa för utgiftsområdet

47 541 952
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om arbetslivsutveckling

Härigenom föreskrivs följande.
1 § Den som av länsarbetsnämnden anvisats till verksamhet för arbetslivsutvecklig skall inte anses som arbetstagare när han deltar i
verksamheten. När sådan verksamhet bedrivs på på en arbetsplats,
skall han dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap.
1-9 §§, 3 kap. 1-4 och 7-14 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ samt 7-9
kap. arbetsmiljölagen (1977:1160). Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för
verksamhet för arbetslivsutveckling.
2 § Den tid under vilken en arbetslös deltagit i verksamhet för arbetslivsutveckling i enlighet med länsarbetsnämndens anvisning utgör sådan med utfört arbete jämställd tid som avses i 19 § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Vid bestämmande av ramtid
enligt den lagen räknas inte tid då den arbetslöse varit hindrad att
arbeta på grund av deltagandet, i den mån tiden inte jämställs enligt
vad som nyss sagts.
3 § När det gäller avstängning från rätt till ersättning skall vad som
föreskrivs om arbetsmarknadspolitiska åtgärder i 46 § lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gälla också i fråga om verksamhet som avses i 1 §.
________________________
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.2 Förslag till lag om
kommuners ansvar för
ungdomar mellan 20 och 24
år

Härigenom föreskrivs följande.
Inledande bestämmelser
1 § En kommun får efter överenskommelse med regeringen eller den
myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet att i enlighet med bestämmelserna i denna lag erbjuda ungdomar en aktiverande och utvecklande insats på heltid .
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2 § Den verksamhet som avses i 1 § skall syfta till att utveckla den
enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten
skall stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på fortsatt utbildning. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål
och förutsättningar.
3 § Kommunens skyldighet omfattar ungdomar som står till arbetsmarknadens förfogande och gäller från och med den 1 juli det år de
fyller 20 år och till dess de fyllt 25 år.
4 § Kommunens skyldighet inträder om något arbete, reguljär utbildning eller någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd inte
kunnat erbjudas inom 90 dagar från det att den unge anmälde sig
som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. Utvecklingsinsatsen skall pågå i högst 12 månader.
5 § De som deltar i verksamhet anordnad av en kommun enligt denna lag skall inte anses som arbetstagare när de deltar i verksamheten.
När sådan verksamhet bedrivs på en arbetsplats, skall den unge dock
likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1-9 §§, 3 kap.
1-4 och 7 - 14 §§, 4 kap. 1-4 och 8-10 §§ samt 7-9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160) och vid tillämpning av lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som upplåtit en arbetsplats för verksamhet
enligt denna lag
Innan kommunen erbjuder den unge en utvecklingsinsats skall samråd
ske med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren.
Ersättningen
6 § Den som är berättigad till ersättning enligt lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring har vid deltagande i verksamhet som anordnas av kommunen enligt denna lag rätt till utbildningsbidrag.
7 § Vid bestämmande av ramtiden enligt 12 § lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring skall inte räknas tid då den unge varit hindrad att arbeta på grund av deltagandet i verksamhet som anordnas
av kommunen enligt denna lag.
8 § Kommunen skall lämna ersättning till den som deltar i verksamhet som anordnas enligt denna lag med ett belopp som motsvarar
vad han eller hon annars skulle varit berättigad till i försörjningsstöd
enligt 6 och 6 b §§ socialtjänstlagen (1980:620).
9 § Till den som inte är berättigad till ersättning enligt 6 § eller 8 §
skall kommunen under den tid den unge deltar i verksamheten lämna ersättning med 1 967 kronor per månad.
10 § Ersättning enligt 8 och 9 §§ skall benämnas utvecklingsersättning.
Upphörande
11 § Om den unge som deltar i verksamhet anordnad av kommunen
enligt denna lag på grund av misskötsamhet inte kan tillgodogöra sig
det som anordnas i verksamheten, får kommunen besluta att den
unge skall skiljas från denna. Detsamma gäller om den unge allvar8
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ligt stör eller hindrar av kommunen anordnad verksamhet i vilken
han eller hon deltar eller om han eller hon uteblir från sådan verksamhet fem dagar i följd utan att anmäla giltigt förfall.
12 § Den som skiljs från verksamhet enligt denna lag i enlighet med
bestämmelserna i 11 § skall avstängas från rätt till utvecklingsersättning från kommunen.
Överklagande
13 § Ett beslut av en kommun i fråga om ersättning enligt denna lag
eller om skiljande av den unge från deltagande i verksamhet enligt
11 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Annat beslut av
kommunen enligt denna lag får inte överklagas.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Verkställighetsföreskrifter
14 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter som behövs för tillämpningen av
denna lag.

_______________________
Denna lag träder i kraft den den 1 januari 1998.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 14, 17 och 19 §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

14 §
Vid prövning av arbetsvillkoret bortses från utfört förvärvsarbete
1. som arbetsgivaren finansierat
1. som arbetsgivaren finansierat
med stöd av
med stöd av
- förordningen (1986:414) om - förordningen (1997:000) om
rekryteringsstöd, eller
anställningsstöd, eller
- förordningen (1987:411) om - förordningen (1987:411) om
beredskapsarbete, eller
beredskapsarbete, eller
2. som bedrivits med stöd av förordningen (1984:523) om bidrag till
arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet.
Detta gäller dock inte om den sökande när det i första stycket nämnda arbetet påbörjades uppfyllde arbetsvillkoret med annat förvärvsarbete
enligt 12-13 §§.
17 §
När ramtid skall bestämmas en- När ramtid skall bestämmas enligt 12 § räknas inte heller tid då ligt 12 § räknas inte heller tid då
den sökande fått föräldrapen- den sökande fått föräldrapenningförmån
enligt
lagen ningförmån
enligt
lagen
(1962:381) om allmän försäk- (1962:381) om allmän försäkring eller varit hindrad att arbe- ring, varit ledig enligt lagen
ta på grund av
(1997:000) om rätt till ledighet
1. tjänstgöring enligt lagen för att bedriva näringsverksam(1994:1809)
om
totalför- het, eller varit hindrad att arbeta
svarsplikt,
på grund av
9
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2. arbetsmarknadsutbildning,
3. yrkesinriktad rehabilitering,
4. utbildning för vilken utbildningsbidrag lämnas enligt förordningen (1996:1654) om särskilt
utbildningsbidrag, eller
5. deltagande i verksamhet där
ersättning enligt 3 a § har utgått, i
den mån tiden inte jämställs enligt
vad som följer av 19 §.

1. tjänstgöring enligt lagen
(1994:1809)
om
totalförsvarsplikt,
2. arbetsmarknadsutbildning,
3. yrkesinriktad rehabilitering,
4. utbildning för vilken utbildningsbidrag lämnas enligt förordningen (1996:1654) om särskilt
utbildningsbidrag, eller
5. deltagande i verksamhet där
ersättning enligt 3 a § har utgått, i den mån tiden inte jämställs enligt vad som följer av
19 §.

19 §
För sökande som en gång har påbörjat en ersättningsperiod enligt
denna lag gäller följande. När det arbetsvillkor skall uppfyllas som
skall ligga till grund för en ny ersättningsperiod skall med tid under
vilken sökande enligt 12-14 §§ skall ha förvärvsarbetat jämställas
den tid då de
1. deltagit i och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt
utbildningsbidrag lämnats,
2. deltagit i och, om inte särskilda skäl hindrat det, fullföljt utbildning
för vilken utbildningsbidrag lämnats enligt förordningen (1996:1654)
om särskilt utbildningsbidrag,
3. fullgjort tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt
eller fått föräldrapenningförmån enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, i båda fallen dock tillsammans högst 2 månader,
4. utfört förvärvsarbete som
4. utfört förvärvsarbete som
arbetsgivaren finansierat med stöd arbetsgivaren finansierat med stöd
av
av
- förordningen (1986:414) om - förordningen (1997:000) om
rekryteringsstöd, eller
anställningsstöd, eller
- förordningen (1987:411) om - förordningen (1987:411) om
beredskapsarbete,
beredskapsarbete,
5. bedrivit egen näringsverksamhet med stöd av förordningen
(1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet, eller
6. fullföljt verksamhet där ersättning enligt 3 a § utgått.
________________________

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:580) om
ändring i lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 22 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring i paragrafens lydelse enligt lagen (1997:580) om ändring i
nämnda lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

22 §
Ersättning lämnas under längst 300 dagar (ersättningsperiod). Om den
sökande har fyllt 57 år före ersättningsperiodens slut är perioden i stället
450 dagar.
10
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I ersättningsperioden räknas inte in dagar under vilka den sökande har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling, ett offentligt
tillfälligt arbete för äldre arbetslösa eller verksamhet där ersättning
enligt 3 a§ utgår i enlighet med
föreskrifter som har meddelats av
regeringen.

I ersättningsperioden räknas inte in dagar under vilka den sökande har anvisats verksamhet för arbetslivsutveckling, ett offentligt
tillfälligt arbete för äldre arbetslösa, verksamhet enligt lagen om
kommuners ansvar för ungdomar
mellan 20 och 24 år eller verksamhet där ersättning enligt 3 a §
utgår i enlighet med föreskrifter
som har meddelats av regeringen.

Om den sökande omedelbart före inträdet i en arbetslöshetskassa har
fått ersättning från en annan arbetslöshetskassa, räknas ersättningsdagar
i den andra kassan in i ersättningsperioden.
Rätten till dagpenning upphör vid månadsskiftet före den månad då
den arbetslöse fyller 65 år.
________________________

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:705) om
arbetsplatsintroduktion

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion skall upphöra att gälla vid utgången av år 1997.
___________________
Äldre bestämmelser om tillvaratagande av statens rätt med avseende
på betalningen av finansieringsbidrag skall tillämpas för praktik som påbörjats före ikraftträdandet.

2.3 Förslag till lag om forsatt giltighet av lagen
(1996:423) om kommuners
medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

Härigenom föreskrivs att lagen (1996:423) om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen, som gäller till utgången av december 1997, skall äga
fortsatt giltighet till utgången av december 1998.
__________________
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3 Arbetsmarknad och arbetsliv

3.1

Omfattning/ändamål

Större förändringar
Arbetet har varit intensivt för att förbättra och
anpassa politiken rörande arbetsmarknad och arbetsliv till de allt större krav som utvecklingen på
arbetsmarknaden ställer. Arbetsrätten har reformerats med bl. a. ökade möjligheter att anställa
för begränsad tid och bättre villkor för deltidsoch vikariatanställda. Ambitionen vad gäller omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har fram t. o m. 1995/96 höjts och ett flertal nya åtgärdsformer har introducerats medan
andra anpassats till nya förutsättningar. Genom
inrättandet av arbetsförmedlingsnämnder har det
lokala inflytandet ökat.
Forskningen inom arbetslivsområdet har i ökad
utsträckning inriktats mot arbetmarknadsområdet.
För att stärka jämställdhetsarbetet och smidigt
kunna hantera den växande ärendemängden beslutade riksdagen att fr. o. m. år 1997 öka anslaget för
Jämställdhetsombudsmannen.
Förvaltningen inom utgiftsområdet har omfattats
av regeringens sparkrav på den statliga konsumtionen för perioden 1995/96-1998. Därtill har
30 miljoner kronor sparats på myndigheter inom
området.

Utgiftsområdet Arbetsmarknad och arbetsliv omfattar utgifter för arbetsmarknadspolitiska åtgärder, Arbetsmarknadsverkets, Arbetarskyddsverkets m.fl. myndigheters förvaltning samt forskning
och utveckling på arbetsmarknads- och arbetslivsområdet. Området innefattar vidare utgifter
för Samhall AB:s verksamhet, jämställdhetspolitiska frågor och statliga arbetsgivarfrågor. Inom
området finns också avgiftsfinansierad verksamhet, bl. a. inom AMV rörande yrkesinriktad rehabilitering.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

55 035,8

37 717,5

52 156,7

1998

1999

47 542,0

49 370,4

2000

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
På grund av ett kärvare läge på arbetsmarknaden
de gångna åren har det varit svårare att snabbt få
arbetslösa i reguljärt arbete och undvika att människor går lång tid utan arbete. Det har också inneburit svårigheter att få fram alla de platser i arbetmarknadspolitiska
åtgärder
som
varit
ambitionen för att upprätthålla kompetens- och
arbetslinjen. Samtidigt har myndigheter och bolag
inom området fått vidkännas de besparingar som
har gjorts inom offentlig sektor.
Det kan dock konstateras att stora ansträngningar
har gjorts i verksamheten och att myndigheter såväl
inom arbetsmarknads- som arbetslivsområdet, från
olika utgångspunkter, har arbetat med sikte på att
förbättra situationen på arbetsmarknaden och i arbetslivet.

Mål för utgiftsområdet
Tillväxt och sysselsättning - och därmed regeringens
övergripande mål om halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000 - främjas å ena sidan genom
en god matchning mellan arbetskraftsbehov och de
arbetssökande och undvikande av inflationsdrivande
flaskhalsar och å andra sidan genom ett kreativt och
tryggt arbetsliv. Ökad kompetens stärker den enskildes möjlighet till arbete. Det är därför viktigt att under tiden av arbetslöshet upprätthålla och förbättra
kompetensen.
Arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken är integrerade delar av den ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitikens uppgift är främst att främja en
väl fungerande matchning mellan lediga platser och
arbetssökande samt att särskilt stödja personer med
särskilda svårigheter att få och behålla ett arbete. På
13
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så sätt undviks inflationsdrivande flaskhalsar och det
blir möjligt att kombinera en ökad tillväxt och sysselsättning med låg inflation och minskad arbetslöshet.
Arbetslivspolitiken skall verka för en god arbetsmiljö
och ett utvecklande arbetsliv som är ett viktigt bidrag
för skapande av nya jobb och för att inte människor
skall förslitas, skadas och slås ut från arbetslivet. En
central del i arbetslivet och för dess utveckling och
därmed samhällets utveckling är jämställdhet mellan
kvinnor och män
Målen inom utgiftsområdet Arbetsmarknad och
arbetsliv kan utifrån dessa samband sammanfattas i

Prioriteringar för 1998
Inför 1998 ser regeringen det som nödvändigt, i
den begynnande konjunkturuppgången, att lediga
platser snabbt tillsätts och flaskhalsar motverkas.
Genom förstärkt fackligt samråd skall undanträngningseffekter av de statliga insatserna motverkas. Samtidigt vill regeringen betona vikten av
att fler av människorna inom de svagaste grupperna på arbetsmarknaden får del av de statliga
insatserna på området så att de kan få och behålla
ett arbete.
Särskilda satsningar görs på utbildning inom ITområdet och mot ungdomsarbetslöshet.
Insatserna för att främja ett säkert och utvecklande arbetsliv har fortsatt hög prioritet. Vidare prioriteras forsknings- och utvecklingsinsatser rörande arbetsorganisation och arbetsmarknad.
Frågor om metoder för att införliva ett jämställdhetsperspektiv på alla politikområden kommer att få
ökad betydelse.

– att medverka till att behovet av arbetskraft tillgodoses genom en snabb tillsättning av lediga platser och kompetensutveckling
– att motverka långa tider utan arbete, minska
långtidsarbetslösheten och utslagningen från arbetsmarknaden
– att skapa ett säkert och utvecklande arbetsliv
– att uppnå jämställdhet mellan kvinnor och män i
arbets- och samhällsliv

3.2

Resultatbedömning

Tillståndet och utvecklingen inom området
Den växande aktiviteten i ekonomin som inleddes i
slutet av 1996 börjar nu få genomslag även på arbetsmarknaden. Sedan slutet av våren 1997 kan en
allt tydligare förbättring av arbetsmarknadsläget
skönjas. Antal nyanmälda lediga platser har ökat och
antalet varslade har minskat vilket tyder på en förbättring av arbetsmarknadsläget. Samtidigt har antalet sysselsatta ökat säsongrensat sedan maj 1997.
Det har resulterat i att arbetslösheten visat på en positiv utveckling sedan februari 1997 och befinner sig
idag på den lägsta nivå sedan hösten 1995, säsongrensat.

TABELL 3.1

Under år 1996 var efterfrågan på arbetskraft svag
och det anmäldes knappt 23 000 nya platser per månad till arbetsförmedlingen. Det är endast under år
1993 som antalet nyanmälda lediga platser varit lägre som årsmedeltal. Den svaga arbetskraftsefterfrågan fortsatte under inledningen av år 1997 men nedgången bröts under våren och en uppgång kan
skönjas. Under de första åtta månaderna år 1997 har
det anmälts ca 13 000 fler platser jämfört med motsvarande period under år 1996. Antalet personer
som har varslats om uppsägning har minskat allt sedan andra halvåret 1996, främst inom tillverkningsindustrin.

ANTAGANDEN ENLIGT FINANSPLANEN. ÅRLIG PROCENTUELL FÖRÄNDRING

BNP, producentpris
Produktivitet
Antal arbetade timmar
Medelarbetstid
Antal sysselsatta
Arbetskraft
1
Öppen arbetslöshet
Personer i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder

1995
4,2
2,0
2,0
0,5
1,5
1,2
7,7

1996
1,1
1,0
0,1
0,7
- 0,6
- 0,2
8,1

1997
2,2
3,6
- 1,5
- 0,3
- 1,2
- 0,8
8,4

1998
3,1
2,0
1,0
0,0
1,0
- 0,2
7,4

4,4

4,5

4,3

4,7

1. Procent av arbetskraften, nivå.
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.
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TABELL 3.2. SYSSELSÄTTNINGEN FÖRDELAT EFTER NÄRINGSGREN ÅREN 1994-1996,
1000-TALS PERSONER

1994

1995

1996

Förändring
1995-1996 antal

Förändring
1995-1996 %

Jordbruk m.m.

136

124

115

-9

- 7,3

Tillverkningsindustri m.m.

761

802

809

7

0,9

Byggnadsindustri

225

230

225

-5

- 2,2

Privata tjänster

1 511

1 542

1 548

6

0,4

Kommunala myndigheter

1095

1094

1071

- 23

- 2,1

196

192

192

0

0,0

3 928

3 988

3 963

- 25

- 0,6

Statliga myndigheter
Totalt
Källa: AKU och Arbetsmarknadsdepartementet.

Sysselsättningen som ökade relativt kraftigt under
åren 1994 och 1995 till följd av en exportledd
konjunkturuppgång föll tillbaka under år 1996
och inledningen av år 1997. Det var främst inom
vård och omsorg som antalet sysselsatta minskade
men även andra delar av den offentliga sektorn
har visat på en nedåtgående trend. Inom det privata näringslivet fanns det emellertid sektorer i vilka
sysselsättningen alltjämt ökade, främst inom den
privata tjänstesektorn. De ökade statsbidrag som
tillförts kommunerna under år 1997 och framåt
kommer sannolikt att minska antalet uppsägningar inom den offentliga sektorn vilket bör innebära
att framför allt kvinnornas ökande arbetslöshet
kommer att bromsas upp. Sedan maj 1997 har antalet sysselsatta ökat med drygt 40 000, säsongrensat. Merparten av denna sysselsättningsökning har ägt rum inom de privata tjänsterna.
Andelen sysselsatta av befolkningen i åldern 16-64
år minskade från 72,2 procent under år 1995 till
71,6 procent under år 1996. Jämfört med inledningen av detta decennium har sysselsättningsgraden
minskat från 83,1 procent till ovannämnda nivå, en
minskning med ca 11,5 procentenheter. Under augusti 1997 uppgick sysselsättningsgraden för personer i
åldern 16-64 år till 71,7 procent vilket är 0,5 procentenheter lägre än under samma månad i fjol. För
männen uppgick sysselsättningsgraden under augusti
1997 till 74,1 procent, vilket är något högre än under
samma månad i fjol. Kvinnornas sysselsättningsgrad
uppgick under samma månad till 69,2 procent, vilket
är en minskning med 1,2 procentenheter jämfört
med augusti i fjol.
Under inledningen av 1990-talet ökade arbetslösheten mest för männen som ett resultat av den kraftigt minskade sysselsättningen inom tillverkningsoch byggnadsindustrin. Under konjunkturuppgången
åren 1994 och 1995 minskade dock arbetslösheten
för männen, då denna uppgång medförde en ökad
sysselsättning inom industrin. Arbetslösheten bland
kvinnorna började inte att öka i större omfattning

förrän under år 1992 då det försvårade statsfinansiella läget medförde stora besparingar inom den offentliga sektorn. Även de stora personalnedskärningarna inom det kontorsadministrativa området har
bidragit till denna utveckling. I slutet av mars 1993
var skillnaden mellan män och kvinnors arbetslöshet
som störst, 3,3 procentenheter. Därefter har skillnaden mellan män och kvinnors arbetslöshet successivt
minskat och idag är den öppna arbetslösheten för
kvinnnorna högre än för männen, se figur nedan. Sedan februari månad i år har emellertid den relativa
arbetslösheten visat på en positiv trend och ligger
idag klart under nivån vid årsskiftet 1996/97. I augusti 1997 var den öppna arbetslösheten 8,2 procent
för männen och 8,9 procent för kvinnorna. Jämfört
med augusti i fjol är detta en minskning med
1,0 procentenheter för männen medan det är en ökning med 0,1 procentenheter för kvinnorna.
Under 1990-talets inledande år skedde en kraftig
ökning av antalet långtidsarbetslösa personer, dvs.
personer som varit arbetslösa i sex månader eller
mer. Efter en nedgång år 1995 ökade antalet långtidsarbetslösa återigen år 1996. Detta förklaras av
det försämrade sysselsättningsläget som innebar försämrade möjligheter för de arbetslösa att få ett arbete. En närmare studie visar att eftersom inflödet i arbetslöshet inte ökar, är det inte fler som blir
arbetslösa utan de som är arbetslösa förblir detta under en längre tid, dvs. arbetslöshetstidens längd ökar.
Under augusti 1997 uppgick andelen långtidsarbetslösa till 38,3 procent av samtliga arbetslösa vilket är
1,7 procentenheter högre än under augusti i fjol. Antalet ungdomar som varit arbetslösa i 100 dagar eller
mer har alltjämt minskat under år 1997. Under augusti hade ca 16 800 ungdomar i åldern 20-24 år varit arbetslösa i 100 dagar eller mer, vilket är en
minskning med ca 3000 jämfört med samma månad
i fjol. För ungdomar i åldern 18-19 år uppgick motsvarande antal till drygt 800 vilket är något färre än
under augusti 1996.
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De utomnordiska medborgarna har haft en än besvärligare situation på arbetsmarknaden. Under tidigare decennier, när invandringen till stor del bestod
av arbetskraftsinvandring, fanns inte några större
skillnader mellan svenskar och utomnordiska medborgare. Under 1980- och 1990-talen har dock denna bild förändrats markant. Detta hänger förmodligen samman med att invandringen successivt har
skiftat karaktär från arbetskraftsinvandring till flykting- och anknytningsinvandring. Under första halvåret 1997 uppgick de utomnordiska medborgarnas
relativa arbetskraftsdeltagande till drygt 58 procent.
Jämfört med inledningen av 1990-talet innebär detta
en minskning med ca 16 procentenheter. Arbetslösheten bland de utomnordiska medborgarna var under inledningen av 1990-talet ca 2,5 gånger högre än
för svenska medborgare. Under första halvåret 1997
var de utländska medborgarnas arbetslöshet knappt
3 gånger större än för svenska medborgare.
En väl fungerande lönebildning är nödvändig för
att den öppna arbetslösheten skall kunna halveras till
år 2000. Under åren 1992 - 1994 uppgick löneökningarna till nästan fyra procent per år. Denna löneökningstakt är inte förenlig med målet att halvera
den öppna arbetslösheten till sekelskiftet. Under år
1995 minskade löneökningarna något. Den s.k.
Edin-gruppen föreslog år 1995 en norm för hur
mycket lönerna kan öka på medellång sikt, vilket innebär att lönerna inklusive löneglidning och lönebikostnader i Sverige inte får öka mer än arbetskraftskostnaderna i övriga västeuropeiska länder. Edingruppen kom fram till att lönerna inte borde öka
med mer än 3,5 procent per år för att Sverige skall
kunna behålla en konkurrenskraftig ekonomi. Lönerna började emellertid öka relativt kraftigt under
slutet av år 1995. Denna utveckling fortsatte sedan
under år 1996 då lönerna ökade med 6,1 procent.

Inom tillverkningsindustrin ökade lönerna med 7,4
procent mot drygt 3 procent som var genomsnittet
för övriga Europa. De avtal som slutits hittills under
år 1997 ger löneökningar på 2,5 till 3,1 procent.

De viktigaste statliga insatserna inom
området
Regeringens högt ställda mål är att halvera den öppna arbetslösheten från åtta procent i dag till fyra procent år 2000. Arbetsmarknadspolitiken, arbetslivspolitiken och jämställdhetspolitiken är viktiga
instrument för att nå målen för regeringens politik
och är således viktiga och integrerade delar av den
ekonomiska politiken. Arbets- och kompetenslinjen
utgör en grundläggande princip för såväl arbetsmarknadspolitiken som arbetslivspolitiken men också för jämställdhetspolitiken.
Regeringens politik är starkt inriktad mot aktivitet
framför passivitet. Aktiva åtgärder utgör alltid förstahandsvalet för att förbättra arbetsmarknadens
funktionssätt, motverka långtidsarbetslöshet och utslagning från arbetsmarknaden samt förhindra segregation och olika villkor för kvinnor och män i samhället.
Det är av stor betydelse att de som inte kan erhålla ett arbete i första hand erbjuds utbildning eller
annan lämplig åtgärd för att stärka sin kompetens
och öka möjligheterna att återkomma till den reguljära arbetsmarknaden. Lika viktigt är att arbetslivet
främjar personlig utveckling och kompetens samt
motverkar utslagning. Detta är av stor betydelse för
en väl fungerande arbetsmarknad. Villkoren för ett
deltagande på arbetsmarknaden och i arbetslivet
måste vara lika för både män och kvinnor.
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Arbetsmarknadspolitiken utgör en viktig del av
regeringens sysselsättningspolitik för att halvera den
öppna arbetslösheten fram till år 2000. Dess mest
centrala uppgift är att snabbt och effektivt tillsätta de
lediga platserna och underlätta arbetskraftens rörlighet på arbetsmarknaden. Därmed kan sysselsättningen höjas och arbetslösheten minska utan att inflationsdrivande flaskhalsar uppstår. Den har också till
uppgift att samverka med andra politikområden för
att överbrygga konjunktursvängningar genom att de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna anpassas till
konjunkturen. Arbetsmarknadspolitiken skall även
bidra till att könsuppdelningen på arbetsmarknaden
bryts. Dessutom skall personer som på grund av olika omständigheter har svårigheter att finna ett arbete
på den reguljära arbetsmarknaden ges möjlighet att
aktivt kunna deltaga i arbetslivet.
Arbetslivspolitiken skall främja arbetslivets utveckling med möjlighet till personlig utveckling och
arbete för den enskilde samt ökad tillväxt och produktivitet genom ny teknik, organisationsförändringar samt kompetensutveckling. Den har till uppgift att förebygga arbetsskador och ohälsa i
arbetslivet och därigenom motverka utslagning samt
att hjälpa människor tillbaka i arbete. En annan viktig uppgift är att utveckla ny kunskap och att föra
kunskaper och erfarenheter vidare, så att arbetsmiljöarbetet kan förbättras ytterligare. Arbetslivspolitiken skall också motverka en uppdelning av arbetslivet vad gäller olika arbetsvillkor, bland annat de
olika villkor som råder mellan kvinnor och män på
grund av den könsuppdelade arbetsmarknaden och
den ojämna fördelningen av ansvaret för hem och
barn. Till arbetslivspolitiken hör också frågor om arbetsrätt och arbetstider. Ett bra arbetsliv och fungerande spelregler på arbetsmarknaden ökar produktiviteten samt främjar ekonomisk tillväxt och
sysselsättning.
Jämställdhetspolitiken skall genomsyra alla politikområden. Inom ramen för jämställdhetspolitiken
fortsätter arbetet med att omfördela makt och inflytande mellan kvinnor och män i samhället. Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik. Ett centralt mål för regeringens
politik för arbete och tillväxt är att det råder lika
villkor för män och kvinnor på arbetsmarknaden och
i arbetslivet.
Staten som arbetsgivare omfattar främst statliga
arbetsgivarfrågor som personal- och chefsförsörjning,
personalutveckling och personalrörlighet samt löneoch anställningsvillkor. En omfattande delegering
från regeringen till myndigheterna av befogenheter
inom det arbetsgivarpolitiska området har skett efter
1985 års personalpolitiska proposition. Samtidigt har
mål- och resultatstyrning införts med tydligt resultatansvar för myndigheterna. Betydande avregleringar
har också skett under perioden i syfte att ta bort
särlösningar för statsförvaltningen i jämförelse med
den övriga arbetsmarknaden.

En särskild utredare har haft i uppdrag att utvärdera hur den arbetsgivarpolitiska delegeringen till
myndigheterna har fungerat. Utredningen har lämnat
sitt betänkande och konstaterar att delegeringarna
och, i anslutning till dem, den nya statliga arbetsgivarorganisationen som trädde i kraft år 1994, i stort
har fungerat väl. Utredningen pekar dock på behovet
av en fortlöpande uppföljning av arbetsgivarpolitiken
från regeringens sida och lämnar förslag om hur en
sådan uppföljning lämpligen bör ske. Mot bakgrund
av den gjorda utvärderingen anser regeringen att den
arbetsgivarpolitiska delegeringen bör ligga fast. Ett
uppföljningssystem kommer att införas som bl.a. innebär att myndigheterna åläggs att fortlöpande redovisa sin kompetensförsörjning och de mål som gäller
för denna.

Effekter av statliga insatser
Arbets- och kompetenslinjen har under åren visat
sig vara verkningsfull. Långtidsarbetslösheten i
Sverige är fortfarande förhållandevis låg i ett europeiskt perspektiv. Naturligtvis har det försämrade arbetsmarknadsläget inneburit att den förda
politiken har utsatts för stora påfrestningar.
Emellertid visar erfarenheterna att under den
konjunkturuppgång som Sverige hade under åren
1994 och 1995, med medföljande ökad arbetskraftsefterfrågan, så ökade de långtidsarbetslösas
möjligheter att erhålla ett arbete på den reguljära
arbetsmarknaden mer än för andra grupper. Detta
innebär att den förda politiken har bidragit till att
även personer med långa perioder av arbetslöshet
är anställningsbara.

Regeringens slutsatser
Politiken bör även fortsättningsvis bygga på arbetsoch kompetenslinjen som en hörnsten i den svenska
aktiva arbetsmarknads- och arbetslivspolitiken.
I ett läge med tecken på en konjunkturförbättring
är det särkilt viktigt att tendenser till flaskhalsar liksom undanträngningseffekter av de statliga insatserna motverkas.
I strävan att halvera den öppna arbetslösheten till år
2000 anser regeringen att de arbetsmarknadspolitiska medlen måste användas mer strategiskt för att
motverka utslagning och för att få sökande i reguljärt
arbete. Resurser inom utgiftsområdet måste säkerställas för personer med svagare ställning på arbetsmarknaden så att dessa tydligt prioriteras. Detta gäller såväl arbetssökande som anställda. Den
yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen har varit
effektiv. Det finns tendenser till brist på arbetskraft
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inom vissa yrkesområden. Arbetsmarknadsutbildning inriktad på dessa yrken bör prioriteras.
Ett säkert och utvecklande arbetsliv med bl.a. goda arbetsorganisationer, kompetensutveckling och
långsiktig kunskapsuppbyggnad, är en viktig förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.
Regeringen anser att det under de närmaste åren
finns ett utrymme för arbetstidsförkortning, vilken i
första hand bör ske inom ramen för de kollektivavtal
som sluts på arbetsmarknaden.
En väl fungerande lönebildning är en förutsättning
för att arbetslösheten skall kunna halveras. Under de
senaste 20 åren har lönebildningen inte fungerat tillfredsställande. Lönerna i Sverige har ökat för snabbt
i förhållande till produktiviteten och till lönerna i våra konkurrentländer. Höga löneökningar leder till att
massarbetslösheten biter sig fast. En påtaglig och
permanent minskning av arbetslösheten förutsätter
att formerna för lönebildningen förbättras över hela
arbetsmarknaden. En förstärkning av förlikningsmannainstitutet kan bidra till en sådan förbättring.
En viktig utgångspunkt är dock att arbetsmarknadens parter också i fortsättningen bär huvudansvaret
för lönebildningen.
Regeringens högt ställda målsättning är att halvera
den öppna arbetslösheten fram till år 2000. Detta
arbete bedrivs nu med samma kraft och konsekvens
som saneringen av de offentliga finanserna. Den löpande uppföljning av arbetslöshetsmålet som regeringen gör varje halvår innebär att arbetslöshetsmålet
nu följs upp med samma noggrannhet som inflationsmålet, den långa räntan, växelkursen, den offentliga sektorns skuld och budgetunderskottet.
Det finns mycket som talar för att arbetsmarknadsläget under den kommande hösten kommer att

utvecklas mer gynnsamt. Tillväxten beräknas att öka
än mer framöver. Dessutom kommer de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som tillkom efter förslag i den
ekonomiska vårpropositionen att få full effekt. De
ökade statsbidragen till kommunerna bör medföra
att personalnedskärningarna inom den offentliga sektorn minskar. Generationsväxlingen och ungdomssatsningen kommer att tillsammans med de övriga
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt övriga insatser utanför arbetsmarknadspolitikens område bidra till att en halveringen av den öppna arbetslösheten uppnås till år 2000.

3.3

Åtgärder utanför utgiftsområdet

Arbetet med att halvera den öppna arbetslösheten
genomsyrar alla politikomåden, inte minst den ekonomiska politiken. Kompetenslinjen i arbetsmarknadspolitiken är naturligtvis nära knuten till den
satsning som görs inom utbildningsområdet. Stöd i
olika former inom näringspolitikens område syftar
också till ökat företagande och ökad sysselsättning.
Konstnärernas arbetsmarknad avviker på många
sätt från andra arbetsmarknader. Regeringen har
därför tagit initiativ till en utredning (Ku 1997:04)
om en översyn av arbetsmarknadspolitiken i förhållande till konstnärsyrket. Eventuella förslag från utredningen lämnas under hösten 1997.
Arbetet för att öka jämställdheten drivs framåt
genom politiken på samtliga områden.

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

46 722,7

32 150,4

36 390,21

38 308,22

33 922,5

35 713,2

34 831,9

8 256,2

5 530,2

5 617,4

5 739,03

5 484,5

5 409,6

5 429,6

C Jämställdhet mellan kvinnor och män

34,5

23,2

31,2

65,24

31,1

31,5

31,9

D Staten som arbetsgivare

22,4

13,7

8 017,75

8 044,36

8 103,8

8 216,1

8 369,7

Totalt för utgiftsområdet

55 035,8

37 717,5

50 146,4

52 156,7

47 542,0

49 370,3

48 663,0

A Arbetsmarknad
B Arbetsliv

1. Varav anslaget A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder har minskats med 2,1 miljarder kronor på tilläggsbudget.
2. I beloppet ingår 4,2 miljarder kronor från det äldre anslaget X A 2 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
3. I beloppet ingår medel från det äldre anslaget X B 2 Myndigheter inom arbetslivsområdet.
4. I beloppet ingår 32,7 miljoner kronor från det äldre anslaget V G 2 Särskilda jämställdhetsåtgärder.
5. Fr.o.m. budgetåret 1997 har anslaget D 2 Statliga tjänstepensioner m.m. tillkommit.
6. I beloppet ingår 16,7 miljoner kronor från det äldre anslaget VII E 8 Bidrag till kompetensutveckling samt anslaget D 2 Vissa avtalsstyrda anslag m.m.
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4 Arbetsmarknad

4.1

Omfattning och ändamål

Större förändringar
Med anledning av riksdagens beslut att AMV under
budgetåren 1995/96-1998 skall spara 307 miljoner
kronor på AMS och länsarbetsnämndernas förvaltningskostnader har AMV genomfört en organisationsförändring. Den innebär att administrativa stödfunktioner för hela landet från och med den 1
januari 1997 samordnas i organisationen AMS
Tjänster. Samtidigt har AMS och länsarbetsnämndernas kanslier minskat kraftigt. I enlighet med riksdagens beslut skall ingen besparing tas ut på arbetsförmedlingarnas
verksamhet. Arbetsmarknadsinstituten omfattas av ett särskilt besparingsuppdrag
om 103 miljoner kronor under budgetåren 1995/96
och 1997.
Riksdagen har på tilläggsbudget till statsbudgeten
för år 1997 beslutat att AMV får använda ytterligare
100 miljoner kronor, det vill säga totalt 700 miljoner
kronor, för tillfälliga personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut. Utöver
dessa medel har riksdagen anvisat 20 miljoner kronor för att utveckla effektivare arbetsformer vid arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsinstituten.
Stora förändringar har skett inom de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Budgetåret 1995/96 ersatte
arbetsplatsintroduktion (API) åtgärderna invandrarpraktik, akademikerpraktik, vidgad arbetsprövning och praktikdelen i ungdomsintroduktionen.
Kommunerna tog över ansvaret för ungdomar som
inte fyllt 20 år, s.k. kommunalt ansvar för ungdomar. För att arbetslösa skall kunna lära sig den nya
informationstekniken samtidigt som de deltar i arbetsmarknadsinriktade projekt, infördes de s.k. datorteken. En ny form av praktikplatser, europastipendier för arbetslösa ungdomar, infördes den 1 juli
1995. Fr.o.m. den 1 oktober 1997 ersätts dessa av
s.k. interpraktikstipendier där praktiken kan genomföras även i länder utanför Europa.

Arbetsmarknadsverket (AMV) är den myndighet
som huvudsakligen svarar för de arbetsmarknadspolitiska insatserna under verksamhetsområdet. Detta
omfattar därför främst utgifter för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och AMV:s förvaltning.
Under verksamhetsområdet återfinns också utgifter för Europeiska socialfonden, utgifter för Institutet
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering samt utgifter
för vissa kostnader för införandet av en allmän och
sammanhållen arbetslöshetsförsäkring.
Verksamhetsområdet omfattar även avgiftsfinansierade verksamheter som inte redovisas på statsbudgeten. Dessa är Arbetslivstjänster och Aske kursgård.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

46 722,7

32 150,4

1998

1999

2000

38 308,2 1 33 922,6 35 713,2 34 831,9

1. I detta belopp ingår en beräknad förbrukning under år 1997 på
4 177 091 tkr på reservationsanslaget A 2. Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder för budgetåret 1995/96

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
Första halvåret 1997 var ca 10 700 årsarbetare anställda inom AMV, varav ca 8 700 på arbetsförmedling och arbetsmarknadsinstitut.
Under perioden januari till augusti 1997 deltog i
genomsnitt 184 000 personer per månad i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder som
finansieras under verksamhetsområdet, exklusive utbildning i företag.
Första halvåret 1997 hade i genomsnitt knappt
45 200 personer per månad anställning med lönebidrag och knappt 5 400 personer skyddat arbete
hos offentliga arbetsgivare (OSA).
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Storleken på statsbidragen till rekryteringsstöd,
beredskapsarbete och utbildningsvikariat har förändrats liksom storleken på det finansieringsbidrag som
arbetsgivare vilka anordnar API betalar. Till följd av
förändringarna av ersättningsnivåns storlek i arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet har utbildningsbidragets storlek för personer som har rätt till arbetslöshetsersättning
ändrats. Från den 1 juli 1997 ändrades dessutom utbildningsbidragets storlek för personer som inte har
rätt till arbetslöshetsersättning till ett belopp som efter skatteavdrag motsvarar bidragsdelen i studiemedlen.
Arbetslösa kvinnor har givits ökade möjligheter
till förlängt starta-eget bidrag och 30 miljoner kronor
har avsatts för projekt som syftar till att bryta den
könsuppdelade arbetsmarknaden.
I syfte att öka det lokala inflytandet i arbetsmarknadspolitiken har medlen för otraditionella insatser
under verksamhetsområdet ökat med 100 miljoner
kronor till totalt 600 miljoner kronor under år 1997.
Av medlen är 550 miljoner kronor beräknade under
anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder och 50
miljoner kronor under anslaget Särskilda åtgärder för
arbetshandikappade.
För att höja kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna har för budgetåret 1997 skapats ett
utrymme om 600 miljoner kronor under anslaget
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det större utrymmet skall främst användas till att öka omfattningen av den, i jämförelse med andra åtgärder, dyrare yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen.
Riksdagen har på tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 1997 beslutat att det flexibla lönebidraget skall finnas kvar. Bidragsnivån får dock inte
överstiga 80 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden annat än i vissa särskilda fall hos allmännyttiga organisationer och för personer med mycket
begränsad arbetsförmåga till följd av ett svårt funktionshinder. För budgetåret 1997 har AMS givits i
uppdrag att sänka den genomsnittliga bidragsnivån i
lönebidrag som lämnas till andra arbetsgivare än
allmännyttiga organisationer till högst 60 procent av
den bidragsgrundande lönekostnaden. Endast personer med funktionsnedsättning som leder till ett arbetshandikapp skall efter utgången av år 1997 kunna
omfattas av lönebidrag.
I och med Sveriges inträde i EU har fr.o.m. budgetåret 1995/96 medel utbetalats för insatser inom
ramen för Europeiska socialfonden.
Riksdagen har beslutat om inrättandet av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
Riksdagen har beslutat om ett nytt anslag för införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring.

läggande uppgift. Härigenom motverkas inflationsdrivande flaskhalsar och långa arbetslöshetstider samtidigt som tillväxten påskyndas. En effektiv arbetsmarknadspolitik bidrar påtagligt till
att målet om en halvering av den öppna arbetslösheten till år 2000 uppnås. Under år 1998 skall de
övergripande målen för AMV vara att
– hålla vakanstiderna nere för lediga platser,
– minska långtidsarbetslösheten,
– motverka långa tider utan arbete.
Konjunkturuppgången skall utnyttjas för att stärka
ställningen på arbetsmarknaden för dem med en svagare ställning. Vidare skall decentraliseringen och
förenklingen av arbetsmarknadspolitiken fortsätta.
Bekämpningen av flaskhalsar och ungdomsarbetslösheten kommer att sättas i fokus. Arbetet med att
bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden skall
fortsätta.

4.2

Resultatbedömning och slutsatser

Övergripande mål och verksamhetsmål budgetåret 1995/96
Inför budgetåret 1995/96 angav regeringen fem
övergripande mål för AMV:
– Platsförmedlingens möjligheter skulle utnyttjas till
fullo,
– De långtidsarbetslösa och de utsatta grupperna
skulle prioriteras, rundgången skulle brytas,
– De arbetslösa skulle mobiliseras genom kompetensuppbyggnad och ökade krav på aktivt arbetssökande,
– Jämställdheten på arbetsmarknaden skulle öka,
– Medelsanvändningen skulle effektiviseras.
Dessa övergripande mål bröts sedan ner i tretton
verksamhetsmål. Utfallet för budgetåret visar att
närmare hälften av verksamhetsmålen uppfylldes. De
mål som uppnåtts har varit knutna till det övergripande målet för platsförmedlingen, prioriteringen av
utsatta grupper samt en effektivisering av medelsanvändningen. Däremot har långtidsarbetslösheten inte
pressats tillbaka i den omfattning regeringen angivit.
Detta kan till en del förklaras av att utvecklingen på
arbetsmarknaden under år 1996 blev mindre gynnsam än vad som förväntades samt att AMV har haft
stora svårigheter att uppnå den beräknade omfatt-

Prioriteringar för år 1998
En snabb och effektiv matchning av lediga platser
och arbetssökande är arbetsförmedlingens grund20
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ning på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bl.a.
på grund av det försämrade konjunkturläget.
Målsättningen vid inledningen av budgetåret var
att i genomsnitt 240 000 personer per månad skulle
delta i någon konjunkturberoende arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Målet reviderades sedermera till
215 000 personer samtidigt som regeringen gjorde en
medelsindragning motsvarande den minskade omfattningen. I genomsnitt deltog 198 000 personer i
någon konjunkturberoende arbetsmarknadspolitisk
åtgärd under budgetåret 1995/96. Det var drygt
20 000 personer färre än budgetåret innan. En av
orsakerna till att den planerade omfattningen på åtgärderna inte har uppnåtts var att införandet av datortek och det kommunala uppföljningsansvaret för
de yngsta ungdomarna gick trögt vid inledningen av
budgetåret. Därutöver gjorde den försvagade efterfrågan på arbetskraft det svårare att i tillräcklig utsträckning hitta lämpliga praktikplatser.
Regeringen angav som mål att vakanstiderna för
lediga platser inte fick öka påtagligt under budgetåret
1995/96. Vakanstiderna för lediga platser ökade
dock med 5 dagar jämfört med budgetåret 1994/95
trots att efterfrågan på arbetskraft minskade. Den
genomsnittliga anmälningstiden för en nyanmäld
plats uppgick till 18 dagar. Ökningen kan i stor utsträckning förklaras av en förändrad administrativ
hantering av platserna på arbetsförmedlingarna som
syftar till att förbättra registerkvaliteten och uppföljningen av platserna. Genom att arbetsförmedlingen
anvisar lämpliga arbetssökande till lediga arbeten
kan vakanstiderna hållas nere. Arbetsförmedlingarna
har också under föregående budgetår ökat andelen
platser som fått anvisning till i genomsnitt 82 procent
av alla nyanmälda platser.
Målsättningen att långtidsarbetslösheten skulle
minska med i genomsnitt 20 000 personer per månad och att antalet långtidsarbetslösa vid utgången
av år 1996 skulle vara 40 000 personer färre än vid
ingången av budgetåret uppnåddes inte. Långtidsarbetslösheten
minskade
med
i
genomsnitt
2 800 personer per månad och uppgick till i genomsnitt 91 200 personer per månad. Regeringens bedömning är att det försämrade arbetsmarknadsläget
påtagligt påverkade möjligheterna att nå det uppsatta
målet. Långtidsarbetslösheten borde dock ha kunnat
pressats tillbaka ytterligare om det skett en tydligare
prioritering av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna till de långtidsarbetslösa. De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna borde således ytterligare ha prioriterats för arbetssökande med särskilda svårigheter på
arbetsmarknaden såsom ungdomar, arbetshandikappade och utomnordiska medborgare som i större utsträckning än andra riskerar att bli långtidsarbetslösa. En allt större andel av de arbetssökande har också
varvat arbetslöshet och åtgärder under långa perioder utan att ha haft ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Denna sökandegrupp riskerar att

permanent slås ut från den reguljära arbetsmarknaden.
Ökningen av långtidsarbetslösheten under andra
halvåret 1996 kan dock till viss del förklaras av en
förändring i definitionen i AMV:s verksamhetsstatistik som innebar att personer med tillfälliga timanställningar registrerades som arbetslösa. Dessa personer blev i stor utsträckning definitionsmässigt
långtidsarbetslösa eftersom de i praktiken inte var
aktuella för några arbetsmarknadspolitiska åtgärder
då de i varierande grad hade heltidsarbete.
Arbetsmarknadssituationen för kvinnor försämrades. Förutom den redan höga deltidsarbetslösheten
ökade även den öppna arbetslösheten bland kvinnor.
Ökningen har motverkats genom att kvinnorna fått
en allt större andel av åtgärdsplatserna. Arbetslösheten under budgetåret 1995/96 var fortfarande lägre
bland kvinnor än bland män och det gällde även de
genomsnittliga arbetslöshetstiderna.
Andelen som 90 dagar efter avslutad åtgärd hade
ett arbete minskade under budgetåret 1995/96 till
31 procent jämfört med 37 procent budgetåret
1994/95. Det kan huvudsakligen förklaras av den
minskade efterfrågan på arbetskraft.
Vad gäller de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökade under budgetåret
1995/96 de genomsnittliga kostnaderna per deltagare
och månad. Det berodde bl.a. på att arbetsförmedlingarna inte kunde nå upp till den beräknade omfattningen på de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetsförmedlingarna
lyckades dock minska styckkostnaderna för den köpta arbetsmarknadsutbildningen. En effektivisering av
medelsanvändningen skedde även under anslaget
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade. Genom
omförhandlingar av bidragsnivåer sänktes de genomsnittliga lönebidragskostnaderna.

Övergripande mål och verksamhetsmål
budgetåret 1997
För budgetåret 1997 finns tre övergripande mål
för AMV:
– Håll nere vakanstiderna för lediga platser,
– Minska långtidsarbetslösheten,
– Motverka långa tider utan arbete.
Dessa mål har fram till i juni 1997 brutits ner i åtta
verksamhetsmål. Antalet verksamhetsmål var därmed väsentligt färre än budgetåret innan. Resultaten
under första halvåret 1997 har följt samma utveckling som under budgetåret 1995/96. Under första
halvåret uppnåddes två av verksamhetsmålen helt
och ett av målen delvis. De mål som uppnåddes rörde prioriteringen av arbetshandikappade samt
granskningen av ersättningsärenden vid arbetslös21
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hetskassorna. Däremot har AMV haft betydande
svårigheter att hittills nå upp till planerad omfattning
på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna samt att
pressa tillbaka långtidsarbetslösheten och motverka
långa tider utan reguljärt arbete. Resultaten beror
framförallt på att utvecklingen på arbetsmarknaden
har varit sämre än väntat. Mot bakgrund av denna
utveckling och som ett led i regeringens strävan att
förenkla regelverket reviderades och minskades antalet verksamhetsmål ytterligare i regleringsbrevet för
AMV i juni 1997.
För att hålla nere vakanstiderna var målsättningen
fram till i juni 1997 att anvisa lämpliga sökande till
minst 88 procent av de lediga platserna. Anvisningsgraden har under det första halvåret ökat till 86 procent jämfört med 82 procent budgetåret 1995/96. En
del av förklaringen till att målet ännu inte uppnåtts
är, förutom brister i registreringen av utförda anvisningar, även att det funnits svårigheter att hitta
lämpliga sökande till vissa platser inom framförallt
IT-området. Anvisningsgraden för platser som kräver
specialistkompetens eller högskoleutbildning är lägre
än för övriga platser. Det finns i dag inga tecken på
generella flaskhalsproblem, men däremot tendenser
till rekryteringssvårigheter inom vissa branscher vilket bl.a. kan avläsas i Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer. AMV har till uppgift att noggrant
följa varje tendens till flaskhalsar på arbetsmarknaden. AMS utarbetar i enlighet med regeringens uppdrag en ny metod för att följa vakanstiderna som
bygger på enkäter till arbetsgivarna i samband med
att de anmäler en ledig plats till arbetsförmedlingen.
Arbetsmarknadssituationen för kvinnor har fortsatt att försämras men arbetslösheten är fortfarande
något lägre än bland män. Kvinnorna har successivt
fått en större andel av de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna och under det första halvåret 1997 hade
de en större andel av åtgärdsplatserna än deras andel
av den totala arbetslösheten.
Målsättningen fram till i juni 1997 var att i genomsnitt 228 000 personer per månad skulle delta i
konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Under första halvåret 1997 har i genomsnitt
210 000 personer per månad deltagit i konjunkturberoende åtgärder. I juni reviderades målet till att
omfatta i genomsnitt 207 000 personer under år
1997. Regeringen gör bedömningen att AMV kommer att ha svårt att nå upp till denna omfattning.
Regeringen vill dock poängtera att AMV:s uppdrag
för budgetåret 1997 att sysselsätta minst 207 000
personer kvarstår. Ansträngningarna måste fortsätta
att ge fler arbetslösa möjlighet att delta i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Även målnivåerna beträffande antalet långtidsarbetslösa och antalet långtidsinskrivna arbetssökande som inte haft ett
reguljärt arbete sedan minst två år tillbaka har reviderats. Revideringen av verksamhetsmålen gjordes
också delvis på grund av förändringar i AMV:s verksamhetsstatistik, men huvudskälet var det försämra-

de arbetsmarknadsläget. Förändringen av arbetslöshetsdefinitionen i verksamhetsstatistiken får till följd
att den statistiskt redovisade arbetslöshetsnivån stiger
något samtidigt som det uppnås en större överensstämmelse med SCB:s officiella arbetslöshetsstatistik.
Den reviderade målsättningen beträffande långtidsarbetslösheten är att den skall uppgå till högst
100 000 personer per månad. Under det första halvåret 1997 var i genomsnitt 105 000 personer långtidsarbetslösa vilket var närmare 5 000 färre jämfört
med samma period året innan. Målet att motverka
långa tider utan arbete reviderades till att antalet arbetssökande som varit inskrivna vid förmedlingen i
minst två år och som under denna tid inte haft ett
reguljärt arbete, s.k. långtidsinskrivna, inte får uppgå
till fler än 120 000 personer i genomsnitt under
1997. Under det första halvåret uppgick antalet långtidsinskrivna till 124 000 personer.
En viktig grund för att hävda arbets- och kompetenslinjen i arbetsmarknadspolitiken är att förmedlingarna kontrollerar att de arbetssökande står till
arbetsmarknadens förfogande. Regeringen har därför
betonat vikten av att arbetsförmedlingarnas kontrollfunktion bör utökas. Regeringen har vidare angivit
att 12 miljoner kronor av förvaltningsmedlen under
budgetåret 1997 skall användas för AMS tillsyn av
arbetslöshetsförsäkringen samt för AMS verksamhet
i samband med överklagande av beslut om arbetslöshetsersättning eller medlemskap i arbetslöshetskassa.
Under första halvåret 1997 har AMS granskat
knappt 2 300 ärenden. Därutöver har regeringen beviljat AMS drygt 5 miljoner kronor för två projekt
för att stärka arbetsförmedlingens kontrollfunktion
varav ett sker i samverkan med RFV, CSN och Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Resultatinformation inom de prioriterade
områdena
Ovan har regeringen redogjort för resultaten under
budgetåren 1995/96 och 1997 på en mera övergripande nivå. Regeringen har som målsättning att sökande som har särskilt svårt att hävda sig på arbetsmarknaden skall prioriteras i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. I det följande ges en mera detaljerad beskrivning för olika sökandegrupper
och andra prioriterade områden för budgetåren
1995/96 och 1997. I tabellen framgår i vilken utsträckning olika grupper av arbetssökande fått del av
de konjunkturberoende åtgärderna i förhållande till
hur stor andel de utgör av de arbetslösa.
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TABELL 4.1 ANDEL AV DEN ÖPPNA ARBETSLÖSHETEN OCH DE KONJUNKTURBEROENDE ARBETSMARKNADSPOLITISKA ÅTGÄRDERNA

ARBETSLÖSA

1

LÅNGTIDSARBETSLÖSA

ÅTGÄRDER
2

94/95

95/96

97 2

44

42

46

49

54

56

58

54

51

100

100

100

100

100

100

8

9

9

8

6

5

25-54 år

67

68

71

57

66

68

20-24 år

20

19

17

28

23

21

18-19 år

4

4

2

6

5

6

100

100

100

100

100

100

9

9

10

11

14

14

94/95

95/96

Kvinnor

44

46

Män

56

Totalt
55- år

Totalt

TABELL 4.2 ANTALET LÅNGTIDSARBETSLÖSA
OCH LÅNGTIDSINSKRIVNA OCH DERAS ANDEL
AV ARBETSLÖSA RESPEKTIVE SAMTLIGA INSKRIVNA

97

Kvinnor

1997

1997

Antal

%

Antal

%

Antal

%

50 313

26

43 636

26

49 752

16

65 393

29

61 419

29

74 392

21

Totalt

115 706

27

105 055

28

124 144

19

55- år

18 373

48

15 967

45

16 936

25

25-54 år

76 401

26

68 481

25

98 350

22

20-24 år

19 035

23

19 710

30

8 846

8

18-19 år

1 898

12

897

11

12

0

115 706

27

105 055

28

124 144

Män

Totalt

10

11

11

10

14

handikappade

12

19
24

Arbets-

Utomnordiskamedborgare

LÅNGTIDSINSKRIVNA 2

1995/96

Arbetshandikappade

1

14 338

36

13 790

36

19 883

13 073

29

12 324

30

18 224

Utomnordiska-

1. Enligt ny arbetslöshetsdefinition i AMV:s verksamhetsstatistik
2. Avser första halvåret 1997

medborgare

32

1. För närvarande finns endast uppgifter för första halvåret 1997 vad avserantalet långtidsarbetslösa enligt ny arbetslöshetsdefinition i AMV:s
verksamhetsstatistik. Uppgifterna för år1995/96 är därför inte helt jämförbara med uppgifterna för år 1997.
2. Arbetssökande som varit inskrivna vid förmedlingen i minst två år och
som under denna tid ej haft ett reguljärt arbete.

Långtidsarbetslöshet
En person under 25 år som varit arbetslös längre än
100 dagar räknas som långtidsarbetslös. För personer som fyllt 25 år är tidsgränsen sex månader. Långtidsarbetslösheten ökade kraftigt under konjunkturnedgången i början av 1990-talet i takt med att
arbetslösheten steg.
Under budgetåret 1995/96 minskade dock långtidsarbetslösheten något, men inte i den omfattning
som regeringen förväntade. Som regeringen tidigare
framhållit beror detta framför allt på att konjunkturen inte förbättrats i den utsträckning som antagits
samt att åtgärdsresurserna i högre grad borde ha prioriterats för grupper som löper en större risk än andra att drabbas av långtidsarbetslöshet. AMV har således inte i tillräcklig utsträckning lyckats pressa
tillbaka långtidsarbetslösheten. För ungdomar innebär det att målsättningen att erbjuda dessa aktiva insatser inom 100 dagar inte förverkligats fullt ut.
Av tabellen nedan framgår att arbetshandikappade, utomnordiska medborgare, ungdomar 20-24
år samt äldre i större utsträckning än andra personer har blivit långtidsarbetslösa under det första
halvåret 1997. Av det totala antalet långtidsarbetslösa och långtidsinskrivna är män överrepresenterade. Detta beror till stor del på att män i
högre grad än kvinnor är sysselsatta i sektorer där
sysselsättningsminskningen inträffat tidigt och varit särskilt stor.

De långtidsinskrivna utgjorde 19 procent av alla
inskrivna sökande vid förmedlingen under det första
halvåret 1997. Många av dem har en jämförelsevis
låg utbildningsnivå och riskerar en permanent utslagning från arbetsmarknaden.
Under budgetåret 1995/96 utgjorde de långtidsarbetslösa 34 procent av dem som påbörjade en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. I förhållande till att de
långtidsarbetslösa utgjort en betydligt lägre andel av
de arbetslösa har det skett en prioritering av långtidsarbetslösa till de konjunkturberoende åtgärderna.
Prioriteringen har också kunnat kompensera den höga tillströmningen av nya långtidsarbetslösa, vilket
bidragit till att långtidsarbetslösheten har fortsatt att
minska under det första halvåret 1997.
De individuella handlingsplanerna har stor betydelse för att motverka långtidsarbetslöshet och hitta
lämpliga åtgärder som på sikt kan innebära att den
arbetslöse får ett reguljärt arbete. Regeringen angav i
regleringsbrevet för AMV att alla som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa skulle ha en handlingsplan senast den 1 juli 1997. I juli hade 60 procent av
målgruppen handlingsplaner. En förklaring till varför
inte målet uppnåtts är att AMS av tekniska skäl inte
kunde börja använda ADB-stödet förrän under mars
månad 1997. AMS bedömer att målet om att alla
som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa skall ha
en handlingsplan kommer att uppnås under hösten
1997.
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Ungdomar
I regleringsbrevet till AMV för budgetåret
1995/96 föreskrevs att ungdomar skulle vara en
prioriterad grupp vad gäller insatser och åtgärder
för arbetslösa. Riktmärket var att ungdomar
skulle få ett arbete, en lämplig åtgärd eller en utbildning inom 100 dagars arbetslöshet. Detta
riktmärke uppnåddes inte. Under budgetåret
1995/96 var i genomsnitt per månad 24 500 unga
arbetslösa längre än 100 dagar. Det motsvarade
27 procent av samtliga unga arbetslösa. Av det
totala antalet personer som var arbetslösa mer än
100 dagar utgjorde ungdomarna 7 procent. Könsfördelningen är jämn mellan dessa ungdomar. Antalet ungdomar i åldern 18 till 19 år som varit arbetslösa i mer än 100 dagar var dock
jämförelsevis få, knappt 1 600 personer.
De dominerande arbetsmarknadspolitiska åtgärderna för unga under budgetåret 1995/96 var datortek, API samt åtgärder inom ramen för kommunernas ansvar för ungdomar.

år öppet arbetslösa, varav knappt 14 500 kvinnor
och drygt 21 400 män. De äldre, främst kvinnor, var
i stor utsträckning även långtidsarbetslösa.
Den dominerande arbetsmarknadspolitiska åtgärden för äldre under budgetåret 1995/96 var arbetslivsutveckling (ALU). Under budgetåret deltog i genomsnitt 5 800 äldre i åtgärden. Av dessa var drygt
40 procent kvinnor och knappt 60 procent män. De
äldre blir arbetslösa i mindre omfattning än andra
grupper men de har å andra sidan långa arbetslöshetstider. En av anledningarna till att äldre har stora
svårigheter på arbetsmarknaden är att många i den
gruppen har en kort skolutbildning som inte motsvarar de krav som i dag ställs på arbetskraften. Den pågående utvecklingen med snabba strukturella förändringar samt behov av nytt kunnande i arbetslivet
innebär en uppenbar risk att allt fler äldre kommer
att stå utanför den reguljära arbetsmarknaden.
Den 1 november 1996 infördes en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd under utgiftsområde 13 som enbart riktar sig till äldre långtidsarbetslösa över 55 år,
OTA. Denna åtgärd har under första halvåret 1997
sysselsatt 4 300 personer.

TABELL 4.3 ANTALET UNGDOMAR I DE VANLIGASTE ARBETSMARKNADSPOLITISKA ÅTGÄRDERNA FÖR UNGDOMAR BUDGETÅRET 1995/96

Arbetshandikappade
Oberoende av konjunkturläge har personer med
funktionsnedsättning som leder till ett arbetshandikapp svårt att hitta ett arbete. Statsmakterna har därför avsatt betydande resurser för att förbättra dessa
personers möjligheter på arbetsmarknaden och regeringen har i regleringsbrevet för AMV angivit att personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden,
såsom arbetshandikappade, skall prioriteras i arbetsmarknadsmyndigheternas arbete.
Antalet arbetshandikappade som sökte arbete genom arbetsförmedlingen uppgick till i genomsnitt
knappt 50 000 personer per månad under år 1996,
varav drygt 22 000 kvinnor och drygt 27 000 män.
Detta är en ökning med ca 3 400 personer jämfört
med år 1995. Kvinnorna stod för huvuddelen av ökningen. Under år 1996 var dessutom i genomsnitt
6 200 arbetshandikappade per månad inskrivna vid
arbetsmarknadsinstituten.
Långtidsarbetslösheten bland de arbetshandikappade har under år 1996 varit högre jämfört med övriga arbetssökande. Under budgetåret 1995/96 minskade dock långtidsarbetslösheten bland de
arbetshandikappade kraftigare än bland övriga arbetssökande, bl.a. som ett resultat av att arbetshandikappade fick en större andel av de konjunkturberoende åtgärderna. Under budgetåret 1995/96 deltog i genomsnitt knappt 26 200 arbetshandikappade
per månad i någon konjunkturberoende arbetsmarknadspolitisk åtgärd och yrkesinriktad rehabilitering.
Vidare hade i genomsnitt knappt 47 400 personer
per månad anställning med lönebidrag och drygt
5 300 personer skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA).

ANTALET UNGDOMAR

Arbetsplatsintroduktion

11 750

Datortek

7 750

Kommunalt ansvar

9 590

I regleringsbrevet för AMV budgetåret 1997 är
riktmärket 100 dagar borttaget. I stället har gränsen
för långtidsarbetslöshet sänkts från fyra månader till
100 dagar för arbetslösa under 25 år. Under första
halvåret 1997 har ca 20 600 unga varit arbetslösa i
mer än 100 dagar. I den väntade konjunkturuppgången förväntas ungdomarna få en gynnsam situation på arbetsmarknaden. Enligt regeringens bedömning leder detta i kombination med de riktade
insatser som regeringen föreslår att färre ungdomar
kommer att vara arbetslösa under år 1998.
Äldre
Under 1970- och 1980-talen skedde en trendmässig
ökning av arbetskraftsdeltagandet och sysselsättningsgraden för personer i åldern 55-64 år. Ökningen berodde helt och hållet på en ökad förvärvsfrekvens bland kvinnor. Denna utveckling bröts
emellertid år 1990 och därefter följde ett dramatiskt
fall i de äldres sysselsättningsgrad. Minskningen av
arbetskraftsdeltagandet bland de äldre är inte unikt
för Sverige, men nedgången de senaste åren har varit
jämförelsevis kraftig.
I regleringsbrevet för AMV för budgetåret
1995/96 angavs de äldre som en prioriterad grupp.
Under budgetåret 1995/96 var i genomsnitt per månad knappt 36 000 personer i åldersgruppen 55-64
24
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För år 1997 har AMV ålagts att i genomsnitt sysselsätta minst 26 000 arbetshandikappade per månad
i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder och yrkesinriktad rehabilitering. Vidare skall i
genomsnitt minst 50 000 personer per månad ges
anställning med lönebidrag och OSA. Målen har hittills uppfyllts under budgetåret 1997. Första halvåret
1997 var i genomsnitt 28 300 arbetshandikappade
per månad i konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder och yrkesinriktad rehabilitering.
Vidare hade i genomsnitt knappt 45 200 personer
per månad anställning med lönebidrag och drygt
5 300 personer OSA. De arbetshandikappade hade
fortfarande under första halvåret 1997 en större andel av de konjunkturberoende åtgärderna än deras
andel av de arbetslösa.

mare hälften av de arbetsökande var utomnordiska
kvinnor. De utomnordiska kvinnornas andel av åtgärdsplatserna var dock jämförelsevis låg. Andelen
kvinnor av de utomnordiska medborgarna i åtgärder
uppgick till 44 procent. De åtgärder där utomnordiska medborgare är underrepresenterade är utbildningsvikariat, kommunalt ansvar för ungdomar, datortek och starta-eget bidrag.
Liksom tidigare år är andelen utomnordiska medborgare störst i arbetsmarknadsutbildning där de under budgetåret 1995/96 utgjorde närmare en fjärdedel av deltagarna. Av dessa var 17 000 deltagare
kvinnor och 20 000 deltagare män. Andelen utomnordiska medborgare som deltog i ALU har fortsatt
att öka under år 1996 till 20 procent. Deras andel av
API minskade dock under år 1996 jämfört med året
innan, men deras andel är fortfarande relativt hög,
närmare 20 procent. Antalet utomnordiska medborgare i API är dock fler jämfört med hur många som
deltog i den tidigare invandrarpraktiken. Även när
det gäller rekryteringsstöd nådde andelen utomnordiska medborgare en relativt hög nivå.
De utomnordiska medborgarna har successivt fått
en allt mindre del av åtgärdsplatserna under den senare delen av budgetåret 1995/96 och första halvåret
1997 har deras andel sjunkit till 12 procent samtidigt
som deras andel av de arbetslösa var oförändrad,
11 procent. Denna utveckling är enligt regeringens
uppfattning inte tillfredsställande.

Utomnordiska medborgare
Antalet utomnordiska medborgare har ökat under de
senaste decennierna, samtidigt som deras arbetskraftsdeltagande minskat betydligt, från 74 procent
år 1980 till 35 procent år 1996. Minskningen började redan under 1980-talet trots ett gott arbetsmarknadsläge. När konjunkturen och situationen på arbetsmarknaden försämrades under första hälften av
1990-talet förstärktes denna negativa utveckling. Det
finns alltså en mer långsiktig trend till ett försämrat
arbetsmarknadsläge för de utomnordiska medborgarna. De invandrare som har kommit till Sverige
under 1990-talet har i stort sett inte alls etablerat sig
på arbetsmarknaden. Samtidigt har många som tidigare haft arbete blivit arbetslösa.
Arbetslösheten har fortsatt att öka kraftigt för
utomnordiska medborgare under 1990-talet. Mellan
åren 1990 och 1996 har arbetslösheten bland de
utomnordiska medborgarna ökat från 5 till 30 procent av arbetskraften. Chansen för en utomnordisk
arbetssökande att få ett arbete har under budgetåren
1995/96 och 1997 varit betydligt lägre än bland övriga arbetssökande.
Utomnordiska kvinnor har mycket låg sysselsättningsgrad jämfört med de kvinnor som är födda i
Norden. Under första halvåret 1997 var arbetslösheten bland utomnordiska kvinnorna 35 procent och
bland de utomnordiska männen 32 procent. Den
krympande arbetsmarknaden inom den offentliga
sektorn och andra sektorer som traditionellt varit
dominerade av kvinnor har drabbat invandrade
kvinnor särskilt hårt. Många av dessa kvinnor har
endast haft kortare arbetsperioder som varvats med
arbetslöshet och studier.
Ett av verksamhetsmålen för AMV budgetåret
1995/96 var att andelen utomnordiska medborgare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle vara betydligt större än deras andel av de arbetssökande utan
arbete. Av samtliga personer som deltog i arbetsmarknadspolitiska åtgärder var i genomsnitt 14 procent utomnordiska medborgare samtidigt som deras
andel av de arbetslösa uppgick till 11 procent. När-

Jämställdheten på arbetsmarknaden
De försämrade förutsättningarna på arbetsmarknaden under budgetåret 1995/96 drabbade framförallt
kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg och
administration. Arbetslösheten ökade kraftigt bland
kvinnorna men den var fortfarande lägre än för
männen, 7,5 procent jämfört med 8,5 procent under
år 1996. Den genomsnittliga arbetslöshetstiden och
totala inskrivningstiden var också lägre bland kvinnorna än bland männen. Kvinnor var dock i mycket
större utsträckning än män deltidsarbetslösa. Deltidsarbetslösheten uppgick under det första kvartalet
1997 till 140 000 personer, varav ca tre fjärdedelar
är kvinnor.
Regeringens uttalade intention är att ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla politikområden. Jämställdhetssträvandena inom arbetslivet ses
som särskilt viktiga för att uppnå en ökad jämställdhet även i övriga delar av samhället. Regeringen ställer därför krav på myndigheterna att tillämpa s.k.
”mainstreaming” som arbetsätt. Det innebär att de
verkställande myndigheterna skall ha ett jämställdhetsperspektiv i sitt arbete och aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de åtgärder som vidtas. Arbetsmarknadsmyndigheterna skall
i samarbete med landets kommuner försöka bryta de
traditionella könsrollsgränserna vid yrkesvalet.
I takt med att arbetslösheten har ökat bland kvinnor har de fått en allt större andel av de arbetsmark25
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nadspolitiska åtgärderna. Kvinnornas andel av åtgärdsplatserna uppgick under budgetåret 1995/96 till
46 procent vilket motsvarade deras andel av de arbetslösa. Liksom tidigare år dominerade kvinnorna
inom utbildningsvikariat medan deras andel fortfarande var särskilt låg när det gäller rekryteringsstöd,
beredskapsarbete och starta-eget bidrag. Det var
dock inom starta-eget bidrag som andelen kvinnor
ökade mest under budgetåret.
I enlighet med regeringens intentioner har insatserna för att bredda kvinnors och mäns yrkesval resulterat i att andelen män och kvinnor som påbörjat
en för sitt kön otraditionell arbetsmarknadsutbildning ökat under budgetåret 1995/96. Vidare har regeringen både under budgetåren 1995/96 och 1997
för en tolvmånadersperiod föreskrivit att AMS får
använda 30 miljoner kronor av tilldelade medel till
projektverksamhet som syftar till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Lika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden är ett centralt mål i regeringens politik för arbete och tillväxt. Regeringens miljardsatsning som
innebär ökade resurser till den kommunala sektorn
de närmaste åren motverkar också att arbetslösheten
stiger i kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg. Vidare skall den stora utbildningssatsningen
kunskapslyftet samt personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut kunna
ge arbetslösa kvinnor och män nya möjligheter på
arbetsmarknaden.
För att få mer kunskap och underlag för fortsatta
åtgärder för jämställdhet på arbetsmarknaden har
regeringen givit Riksrevisionsverket (RRV) i uppdrag
att göra en översyn av de arbetsmarknadspolitiska
åtgärderna ur ett jämställdhetsperspektiv. RRV skall
bland annat se över åtgärdernas effektivitet, beskriva
på vilket sätt arbetsmarknadspolitiken bidrar till en
mer eller mindre könsuppdelad arbetsmarknad, noggrannare studera kostnadsfördelningen samt lämna
förslag till förändringar. Regeringen avser att återkomma i vårpropositionen 1998 med en redovisning
av RRV:s översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ur ett jämställdhetsperspektiv.

gärderna får därför inte äventyras. Utvecklingen på
arbetsmarknaden under inledningen av år 1997 har
varit sämre än väntat och sysselsättningen fortsätter
att ligga på en lägre nivå än föregående år. Det finns
dock nu tydliga tecken på en konjunkturförbättring.
Efterfrågan på arbetskraft ökar och det finns redan
nu rekryteringssvårigheter inom vissa branscher. I
detta perspektiv är regeringens utbildningssatsning,
kunskapslyftet, särskilt värdefull. Genom att höja de
lågutbildade arbetslösas kompetens kommer också
arbetskraftens rörlighet att öka och flaskhalsar undvikas. Samtidigt måste insatser också göras på kort
sikt som får omedelbar effekt. Därför är det särskilt
viktigt att AMV nu följer och motverkar varje tendens till inflationsdrivande flaskhalsar på arbetsmarknaden. I en konjunkturuppgång ökar riskerna
för oönskade undanträngnings- och inlåsningseffekter. För att motverka dessa avser regeringen dessutom att göra regelförändringar som innebär att det
krävs samråd med fackliga organisationer på de arbetsplatser dit det beviljas anställningsstöd eller anordnas API eller ALU. Trots den positiva konjunkturutvecklingen som förväntas under år 1998 och
framåt finns ett fortsatt stort behov av arbetsmarknadspolitiska insatser för att säkerställa att de arbetslösa hela tiden kan konkurrera om de lediga platserna. Regeringen avser därför att uppdra åt AMV
och arbetsförmedlingsnämnderna att inom ramen för
tilldelade medel under anslaget år 1998 ge minst 192
000 personer i genomsnitt per månad lämplig utbildning, praktik eller sysselsättning genom konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller yrkesinriktad rehabilitering. Härav skall minst 24 000
personer vara arbetshandikappade.
Utöver de personer som härigenom sysselsätts tillkommer de personer som deltar i den IT-satsning
som regeringen nu föreslagit på tilläggsbudget till
statsbudgeten för år 1997 samt de åtgärder som finansieras under utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och den särskilda utbildningssatsningen under utgiftsområde 15 Studiestöd.
Regeringen anser vidare att de arbetsmarknadspolitiska medlen måste användas mer strategiskt för att
prioritera bekämpningen av långtidsarbetslösheten
och för att motverka långa tider utan reguljärt arbete. De arbetsmarknadspolitiska resurserna måste i
första hand riktas till personer med en svag ställning
på arbetsmarknaden såsom många ungdomar, arbetshandikappade och invandrare som i större utsträckning än andra arbetssökande riskerar att bli
långtidsarbetslösa. Konjunkturuppgången måste
även komma dessa sökande till del. I detta arbete
spelar de individuella handlingsplanerna en central
roll för att mobilisera vägledningsinsatser och andra
lämpliga åtgärder som leder till arbete eller studier.
Lika villkor för kvinnor och män på arbetsmarknaden är ett centralt mål i regeringens politik för arbete och tillväxt. Arbetet skall nu intensifieras utifrån
de åtgärder regeringen vidtagit under år 1997 för att

Slutsatser och övergripande mål budgetåret
1998
De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är av stor
betydelse för möjligheterna att få in arbetssökande i
reguljärt arbete och motverka flaskhalsproblem. De
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna ökar möjligheterna för en snabb och effektiv tillsättning av de lediga platserna genom att de arbetssökande rustas för
att möta de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Därmed ökar möjligheterna att klara
målet att halvera den öppna arbetslösheten till sekelskiftet. Kvaliteten i de arbetsmarknadspolitiska åt26
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bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Kvinnorna utgör också huvuddelen av de deltidsarbetslösa och tidsbegränsat anställda. Äldre arbetssökande
får allt svårare att hävda sig på arbetsmarknaden till
följd av ökade krav på kompetens och omställning
som följer av den snabba tekniska utvecklingen.
Strukturomvandlingen väntas bl.a. innebära att sysselsättningen minskar inom kvinnodominerade yrken
samtidigt som kvinnor i stor utsträckning kommer
att stå för ökningen av antalet äldre på arbetsmarknaden. Regeringen har gett RRV i uppdrag att göra
en översyn av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
ur ett jämställdhetsperspektiv. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i vårpropositionen 1998
med en redovisning av RRV:s översyn och en mer
samlad jämställdhetsanalys.
Konjunkturuppgången kommer att gynna ungdomarna och tillsammans med de satsningar som
regeringen föreslår för denna grupp kommer ungdomsarbetslösheten att sjunka påtagligt under år
1998. I regeringens föreslag ingår åtgärder som bör
göra att ingen ungdom skall behöva vara arbetslös
längre än 100 dagar.
Regeringen anser att det finns ett utrymme för att
förbättra resultaten genom en tydligare lokalt förankrad kraftsamling och prioritering av verksamheten kring de övergripande målen för AMV som bör
vara oförändrade budgetåret 1998:

Regeringen kommer också framöver vid uppföljningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna att
lägga en större vikt vid det kvalitativa innehållet i de
arbetsmarknadspolitiska insatserna, vilket har en stor
betydelse för effektiviteten i verksamheten och trovärdigheten för arbetsmarknadspolitiken. RRV har i
samband med granskningen av AMV föreslagit att
de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna måste följas
upp både kvantitativt och kvalitativt. Regeringen
delar RRV:s uppfattning och vill betona vikten av att
de kvantitativa uppföljningarna av de arbetsmarknadspolitiska insatserna kompletteras med kvalitativa uppföljningar.

4.3

Anslag

A1

Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader
1

1995/96

Utgift

5 542 932

Utgift

3 726 300

1997

Anslag

4 418 118

1998

Förslag

4 118 585

1999

Beräknat

3 609 322

2000

Beräknat

3 681 183

Därav

– Hålla nere vakanstiderna för lediga platser,
– Minska långtidsarbetslösheten,

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 556

4 338 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

– Motverka långa tider utan arbete.

Från anslaget finansieras kostnader för personal
och lokaler samt andra förvaltningskostnader vid
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), länsarbetsnämnder,
arbetsförmedlingar samt vid arbetsmarknadsinstitut
(Ami). Under anslaget redovisas också den avgiftsfinansierade verksamheten vid Aske kursgård.
Anslaget inkluderar år 1997 medel för tillfälliga
personalförstärkningar som tidigare budgetår varit
anvisade under anslaget för arbetsmarknadspolitiska
åtgärder. För innevarande budgetår har under förevarande anslag beräknats 600 miljoner kronor för
tillfälliga personalförstärkningar och 20 miljoner
kronor för projekt som syftar till att utveckla effektivare arbetsformer vid arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadsinstituten.
AMS beräkningar tyder på att anslaget inte kommer att utnyttjas fullt ut och att det därmed kommer
att uppstå ett anslagssparande vid utgången av budgetåret 1997.

De verksamhetsmål som regeringen fastställer för
AMV skall vara tydliga och mätbara. Förankringen
av regeringens mål har förbättrats genom en omfattande dialog mellan de olika nivåerna inom AMV
som utmynnat i överenskommelser kring målnivåer
för regeringens verksamhetsmål i regleringsbrevet.
Resultatuppföljningen har också vidareutvecklats genom att resultaten för respektive verksamhetsmål
kvartalsvis rapporteras från arbetsförmedlingsnämnderna till länsarbetsnämnderna som i sin tur rapporterar till AMS. Därmed har också kvaliteten i AMS
kvartalsrapportering till regeringen förbättrats.
Regeringen avser också att fortsätta decentraliseringen i genomförandet av arbetsmarknadspolitiken
genom att stärka den lokala samverkan och ansvarstagandet i enlighet med vad som angavs i sysselsättningspropositionen (prop. 1995/96:222). Erfarenheterna från budgetåret 1995/96 skall tas till vara
för att ytterligare stärka arbetsförmedlingsnämndernas delaktighet i planeringen och uppföljningen av
den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. Regeringens ungdomssatsning är också ett led i detta. Vidare utgör de otraditionella medlen en viktig förutsättning för den lokala samverkan kring
arbetsmarknadspolitiken.
27
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hade knappt 308 miljoner kronor förbrukats av
medlen för de tillfälliga personalförstärkningarna och
2 053 personer anställts med dessa medel. I enlighet
med riksdagens beslut i samband med tilläggsbudgeten för budgetåret 1997 (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) får AMV använda ytterligare 100 miljoner kronor för tillfälliga personalförstärkningar av medlen under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
AMS fick i regleringsbrevet för budgetåret
1995/96 i uppdrag att fortsätta utveckla ett system
med tidsredovisning för hur förvaltningsresurserna
fördelas på olika prestationer och grupper av arbetssökande vid arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten. Syftet var att visa på produktiviteten
och effektiviteten i olika arbetssätt och arbetsorganisationer. Under åren 1995 och 1996 har tidsredovisning gjorts vid tre tillfällen. Undersökningarna har
gjorts dels genom ett manuellt insamlande och bearbetande, dels genom att utnyttja ett teknikstöd, ett
s.k. källrapporteringssystem. Försöket med att använda källrapporteringssystemet avslutades i december år 1996 och beslut har tagits av AMS att utnyttja
systemet i full skala på samtliga förmedlingar och
institut med början av januari år 1998.
AMS är beredskapsmyndighet med funktionsansvar för funktionen Arbetskraft och disponerar
därför medel under utgiftsområde 6 Totalförsvar för
övningsverksamhet, utbildning och bidrag till frivilliga organisationer m.m. Målsättningen för funktionen
Arbetskraft är att hantera kriser vid krig som medför
en ökad rörlighet på arbetsmarknaden så att totalförsvarets viktiga verksamheter kan upprätthållas.
AMV har samma huvuduppgift under höjd beredskap som i fredstid och funktionen omfattar alla
samhällssektorer vad avser arbetskraft och personalförsörjning. Delegeringen av personalplanläggningen
har slutligen genomförts under budgetåret 1995/96.
Personalplanläggningen sker numera som ett led i
arbetsförmedlingens övriga företagskontakter. Arbetsförmedlingen bedömer i samråd med aktuella
krigsviktiga företag (K-företag) personalbehoven under höjd beredskap. Under budgetåret 1995/96 har
en funktionsövning genomförts och vidare har AMV
deltagit i regionala och kommunala övningar.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Med anledning av riksdagens beslut att AMV under budgetåren 1995/96-1998 skall spara
307 miljoner kronor på AMS och länsarbetsnämndernas förvaltningskostnader har AMV genomfört en organisationsförändring. Den innebär
att administrativa stödfunktioner för hela landet
från och med den 1 januari 1997 samordnas i organisationen AMS Tjänster. Samtidigt har AMS
och länsarbetsnämndernas kanslier minskat kraftigt. Enlighet med riksdagens beslut skall ingen
besparing tas ut på arbetsförmedlingarnas verksamhet. Arbetsmarknadsinstituten omfattas av ett
särskilt besparingsuppdrag om 103 miljoner kronor under budgetåren 1995/96 och 1997.
Omorganisationen innebär att nya ansvars- och
rollfördelningar etableras inom AMS och vid länsarbetsnämnderna samt nya krav på kompetens och
förhållningssätt inom organisationen. Den nya organisationen möjliggör både omedelbara och successiva
besparingar inom AMS och länsarbetsnämnderna.
Under budgetåret 1998 slår beslutade besparingar
igenom fullt ut. Målet är att till slutet av år 1998 ha
anpassat verksamheten till de nya minskade budgetramarna. Denna strategi avspeglar sig i antalet
årsarbetare inom AMV. Under andra halvåret 1996
var antalet årsarbetare 10 960 personer. Det var 522
personer färre än perioden juli 1995- juni 1996. Under budgetåren 1997 och 1998 avser AMS att ytterligare minska antalet årsarbetare. Samtidigt tillkommer dock personal anställd med medel för tillfälliga
personalförstärkningar.
Sedan ett antal år har AMV haft möjlighet att använda en viss del av åtgärdsmedlen under anslaget
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för tillfälliga personalförstärkningar. Motivet till att dessa medel inte
permanentas är att förstärkningen skall ses som tillfällig mot bakgrund av det svåra läget på arbetsmarknaden. Ett viktigt syfte med dessa medel är att
förstärka arbetsförmedlingarna i invandrartäta områden. Budgetåret 1995/96 (18 mån) användes
900 miljoner kronor för tillfälliga personalförstärkningar. Antalet årsanställda med dessa medel uppgick under budgetåret 1995/96 till 2 080 personer.
För att minska administrationen och för att förbättra
förutsättningarna för styrning och uppföljning har
för innevarande budgetår de tillfälliga medlen i stället
beräknats under anslaget Arbetsmarknadsverkets
förvaltningskostnader. Efter förslag i sysselsättningspropositionen (prop. 1995/96:222) fattade riksdagen
således beslut om att för budgetåret 1997 beräkna
600 miljoner kronor för tillfälliga personalförstärkningar samt engångsvis 20 miljoner kronor för projekt som syftar till att stimulera effektivare arbetsformer vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut under anslaget. Under första halvåret 1997
28
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ASKE KURSGÅRD

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

MILJONER KRONOR

YRKESINRIKTAD REHABILITERING: UPPDRAGSVERKSAMHET ARBETSLIVSTJÄNSTER

UPPDRAGSVERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

KOSTNADS TÄCKNING
%

UPPDRAGSGIVARE
STATEN 1
%1

Utfall 1995/96

25,3

23,2

2,2

109

65

1996

17,4

16,1

1,3

108

-

Prognos 1997

18,0

17,4

0,6

103

-

Budget 1998

18,0

17,4

0,6

103

-

Beräknat 1999

18,0

17,4

0,6

103

-

Beräknat 2000

18,0

17,4

0,6

103

-

MIILJONER KRONOR
UPPDRAGSVERKSAMHET

UTFALL 1995/96
DÄRAV 1996
PROGNOS 1997
BUDGET 1998
BERÄKNAT 1999
BERÄKNAT 2000

INTÄKTER

269

KOSTNADER

284

RESULTAT

KOSTNADS
TÄCKNING
%

-15

95

UPPDRAGSGIVARE
STATEN 1
%

Därav

70

185

189

-4

98

64

175

175

0

100

-

180

180

0

100

-

180

180

0

100

-

180

180

0

100

-

1. Exklusive statliga bolag och affärsverk

Verksamheten vid Aske kursgård, som är avgiftsfinansierad, gick under budgetåret 1995/96 med ett
överskott på 2,2 miljoner kronor. Överskottet får
användas i verksamheten. De närmaste åren beräknas dock överskottet bli mindre.

1. Exklusive statliga bolag och affärsverk

Arbetslivstjänster är en avgiftsfinansierad verksamhet
inom AMV. AMS tar ut avgifter för uppdragsverksamhet inom området yrkesinriktad rehabilitering
som riktar sig till myndigheter och enskilda arbetsgivare. Arbetslivstjänsters verksamhet får inte inkräkta
på arbetsförmedlingens eller arbetsmarknadsinstitutens insatser för arbetssökande. Det övergripande
målet för Arbetslivstjänsters verksamhet är att medverka till att personer får rehabilitering så att de kan
återgå i arbete samt att förebygga utslagning i arbetslivet.
Ett resultatkrav på Arbetslivstjänster under budgetåret 1995/96 var att debiteringsgraden i genomsnitt skulle uppgå till minst 65 procent. Debiteringsgrad är ett sätt att mäta den produktiva tid som
verksamheten, enligt avtal med kunden, tar betalt
för. Målet uppnåddes inte. Debiteringsgraden varierade mellan 40 och 74 procent mellan länen och var i
genomsnitt 57 procent.
Som skäl till den låga debiteringsgraden för budgetåret 1995/96 uppger AMS den starkt minskade
efterfrågan från den största kunden, den allmänna
försäkringskassan. Arbetslivstjänster har inte förmått
att ersätta försäkringskassans minskade köp med
andra kunder. Den långa budgetårsperioden anses
också påverka intäkterna totalt för budgetåret; antalet månader med låga intäkter är fler än under ett
”normalt” budgetår. AMS har under år 1997 tagit
fram ett program för Arbetslivstjänster i avsikt att
ytterligare tydliggöra ansvar och uppdrag samt också
att peka på nya möjligheter.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse avseende AMS årsredovisning för budgetåret 1995/96 var utan invändning och
omdömena i den ekonomi administrativa värderingen var goda (”fullt tillfredsställande”). Vid granskningen av årsredovisningen har dock RRV iakttagit
brister i internkontrollen vid utbetalningar av bidrag
från åtgärdssystemet. Bristerna avser både indata
kontroller och efterkontroller. Likaså har uppföljningen av bidrag till utbildning hos landsting och
primärkommuner i flera fall varit bristfällig. I enlighet med regeringens riktlinjer för översynen av
AMV:s framtida organisation med anledning av det
besparingskrav som ålagts myndigheten angavs att
internkontrollen skulle förstärkas. Internrevisionen
har som ett led i detta centraliserats och förstärkts
sedan årsskiftet 1996/97. Regeringen förutsätter också att AMV beaktar de brister i övrigt som framkommit vid RRV:s granskning.
Som tidigare redovisats har regeringen gett AMS i
uppdrag att utveckla ett system med tidsredovisning
för hur förvaltningsresurserna fördelas på olika prestationer och grupper av arbetssökande vid arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsinstituten. RRV ser
det som angeläget att utvecklingsarbetet och införandet av detta system påskyndas. Regeringen delar
RRV:s uppfattning och understryker vikten av att
arbetet kommer i gång i januari 1998 som planerats.
I revisionspromemorian konstaterar RRV att redovisningen kring de tillfälliga personalförstärkningarna inte har varit tillfredsställande. Diskussionerna
mellan Arbetsmarknadsdepartementet och AMS
fortsätter för att åstadkomma en förbättrad redovis-
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ning i enlighet med återrapporteringskraven i regleringsbrevet för AMV.
Slutligen delar också regeringen RRV:s uppfattning att kontrollfunktionen på arbetsförmedlingen
behöver förstärkas. Regeringen har givit AMS i uppdrag att utarbeta riktlinjer för arbetsförmedlingarnas
kontrollfunktion. Regeringen har även tilldelat AMS
medel till två projekt som syftar till att stärka kontrollfunktionen på AMS och arbetsförmedlingarna.

tala kostnaden. På tilläggsbudget till statsbudgeten
för budgetåret 1995/96 tillfördes AMS fr.o.m. den 1
januari 1996 förvaltningsmedel för detta ändamål.
Regeringen beräknar nu att ytterligare medel behöver
tillföras anslaget fr.o.m. budgetåret 1998 för medfinansieringen av det tekniska stödet. Dessutom beräknar regeringen medel om 1 miljon kronor under
anslaget för ersättning till icke statligt anställda ledamöter i regionala mål-3 kommittéer, vilka får löneavdrag när de deltar i kommittéarbetet. Under anslaget beräknas också ytterligare 4 miljoner kronor
för AMS uppgifter som utbetalningsansvarig myndighet för Socialfonden. Dessa uppgifter innebär bl.a.
att AMS svarar för utbetalning av socialfondsmedel
inom samtliga strukturfondsprogram. Sammantaget
bör anslaget tillföras ytterligare 20,5 miljoner kronor
för arbetet med Socialfonden. Regeringen har vid beräkningen av anslaget tagit hänsyn till detta belopp.
Riksdagen har fattat beslut om införandet av en
allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring
(prop. 1996/97:107 bet. 1996/97:AU13, rskr.
1996/97:236). Beslutet innebär att de förvaltningsmedel under anslaget som hittills har beräknats för
administrationen av KAS fr.o.m. den 1 januari 1998
i stället beräknas under anslaget Vissa kostnader för
införandet av en allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring.
Regeringen har under utgiftsområde 13 Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet föreslagit att s.k. generationsväxling införs fr.o.m. den 1 januari 1998 och
att ett finansieringsbidrag skall vara kopplat till denna åtgärd. Vidare föreslår regeringen nedan under
anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder en ändring i lagen (1995:705) om arbetsplatsintroduktion
som innebär att administrationen för hanteringen av
finansieringsbidraget vid API fr.o.m. den 1 januari
1998 flyttas från försäkringskassorna till länsarbetsnämnderna. Regeringen har vid beräkningen av anslaget tagit hänsyn till dessa tillkommande arbetsuppgifter.
Riksdagen har på regeringens förslag (prop.
1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77)
beslutat att en försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning skall genomföras i Gotlands
län. Försöksverksamheten innebär att länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen på Gotland inordnas i länsstyrelsens organisation. Syftet med en mer
samordnad länsförvaltning är att uppnå en förbättrad statlig samverkan och effektivitet på regional nivå.
Regeringen föreslår att förvaltningsmedel som
i dag disponeras av Skogsvårdsstyrelsen i Gotlands
län förs över till anslaget C 1 Länsstyrelser m.m inom
utgiftsområde 18. När det gäller de förvaltningsmedel som länsarbetsnämnden disponerar under år
1998 anser regeringen att dessa bör fördelas av AMS
i enlighet med den modell som tillämpas vid fördelning av förvaltningsresurser till länsarbetsnämnderna.

Slutsatser
Som ovan nämnts har AMV under ett flertal år kunnat använda medel för tillfälliga personalförstärkningar. Regeringen bedömer att det även för år 1998
finns ett stort behov av tillfälliga personalförstärkningar så att kvaliteten i förmedlingsarbetet kan upprätthållas. Särskilt viktigt är arbetet med vägledningsinsatser för att bl.a. bryta den könsuppdelade
arbetsmarknaden samt arbetet med införandet av
individuella handlingsplaner. Regeringen har därför
även för år 1998 beräknat 600 miljoner kronor under anslaget för tillfälliga personalförstärkningar vid
arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut.
AMS har under år 1997 tagit fram ett program
för Arbetslivstjänster i avsikt att bryta den negativa
resultatutvecklingen. Arbetslivstjänster har kunnat
behålla marknadsandelen mot företag och myndigheter och i vissa län har även en ökning skett av efterfrågan men det har inte kunnat kompensera den
minskade efterfrågan på tjänster från försäkringskassan. Det dröjer dock en viss tid innan de förändringar som inletts på kostnadssidan får full genomslagskraft. Regeringen bedömer det som angeläget att
AMS under budgetåret 1998 slutför det påbörjade
programmet för att vända den negativa resultatutvecklingen.
AMS ansvarar för tillsyn av arbetslöshetsförsäkringen. Däri ingår AMS verksamhet i samband med
överklagande av beslut om arbetslöshetsersättning
eller medlemskap i arbetslöshetskassa. För innevarande budgetår har regeringen beräknat 12 miljoner
kronor för detta ändamål. Fr.o.m. den 1 januari
1998 skall kostnaderna för tillsynen i stället för att
beräknas utifrån finansieringsavgiften i arbetslöshetsförsäkringen, bekostas genom arbetsmarknadsavgiften (prop. 1996/97:107, bet. 1996/97:AU13, rskr.
1996/97:236). Hur mycket av avgiften som skall få
användas till detta ändamål ankommer det på riksdagen att besluta om. Regeringen föreslår för budgetåret 1998 att 14 miljoner kronor får användas för
tillsynsverksamheten.
AMS är ansvarig myndighet för genomförandet av
Europeiska socialfondens mål 3. De administrativa
utgifterna för denna verksamhet finansieras av s.k.
tekniskt stöd inom ramen för socialfondsmedlen. Det
tekniska stödet skall, liksom programmet som helhet,
medfinansieras nationellt med 55 procent av den to30
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Vidare har vid beräkningen av anslaget hänsyn tagits till att lönekostnadspålägget ersätts med försäkringsmässigt beräknade premier fr.o.m. år 1998.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att riksdagen anvisar ett ramanslag om 4 119 miljoner kronor för budgetåret 1998.
År 1999 beräknas utgifterna under anslaget till
3 609 miljoner kronor och för år 2000 till
3 681 miljoner kronor.

A2

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder
Utgift

30 997 307 1

Utgift

21 271 800

1997

Anslag

25 612 727

1998

Förslag

21 043 793

1999

Beräknat

23 463 212

2000

Beräknat

22 955 472

1995/96
Därav

1996

kronor av anslaget får användas för tillfälliga personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och arbetsmarknadsinstitut.
Från anslaget bekostas också den statliga medfinansieringen av Europeiska socialfondens mål 3.
Slutligen bekostas flyttningsbidrag, utredningskostnader, informationsinsatser, försäkringskostnader, arbetshjälpmedel, otraditionella insatser, försöksverksamhet
med
sysselsättningsskapande
åtgärder samt särskilda medel från anslaget.
Till och med budgetåret 1995/96 fanns under anslaget medel anvisade för särskilda åtgärder för regional utveckling och tillväxt samt för bygginvesteringar m.m. Då alla projekt enligt tidigare beslut
ännu inte är avslutade beräknas utgående reservation
för dessa ändamål ha förbrukats under år 1998.
Budgetåret 1995/96 fanns även medel för den
statliga medfinansieringen av Europeiska socialfondens mål 4 m.m. anvisade under anslaget. Utgående
reservation för detta ändamål beräknas till största
delen bli förbrukad under innevarande budgetår.
De faktorer som huvudsakligen styr utgifterna på
anslaget är omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna och reglerna vad gäller bl.a. bidragsnivåer och åtgärdernas längd och utformning.
Även andelen av deltagarna i åtgärder med utbildningsbidrag som har rätt till arbetslöshetsersättning
påverkar utgifterna. Huvuddelen av anslaget utgör
ersättning till de personer som deltar i olika former
av arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Budgetåret 1995/96 anvisades på statsbudgeten
34 352 miljoner kronor under tionde huvudtitelns
reservationsanslag Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, varav 29 487 miljoner kronor för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Utgifterna för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna blev dock drygt 3,5
miljarder kronor lägre, 25 969 miljoner kronor. Till
stor del beror detta på att den beräknade omfattningen inte kunde uppnås. Regeringen beslutade därför den 11 april 1996 att föra bort 2 120 miljoner
kronor från anslaget.
Under innevarande budgetår har riksdagen i enlighet med regeringens förslag beslutat på tilläggsbudget till statsbudgeten för år 1997 att 2 124 miljoner kronor skall föras bort från anslaget (prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:284). Samtidigt minskades kravet på omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
som finansieras från anslaget från 228 000 till
207 000 personer i genomsnitt per månad. Regeringen bedömer dock att AMV kommer att ha svårt att
nå upp till denna omfattning och att ett anslagssparande om ca 1 300 miljoner kronor därför kommer
att uppstå vid utgången av innevarande budgetår.
Detta anslagssparande bör i första hand användas för
att täcka utgifterna för det nationella program för
IT-utbildning som regeringen nu på tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret 1997 föreslagit. Regeringen vill dock poängtera att AMV:s uppdrag att

Reservation
Utgiftsprognos

-

2

26 365 739 3

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Vid ingången av år 1997 fanns det en reservation på 5 449 512 tkr
under tionde huvudtitelns uppförda reservationsanslag A 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1995/96
3. I detta belopp ingår en beräknad förbrukning under år 1997 på
4 177 091 tkr på reservationsanslaget A 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1995/96

Från anslaget bekostas arbetsmarknadsutbildning,
arbetsplatsintroduktion, datortek, arbetslivsutveckling, starta-eget bidrag och ersättning till dem som
deltar i yrkesinriktad rehabilitering vid arbetsmarknadsinstitut. Deltagarna i dessa åtgärder får ett aktivitetsstöd i form av utbildningsbidrag som motsvarar
vad de annars skulle ha fått i arbetslöshetsersättning.
Personer som inte har rätt till arbetslöshetsersättning
får vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska åtgärder
som ger rätt till utbildningsbidrag i enlighet med
riksdagens beslut (bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284) fr.o.m. den 1 juli 1997 ett utbildningsbidrag om 103 kronor per dag. Vid arbetsmarknadsutbildning betalas förutom ersättningen till den enskilde, även kurskostnaden som bl.a. täcker
kostnaderna för lärare och lokaler.
Utbildningsvikariat, bidrag till utbildning i företag,
rekryteringsstöd och beredskapsarbete bekostas också från anslaget. Från och med budgetåret 1998 avses
dessa åtgärder delvis ersättas av det nedan föreslagna
anställningsstödet.
Vidare betalas från anslaget kostnader för interpraktikstipendier, ersättning till kommuner och
landsting för kostnader i samband med offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa samt ersättning till
kommunerna för deras ansvar för ungdomar.
Riksdagen har på tilläggsbudget till statsbudgeten
för år 1997 beslutat (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) att 100 miljoner
31
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budgetåret 1997 sysselsätta minst 207 000 personer i
genomsnitt per månad kvarstår. Ansträngningarna
måste fortsätta att ge fler arbetslösa möjlighet att delta i någon arbetsmarknadspolitisk åtgärd.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
I inledningen till verksamhetsområdet har regeringen redogjort för AMV:s resultat vad gäller de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på en mer
övergripande nivå. I det följande ges en mer detaljerad redovisning. Resultaten sammanfattas
först i en tabell varefter varje åtgärd kommenteras.

KONJUNKTURBEROENDE ARBETSMARKNADSPOLITISKA ÅTGÄRDER1
ÅTGÄRDER UNDER UTGIFTSOMRÅDE 14

Arbetsmarknadsutbildning

GENOMSNITTLIGT
ANTAL PER MÅNAD

95/96
TOTALT

1997
TOTALT

DÄRAV MÄN RESPEKTIVE KVINNOR (%)

95/96
KVINNOR

95/96
MÄN

1997
KVINNOR

ANDEL I ARBETE
90 DAGAR EFTER
ÅTGÄRD (%)
1997
MÄN

95/96
TOTALT

1997
TOTALT

45 610

39 415

48

52

50

50

24

20

Beredskapsarbete

9 353

6 857

36

64

39

61

22

18

Rekryteringsstöd

13 470

4 602

31

69

33

67

67

67

Arbetsplatsintroduktion

28 781

36 824

46

54

48

52

35

28

Utbildningsvikariat

9 654

4 318

73

27

77

23

47

39

Arbetslivsutveckling

48 232

56 541

44

56

47

53

19

11

Datortek

9 573

15 096

52

48

56

54

23

15

Starta-eget-bidrag

9 929

11 714

35

65

40

60

77

72

Kommunala uppföljningsplatser

9 586

16 902

59

41

59

41

-

23

Yrkesinriktad rehabilitering (Ami)

6 370

7 175

48

52

49

51

-

14

Jobbsökaraktiviteter (JSA)

4 000

2 809

-

-

-

-

-

-

Övriga åtgärder

9 407

7 532

-

-

-

-

-

-

46

54

49

51

31

23

44

56

47

53

-

10

Totalt

203 965 209 785
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Offentliga tillfälliga arbeten (OTA)

39

4260

1. Uppgifterna för budgetåret 1997 avser första halvåret. I Övriga åtgärder ingår utbildning i företag, flyttningsbidrag.
OTA ingår ej i regeringens mål för AMV vad gäller omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.

Utbildningsbidrag
Aktivitetsstöd i form av utbildningsbidrag lämnas för
budgetåret 1997 vid de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna arbetsmarknadsutbildning, yrkesinriktad
rehabilitering, arbetsplatsintroduktion, datortek, arbetslivsutveckling och till starta-eget bidrag. Kostnaderna för utbildningsbidrag är direkt beroende av
nivån på arbetslöshetsersättningen. Under budgetåret
1995/96 utbetalades ca 12 miljarder kronor från anslaget. Första halvåret 1997 utbetalades ca 8 miljarder kronor i utbildningsbidrag. Antalet åtgärder med
utbildningsbidrag under anslaget har dock ökat sedan budgetåret 1995/96 och därför är inte siffrorna
direkt jämförbara.

Arbetsmarknadsutbildning
Arbetsmarknadsutbildning är en på arbetsmarknadspolitiska grunder prioriterad vuxenutbildning
som riktar sig till arbetslösa. Det är vidare en omställningsutbildning för dem som behöver förnya sina
kunskaper för att kunna fortsätta arbeta inom sina
yrkesområden eller dem som behöver ny yrkesutbildning för att byta yrkesområde. Utbildningen skall
ha en klar yrkesinriktning. Arbetsmarknadsutbildningen består av den särskilt upphandlade arbetsmarknadsutbildningen och av arbetsmarknadsutbildning inom det reguljära utbildningsväsendet.
Kostnaden för arbetsmarknadsutbildningen under
budgetåret 1995/96 inklusive utbildningsbidrag var
32
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12,4 miljarder kronor, varav den särskilt upphandlade
arbetsmarknadsutbildningen
svarade
för
11,3 miljarder kronor. Den genomsnittliga kostnaden per kursdeltagarmånad har under budgetåret
fortsatt att sjunka jämfört med tidigare år. Det
kommer dock signaler från länsarbetsnämnderna om
att priserna inte rimligtvis kan fortsätta att sjunka
utan allvarliga konsekvenser för utbildningens innehåll och kvalitet.
Under slutet av 1980-talet fick merparten arbete
efter avslutad yrkesinriktad utbildning. Högsta andelen uppmättes år 1989 då 74 procent hade arbete
sex månader efter avslutad utbildning. Sedan föll resultaten i takt med försämrad arbetskraftsefterfrågan. Botten nåddes år 1993, varefter en viss återhämtning skett. Under budgetåret 1995/96 hade
37 procent av deltagarna arbete sex månader efter
avslutad utbildning.

betsmarknadsutbildningen koncentreras mer på yrkesutbildning.
Datortek
Datortek/aktivitetscentra infördes den 1 juli 1995.
Syftet var att arbetslösa ungdomar skulle få lära sig
informationshantering och datorer parallellt med att
de deltog i olika arbetsmarknadsinriktade aktiviteter
såsom yrkesvägledning och jobbsökaraktiviteter. Det
var under budgetåret 1995/96 svårt att nå upp till
planerad omfattning på åtgärden. Sedan även arbetssökande äldre än 24 år fr.o.m. den 1 juli 1996 har
tillåtits att delta i datorteken har omfattningen successivt ökat till i genomsnitt 15 000 personer per
månad under det första halvåret 1997.
AMS använde under budgetåret 1995/96 (18
månader) 119 miljoner kronor till investeringskostnader för datorer m.m. Utbetalningarna av ersättning
till deltagarna uppgick till 927 miljoner kronor. Under första halvåret 1997 uppgick investeringskostnaderna till 6 miljoner kronor samtidigt som utbetalningarna av utbildningsbidrag till deltagarna uppgick
till 675 miljoner kronor.
Andelen som fått arbete efter att de avslutat datorteksverksamheten har minskat och är jämförelsevis
låg. Förutom att arbetsmarknadsläget försvagats förklaras den lägre övergången till arbete av att vägledningsinsatserna i aktivitetscentret i datorteken ofta
leder till andra aktiviteter i form av studier m.m. De
som deltagit i aktiviteterna vid datorteken är dock
överlag nöjda och anser att deras chanser att på sikt
få ett arbete har ökat.
Kapacitetsutnyttjandet i datorteken har dock under budgetåret 1995/96 endast legat kring 5060 procent.

ARBETSMARKNADSUTBILDNINGENS UTBILDNINGSINRIKTNING BUDGETÅRET 1995/96
PROCENT

TOTALT

Teknisk vetenskaplig

KVINNOR

MÄN

7

45

55

Vårdarbete

5

78

22

Administration/ADB

24

61

39

Samfärdsel

2

17

83

Tillverkning

18

21

79

Service

5

57

43

Förberedande utbildning

35

57

43

Övrigt

1

Summa

5

57

43

100

51

49

1. Bl.a. jordbruks- och gruvutbildningar

Fortfarande är kvinnors och mäns val av utbildningsinriktning relativt könsbundet, dock kan konstateras att något fler kvinnor än män deltog i arbetsmarknadsutbildning under budgetåret 1995/96.
Av dem som påbörjat en arbetsmarknadsutbildning
under 1995/96 var 51 procent kvinnor.
I enlighet med regeringens förslag på tilläggsbudget för år 1997 har riksdagen beslutat att skapa ett
utrymme om 600 miljoner kronor till arbetsmarknadsutbildningen i syfte att höja kvaliteten i utbildningen samt för att stärka den arbets- och kompetenslinje som genomsyrar arbetsmarknadspolitiken.
Regeringen menar att arbetsmarknadsutbildningen
även fortsättningsvis skall ha en klar yrkesinriktning
som syftar till att deltagaren får arbete. Behörighetsgivande utbildning skall även i fortsättningen endast
undantagsvis vara möjligt för vissa grupper. Under
första halvåret 1997 studerade ca en tredjedel av deltagarna inom det reguljära utbildningsväsendet. Regeringen menar att denna andel måste minska. Den
utökning av den reguljära utbildningen som nu sker
genom kunskapslyftet i vuxenutbildningen och utbyggnaden av högskolan skapar nya förutsättningar
för arbetsmarknadsutbildningen. Härigenom kan ar-

Arbetslivsutveckling
Syftet med arbetslivsutveckling (ALU) är att de arbetssökande skall kunna behålla sin kompetens och
sina kontakter med arbetslivet. Åtgärden kan användas inom alla sektorer av samhället men bör användas restriktivt vid anvisning till den privata sektorn.
Detta för att minimera risken för undanträngning av
ordinarie arbete. Antalet deltagare i åtgärden har varit växande sedan åtgärden infördes den 1 januari
1993. Fram till och med budgetåret 1995/96 har ersättning till personer som deltagit i ALU anvisats under anslaget för bidrag till arbetslöshetsersättning.
Från och med budgetåret 1997 belastar dessa utgifter
anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Ersättningen till de arbetslösa som deltar i arbetslivsutveckling motsvarar arbetslöshetsersättningen och betalas ut av arbetslöshetskassan
respektive
försäkringskassan.
Under budgetåret 1995/96 använde AMS
264 miljoner kronor för kringkostnader i samband
med ALU-verksamhet. Kostnaderna avser planering
och organisation av anordnarens verksamhet samt
resekostnader för deltagare i ALU-verksamhet.
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Under första halvåret 1997 var antalet deltagare i
ALU drygt 60 000 personer i genomsnitt per månad.
Kostnaderna för utbildningsbidrag i samband med
ALU uppgick under första halvåret 1997 till 2 894
miljoner kronor och utgifterna för kringkostnader till
49 miljoner kronor.

vet som ökat deras kompetens så att de efter praktikperioden kunnat få ett reguljärt arbete.
Arbetsförmedlingarna har haft svårt att nå upp till
den planerade omfattningen på API. Detta beror till
stor del på att det i det kärva arbetsmarknadsläget
inte funnits tillräckligt med arbetsplatser som varit
beredda att ta emot praktikanter. Närmare två tredjedelar av praktikplatserna har varit förlagda till privata företag och en tredjedel till den offentliga sektorn. Den 1 juli 1996 höjdes finansieringsbidraget
som betalas av arbetsgivare som anordnar API från
1 000 till 2 000 kronor. Arbetsgivare som anordnar
API för personer som fyllt 60 år, invandrare och arbetshandikappade samt för personer som anvisas till
kortare praktikperioder i vägledningssyfte finns möjligheten att undantas från skyldigheten att betala
finansieringsbidrag. Den 1 september 1996 slopades
anställningsvillkoret som funnits för ungdomar upp
till 25 år och som innebar att arbetsgivarna gjorde en
utfästelse att erbjuda en anställning efter det att API
avslutats.
Under budgetåret 1995/96 uppgick utgifterna för
utbildningsbidrag vid API till 3 692 miljoner kronor.
Inkomsterna av finansieringsbidraget uppgick under
samma period till 234 miljoner kronor vilket var
mindre än hälften av vad regeringen beräknat. Under
första halvåret 1997 har 1 576 miljoner betalats ut i
utbildningsbidrag samtidigt som arbetsgivarna betalade in 213 miljoner kronor. Orsaken till att inkomsterna från finansieringsbidraget blivit lägre än väntat
beror bl.a. på att det funnits brister i uppföljning och
administrativa rutiner kring finansieringsbidraget hos
RFV och AMV.

Starta-eget bidrag
Bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet lämnas normalt under högst sex månader. Under senare år har antalet personer som fått
starta-eget bidrag ökat kraftigt, från ca 2-3 000 per
år under slutet av 1980-talet till ca 30 000 under
budgetåret 1995/96 (18 månader). Således har allt
fler av dem som startar nya företag fått starta-eget
bidrag.
För att öka det kvinnliga företagandet infördes
under år 1996 möjligheten för långtidsarbetslösa
kvinnor att få starta-eget bidrag under tolv månader.
Utomnordiska medborgare utgör en relativt liten del
av dem som får starta-eget bidrag. Under budgetåret
1995/96 uppgick andelen till drygt 5 procent, vilket
klart understiger deras andel av de arbetssökande.
Arbetshandikappade samt långtidsarbetslösa var
också underrepresenterade.
Starta-eget bidraget har under budgetåret 1995/96
lett till att många sökande har fått en lösning på sin
arbetslöshetssituation. Företag som startats av personer som fått starta-eget bidrag har haft en något lägre
överlevnadsgrad jämfört med andra nystartade företag. Samtidigt är skillnaderna mellan de båda grupperna obetydlig vad gäller genomsnittlig omsättning
per företag. Nyföretagandet är också en viktig faktor
för att det skall skapas fler arbetstillfällen i landet.
I en rapport från riksdagens revisorer framhålls att
det finns risk för att starta-eget bidraget i vissa fall
kan snedvrida konkurrensen. Regeringen utgår från
att AMS beaktar dessa risker vid beviljande av bidraget. Vidare konstaterar revisorerna att de fördelningspolitiska målen för verksamheten inte har uppfyllts genom att bl.a. utomnordiska medborgare och
arbetshandikappade fått starta-eget bidrag i mindre
utsträckning än andra arbetslösa.
Regeringen föreslår i proposition 1996/97:27 att
ledighet för att bedriva näringsverksamhet i enlighet
med den i propositionen föreslagna lagen skall vara
överhoppningsbar i arbetslöshetsförsäkringen. Detta
föranleder en ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Ändringen tas upp i denna proposition.

Jobbsökaraktiviteter
Jobbsökaraktiviteter (JSA) är uppdelade i tre olika
former - Jobbklubbar, längre JSA samt kortare JSA.
De längre jobbsökaraktiviterna syftar till kunskap
och färdighetsträning med arbete som mål medan de
kortare jobbsökaraktiviterna syftar till att lära ut effektiva sätt att söka arbete. I rådande arbetsmarknadsläge då många av de lediga platserna förmedlas
genom informella kanaler krävs en hög och strukturerad egen aktivitet av den sökande. I jobbsökaraktiviteter utvidgar den sökande sin kompetens i att hitta arbeten, kontakta arbetsgivare, ansöka skriftligt
och att förbereda sig inför anställningsintervju.
Beredskapsarbete
Syftet med beredskapsarbete är att ge tillfällig sysselsättning åt arbetslösa som är 25 år eller äldre och
som inte kan få reguljärt arbete eller någon annan
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. En arbetsgivare som
anställer en beredskapsarbetare får ett ekonomiskt
stöd på högst 350 kronor per dag, dock högst
50 procent av lönekostnaden. Vid beredskapsarbeten
som innebär investeringar kan bidrag lämnas med
högre belopp.

Arbetsplatsintroduktion
Arbetsplatsintroduktion (API) infördes den 1 juli
1995 och ersatte tidigare praktikformer såsom invandrarpraktik, akademikerpraktik, arbetsprövning
inom Ami, praktikdelen inom ungdomsintroduktionen samt vidgad arbetsprövning. API är en viktig åtgärd som för många arbetssökande har inneburit att
de har fått den nödvändiga kontakten med arbetsli34
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Under budgetåret 1995/96 halverades nästan antalet deltagare i beredskapsarbete jämfört med året
innan. Tillbakagången kan till en del bero på sänkningen av bidragsnivåer från och med den 1 juli 1995
och att åtgärden i många fall har ersatts av andra åtgärder. Av det totala antalet beredskapsarbeten under budgetåret 1995/96 anordnades 81 procent av
kommuner medan staten anordnade 14 procent och
enskilda arbetsgivare 5 procent. Huvuddelen av beredskapsarbetena var av tjänstekaraktär.
Trots att antalet deltagare i beredskapsarbete ökat
successivt under första halvåret 1997 har det genomsnittliga antalet deltagare per månad varit färre än
under samma tid föregående budgetår.

Efter förslag i budgetpropositionen för budgetåret
1995/96 beslutade riksdagen att åtgärden bidrag till
utbildning i företag skulle upphöra vid utgången av
budgetåret
1997
(prop.
1994/95:100,
bet.1994/95:AU11, rskr.1994/95:233). Beslutet har
inneburit att omfattningen av åtgärden successivt
minskat och att en besparing om 1,4 miljarder kronor beräknades uppstå år 1998.
Under budgetåret 1995/96 utbetalades totalt
999 miljoner kronor till utbildning i företag, varav
607 miljoner kronor inom ramen för den s.k.
50 000-kronan. Första halvåret 1997 utbetalades
sammanlagt 88 miljoner kronor till bidrag till utbildning i företag. Den låga omfattningen är främst en
följd av beslutet om åtgärdens upphörande.

Rekryteringsstöd
Rekryteringsstöd syftar till att underlätta för långtidsarbetslösa att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden. Rekryteringsstöd lämnas med högst
350 kronor per dag, dock högst 50 procent av lönekostnaden. Stödet får lämnas för tillsvidareanställning, provanställning och andra tidsbegränsade anställningar. Rekryteringsstöd får dock inte lämnas för
statligt reglerade anställningar.
Under budgetåret 1995/96 halverades nästan antalet deltagare i rekryteringsstöd jämfört med budgetåret 1994/95. Minskningen beror framför allt på
att efterfrågan på arbetskraft minskat.
Från och med den 1 januari 1997 har bestämmelserna om rekryteringsstöd ändrats i enlighet med de
bestämmelser som gäller för EU:s statsstödsregler.
Förändringarna gäller både i fråga om vem som kan
anställas med rekryteringsstöd och inom vilka sektorer stöd får lämnas. Förändringarna innebär att rekryteringsstödets tillämpningsområde har begränsats.
AMS får använda högst 315 miljoner kronor för rekryteringsstöd under år 1997 vilket har medfört att
antalet deltagare i åtgärden har minskat.

Utbildningsvikariat
En arbetsgivare som anställer en utbildningsvikarie,
som arbetsförmedlingen anvisar, kan få ett vikariatsstöd på högst 350 kronor per heldag som vikarien
arbetar, dock högst 50 procent av lönekostnaden inklusive sociala avgifter och semesterersättning. När
arbetsgivaren själv bekostar fortbildning kan arbetsförmedlingen bevilja ett bidrag - utbildningsstöd - till
arbetsgivaren med högst 40 kronor per utbildningstimme, dock högst 20 000 kronor per vikarie. Vikariatsstöd får också lämnas som stöd till arbetsgivare
då ordinarie anställd är ledig med lön, eller del av
lön, för att starta egen verksamhet.
Under budgetåret 1995/96 utgjorde kvinnorna
76 procent av deltagarna i utbildningsvikariat. Den
stora andelen kvinnor förklaras av att utbildningsvikariat främst förekommer inom kvinnodominerade
branscher såsom vård och omsorg. Till och med utgången av år 1996 finansierades utbildningsvikariaten genom avdrag på arbetsgivaravgiften. Från och
med den 1 januari 1997 slopades modellen med avdrag på arbetsgivaravgiften och ersattes med ett system med bidrag. Förändringen möjliggör förbättrad
kontroll och uppföljning av fattade beslut.
Antalet deltagare i utbildningsvikariat har varierat
starkt under de senaste budgetåren. De största volymerna uppnåddes under år 1994 med som mest
drygt 16 100 personer i åtgärden under april månad.
Under budgetåret 1995/96 minskade antalet deltagare kraftigt vilket till en del kan förklaras med de
sänkta stödnivåerna. Första halvåret 1997 utbetalades knappt 63 miljoner kronor till åtgärden utbildningsvikariat. Antalet deltagare i åtgärden har fortsatt att sjunka.

Bidrag till utbildning i företag
Åtgärden bidrag till utbildning i företag spelar i
många fall en betydelsefull roll för att förhindra
permittering och uppsägning eller för att möjliggöra
kompetensutveckling vid införandet av ny teknik
eller vid förändrad arbetsorganisation. Företag som
av arbetsmarknadspolitiska skäl anordnar utbildning
för sina anställda kan få statligt stöd för sina utbildningskostnader med högst 60 kronor per timme och
anställd. Stödet lämnas dock för sammanlagt högst
920 timmar per anställd. Utbildningen bedrivs skild
från produktionen och oftast på deltid.
Inom ramen för bidrag till utbildning i företag har
det sedan budgetåret 1993/94 funnits en möjlighet
att få bidrag för kompetensutveckling enligt en mer
flexibel modell. I syfte att begränsa uppsägningar och
underlätta omstruktureringar inom offentliga sektorn
har bidrag kunnat lämnas med högst 50 000 kronor
per individ som deltar i utbildningsinsatser, den s.k.
50 000-kronan.

Kommuners ansvar för unga arbetslösa
Den 1 oktober 1995 infördes en möjlighet för kommunerna att ta ett samlat ansvar för unga arbetslösa
upp till 20 år. Kommunen anordnar praktik eller annan verksamhet på heltid för arbetslösa ungdomar
som inte genomgår gymnasieskola eller liknande utbildning t.o.m. den 30 juni det år den unge fyller
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20 år. Syftet med åtgärden är att genom olika individanpassade insatser underlätta ungas inträde på arbetsmarknaden eller övergång till reguljär utbildning.
Deltagaren får ersättning från kommunen. Kommunerna får bidrag för verksamheten från staten. Bidragets storlek grundar sig på ett avtal mellan kommunerna och länsarbetsnämnderna.
Den utvärdering av det kommunala ansvaret för
ungdomar under 20 år som Ungdomsstyrelsen redovisade till regeringen i augusti 1997 visar att merparten av de ungdomar som genomgått kommunal ungdomspraktik kunnat gå vidare till arbete eller studier.
Kommunerna har också genomgående varit positiva
till det kommunala ansvaret. Kommunerna har sett
de lokala kontakterna och kännedomen om den lokala arbetsmarknaden samt möjligheten till samarbete med socialtjänsten som viktiga fördelar.
Det kommunala ansvaret för ungdomar omfattade betydligt fler ungdomar i genomsnitt per månad
under första halvåret 1997 än under budgetåret
1995/96. Budgetåret 1995/96 belastades anslaget
med 357 miljoner kronor för denna åtgärd. Under
första halvåret 1997 uppgick utgifterna till 202 miljoner kronor.
Orsaken till att omfattningen på det kommunala
ansvaret för ungdomar inte ökade i den takt som
förväntades under budgetåret 1995/96 var att alla
kommuner först sent våren 1996 hade tecknat avtal
med länsarbetsnämnderna.

stipendier under de tre sista månaderna år 1997 och
att 700 ungdomar beviljas stipendier under budgetåret 1998.
Europeiska socialfondens mål 3
Från anslaget har AMV under budgetåret 1995/96
haft möjlighet att medfinansiera projekt inom ramen
för Europeiska socialfonden. Socialfondens mål 3 är
inriktat på insatser för att bekämpa arbetslösheten.
Projekten inom programmet skall bedrivas med följande inriktning: kompetensutveckling, vägar till sysselsättning, vägledning och rådgivning samt nya arbetstillfällen genom utveckling av små och
medelstora företag och av egen företagarverksamhet.
I åtgärden ”vägar till sysselsättning” ingår aktivitetsdelen av datorteken som på detta sätt medfinansieras
av Socialfonden. Enligt det samlade programdokumentet för mål 3 skall nationell offentlig medfinansiering för varje projekt göras med 55 procent av den
totala kostnaden minskat med eventuell privat finansiering. Enskilda projekt kan i vissa fall få en högre
eller lägre bidragsandel än 45 procent från Socialfonden, dock lägst 25 procent. Sedan mål 3programmet startade har den genomsnittliga totala
kostnaden för varje projekt uppgått till 5,2 miljoner
kronor. Av 818 projekt medfinansierades drygt en
fjärdedel av andra aktörer än AMV. I maj 1997
fanns projekt registrerade som sammanlagt under
programperioden åren 1995 - 1999 förväntas kosta
över 4,2 miljarder kronor, inklusive nationell medfinansiering och socialfondsmedel. Av dessa kostnader
förväntas den totala medfinansieringen från anslaget
vara 1,5 miljarder kronor.

Europastipendier och interpraktikstipendier
En ny form av ersättning till ungdomar vid praktik
inom Europa, europastipendier, infördes den 1 juli
1995. Åtgärden innebär att unga arbetslösa, som
praktiserar på ett företag inom Europa exklusive Sverige i minst sex månader, kan få ett resestipendium
om högst 11 000 kronor per person. Under budgetåret 1995/96 utnyttjade ca 200 personer dessa stipendier. Den totala kostnaden för åtgärden under
budgetåret var 0,9 miljoner kronor. För innevarande
budgetår har avsatts högst 5 miljoner kronor för detta ändamål och under första halvåret 1997 har ca
135 personer beviljats stipendiet vilket belastat anslaget med 0,6 miljoner kronor.
I enlighet med regeringens förslag (prop.
1996/97:150,
yttr.
1996/97:AU7y,
bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) har riksdagen
beslutat att europastipendiernas konstruktion fr.o.m.
den 1 oktober 1997 skall ändras. Förändringen innebär att stipendierna även kan omfatta ersättning för
kost, logi och försäkringar samt möjlighet att praktisera även i länder utanför Europa. Huvudmannaskapet för stipendierna flyttas från AMS till Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom
utbildning och kompetensutveckling m.m. (Svenska
EU-programkontoret). Stipendierna kommer att benämnas interpraktikstipendier och kan sökas av unga
långtidsarbetslösa mellan 20 och 30 år. Regeringen
räknar med att 135 ungdomar reser i väg med dessa

Otraditionella insatser
Av medlen under anslaget får AMS under budgetåret
1997 använda högst 550 miljoner kronor för otraditionella insatser som motiveras av arbetsmarknadsskäl och som inte ryms inom ordinarie regelverk
och inte berättigar till andra statliga stöd. Undantag
från begränsningen om statligt stöd görs dock för insatser som delfinansieras av Europeiska socialfonden.
Vid användning av otraditionella medel skall speciellt
invandrares och ungdomars behov uppmärksammas.
Även arbetslösa kvinnor som berörs av strukturförändringar inom offentlig sektor skall uppmärksammas.
464 miljoner kronor förbrukades av de 500 miljoner kronor som avsattes för otraditionella insatser
under budgetåret 1995/96. För budgetåret 1997 har
ramen för otraditionella insatser utökats till
550 miljoner kronor. Av dessa har under första halvåret 1997 drygt 182 miljoner kronor förbrukats.
Under första halvåret 1997 har den största delen
av medlen använts till otraditionella projekt, som har
ökat med 117 procent från tidigare budgetår. Därutöver har medlen gått till finansiering av löner för
programansvariga på datorteken, utvecklingsinsatser
inom datortekens aktivitetsdel, resekostnader inklu36
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sive logi för deltagare i åtgärder, samverkansprojekt
för LO, TCO och SACO för t.ex. projektledning,
”träffpunkter” och aktivitetscentra för arbetslösa
samt lokala arbetscentra. Vidare har medlen använts
till insatser i försökskommunerna, nyföretagarprojekt för ungdomar, kvinnor och invandrare samt nationell medfinansiering av mål 3-projekt.
Fördelningen av de medel som använts under våren 1997 är följande:
– Otraditionella projekt

64 %

– Resor och traktamenten

19 %

kommuner, landsting, stat samt allmänna försäkringskassor i samband med administration av offentliga tillfälliga arbeten för äldre arbetslösa, OTA.
Första halvåret 1997 utbetalades 1,4 miljoner kronor
till anordnare av åtgärden. Den låga förbrukningen
är en effekt av att färre personer deltog i OTA än vad
regeringen beräknade inför budgetåret 1997. Ersättning till de personer som deltar i OTA beräknas under det under utgiftsområde 13 anvisade anslaget
Arbetslöshetsersätting.
Brytprojekt
Under budgetåret 1995/96 fick AMS använda 45
miljoner kronor (30 miljoner kronor räknat på 12
månader) för projektverksamhet som syftar till att
bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden samt för
utbildning av medarbetarna i samband med projekten.
Totalt förbrukades 30 miljoner kronor av medlen
som sammanlagt finansierade 135 projekt. De flesta
av projekten vände sig till långtidsarbetslösa lågutbildade kvinnor, som arbetat inom områdena kontor, handel eller vård. Endast nio projekt riktade sig
till män. De avsåg att vidga verkstads-, skogs- och
byggnadsarbetares kunskaper om kvinnodominerade
yrkesområden via seminarier, vägledning, utbildning,
praktik m.m. Drygt 20 projekt hade som mål att förbereda kvinnor för utbildning och/eller arbete inom
industri, teknik eller data, medan åtta projekt avsåg
start av eget företag.
Liksom tidigare år innehöll projekten främst fördjupad vägledning med upprättande av handlingsplaner, motivations- och självförtroendehöjande åtgärder m.m. I projekten har också traditionella
arbetsmarknadspolitiska åtgärder använts. AMS har
också drivit ett antal utvecklingsprojekt som syftar
till att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden.
Regeringen har även för budgetåret 1997 avsatt
30 miljoner kronor för att bryta den könsuppdelade
arbetsmarknaden. Första halvåret 1997 hade 8 miljoner kronor utbetalats. AMS har påbörjat en slutredovisning och en kvalitativ uppföljning av projekt
som genomförts under perioden juli 1993 - december
1996. Resultatet av uppföljningen kommer att presenteras av AMS under oktober 1997. Den kvalitativa uppföljningen avser främst att belysa hur projektresultaten motsvarar de av regeringen angivna målen
och direktiven för AMV:s jämställdhetsuppdrag.

– Programansvariga vid datortek 17 %
AMS har också avsatt en del av medlen för riksomfattande projekt. Till dessa hör Förpackningsinsamlingens och Svenska kommunförbundets miljöinformationsprojekt, ‘Exportrådet’, ett projekt för
marknadsförare/säljare, och Nollvisionen, ett trafiksäkerhetsprojekt som även drivs med medel från Arbetsmarknadsdepartementet.
Försöksverksamhet med lokal samverkan
Försöksverksamhet med lokal samverkan inleddes
den 1 juli 1996 i enlighet med förslag i prop.
1995/96:148 Lokal samverkan mot arbetslösheten
(bet. 1995/96:AU13, rskr. 1995/96:223) och med
regeringsbeslut den 23 maj 1996. 40 kommuner erbjöds att delta i verksamheten och regeringen tecknade avtal om försöksverksamhet med 28 av dessa
kommuner. Försöksverksamheten innebär att medel
från anslaget kan ingå i projekt som en arbetsförmedling och en kommun driver gemensamt. Kommunen bidrar med minst en fjärdedel av kostnaderna. De medel som ingår i försöksverksamheten får i
sin helhet användas otraditionellt. Dessa medel ingår
dock inte i de till AMS avsatta medlen för otraditionella insatser.
Tillfälliga personalförstärkningar
Som regeringen närmare redogjort för under anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader har AMV under budgetåret 1995/96 (18 månader) använt 900 miljoner kronor för tillfälliga
personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och
arbetsmarknadsinstitut. Innevarande budgetår har
dessa medel i stället beräknats under anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader. Riksdagen beslutade dock i samband med tilläggsbudget (prop 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284) att AMV fr.o.m. den 1 juli 1997 får
använda ytterligare 100 miljoner kronor för tillfälliga personalförstärkningar av medlen under
anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Flyttningsbidrag
Flyttningsbidrag är ett samlingsnamn för flera olika bidrag (pendlingsstöd, bohagstransport, inlösning av egnahemsfastigheter, sökanderesa, medflyttandebidrag) som kan beviljas för arbetslösa
eller personer som riskerar arbetslöshet och som
bedöms kunna få arbete på annan ort. Under
budgetåret 1995/96 har sammanlagt 339 miljoner
kronor betalats ut i flyttningsbidrag. Första halv-

Kostnader i samband med administrationen av OTA
AMS får under budgetåret 1997 använda medel under anslaget för bidrag till kommuner, kyrkliga
37
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Särskilda åtgärder för regional utveckling och tillväxt
Budgetåret 1995/96 beräknades under anslaget 400
miljoner kronor för särskilda åtgärder för regional
utveckling och tillväxt. Medlen fick användas för
särskilda tillväxtfrämjande åtgärder såsom småföretagsutveckling i landsbygds- och glesbygdsområden
med låg sysselsättningsgrad. Regeringen beslutade i
december 1996 att då återstående icke i anspråktagna medel får användas för ny stödgivning intill utgången av år 1997.

året 1997 utbetalades drygt 99 miljoner kronor
för detta ändamål.
Språkstudier och Östersjöländer
Innevarande budgetår har regeringen under anslaget beräknat högst 20 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för svenskar att studera
språk i andra Östersjöländer och ge studenter från
Östersjöländer möjlighet att studera i Sverige. Efter rekvisition från Svenska Institutet har AMS
under första halvåret 1997 betalat ut samtliga
medel.

Bygginvesteringar m.m.
Sedan budgetåret 1994/95 har ca 7 miljarder kronor
beräknats under anslaget för bygginvesteringar i olika former bl.a. s.k. ROT-projekt. Dessa medel har
disponerats av en rad myndigheter såsom Boverket,
AMS, Statens Fastighetsverk m.fl. Sammanlagt beräknas detta ha givit en sysselsättningseffekt på
ca 5 400 personer per år. I april 1997 fattade regeringen beslut om disposition av ej intecknade utgående reservationer under anslaget. Totalt berördes ett
trettiotal äldre anslagsposter som förutom ROTinsatser även avsåg tidigareläggningar av affärsverksinvesteringar. Av de utgående reservationerna fattade regeringen beslut om att AMS respektive Statens
Fastighetsverk fick disponera en del av medlen till
upprustning och utbyggnad av flygplatsen i Östersund samt till uppförande av vallar vid Vadstena
slott. Resterande del av ej intecknade reservationer,
ca 700 miljoner kronor, skall av respektive myndighet snarast föras bort från anslaget som besparing.

Försäkringsskydd
Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder med utbildningsbidrag kan omfattas av ett
visst försäkringsskydd. Budgetåret 1995/96 utbetalades drygt 220 miljoner kronor för detta ändamål. Under första halvåret 1997 hade anslaget
belastats med utgifter om 74 miljoner kronor för
försäkringsskyddet.
Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder och Särskilda medel
Regeringen
disponerade
under
budgetåret
1995/96 medel under anslaget till Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder och
Särskilda medel. Projekten som finansieras med
dessa medel skall vara arbetsmarknadsinriktade
och inte inrymmas i AMV:s ordinarie arbetsmarknadspolitiska uppdrag. Projekten skall underlätta lokal samverkan kring otraditionella insatser för att minska arbetslösheten samt främja
jämställdhetsinsatser inom arbetsmarknadspolitiken. Många av de projekt som beviljas stöd
sträcker sig över en längre tid och eftersom medlen rekvireras i efterhand innebär det i flera fall
att anslaget belastas med utgifter först kommande
budgetår. Detta är bakgrunden till beställningsbemyndigandet för anslaget som riksdagen beslutade om på tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1997 i samband med vårpropositionen
(prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284).
Under budgetåret 1995/96 beviljades drygt 43
miljoner kronor till 28 projekt samtidigt som utbetalningarna uppgick till knappt 31 miljoner kronor.
Regeringen disponerar för motsvarande ändamål
110 miljoner kronor under budgetåret 1997. Under
det första halvåret 1997 har regeringen beviljat 58
miljoner kronor till 22 projekt. Sammanlagt har utbetalningarna under samma period uppgått till närmare 28 miljoner kronor och därutöver fördes 41
miljoner kronor av de Särskilda medlen bort från anslaget som en besparing. Exempel på projekt som beviljats stöd är försöksverksamhet med arbetsdelning
inom byggbranschen, projekt för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden samt särskilda sysselsättningssatsningar i Arboga och Söderhamn.

Beställningsbemyndiganden
I
samband
med
vårpropositionen
(prop.
1996/97:150) gav riksdagen på tilläggsbudget till
statsbudgeten för budgetåret 1997 regeringen ett
bemyndigande för anslaget Arbetsmarknadspolitiska
åtgärder till ett belopp om högst 55 miljoner kronor
att besluta om bidrag till sysselsättningsskapande
projekt som medför utgifter kommande budgetår.
Till och med juni 1997 hade drygt 3 miljoner kronor
av bemyndigandet utnyttjats.

Regeringens bedömningar och åtgärder med
anledning av revisionens iakttagelser
RRV har inte lämnat invändning i revisionsberättelsen över AMV:s årsredovisning. RRV har dock konstaterat följande.
I samband med granskningen av finansieringsbidraget vid API för budgetåret 1995/96 har RRV
konstaterat att ansvarsfördelningen mellan AMS
och RFV för ekonomisk uppföljning och analys
inte förefaller vara tillräckligt tydlig. Detta har
medfört att rutiner och statistiska uppgifter inte
utvecklats i nödvändig omfattning. RRV har rekommenderat att AMS skall ges ett helhetsansvar
för åtgärden och att lämpliga rutiner för redovis38
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betsmarknadsinstitut. Medlen bör dock vara tillfälliga och bör därför minska när den totala
arbetslösheten minskar. Regeringen avser därför att
särskilt noga följa utvecklingen och användningen av
dessa medel.

ning och finansiering skall utredas. Regeringen
kommer därför att föreslå att AMS skall få ett
helhetsansvar för hanteringen av finansieringsbidraget för API.
RRV föreslår vidare att såväl den kvantitativa som
den kvalitativa uppföljningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna bör vidareutvecklas inte minst
med tanke på den stora omfattningen av arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regeringen delar
revisionens uppfattning och kommer bl.a. att fästa
större vikt vid kvalitativa aspekter vid uppföljningen
av de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Sedan den
1 januari 1997 finns också under Arbetsmarknadsdepartementet ett oberoende institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska
utvärderingsstudier
(EFA)
avvecklas under år 1997.

Bidrag till utbildning i företag behålls
Efter förslag i budgetpropositionen för budgetåret
1995/96 beslutade riksdagen att åtgärden bidrag till
utbildning i företag skulle upphöra vid utgången av
budgetåret 1997 (prop. 1994/95:100, bet.
1994/95:AU11, rskr. 1994/95:233). Beslutet innebar
att en besparing om 1,4 miljarder kronor beräknades
uppstå år 1998.
Utvecklingen på arbetsmarknaden inom den
kommunala och statliga sektorn har under våren
1997 visat på en fortsatt svag efterfrågan på arbetskraft. Arbetslösheten är på en hög nivå och den stora
förbättringen av arbetsmarknadsläget låter vänta på
sig. Samtidigt finns det fortfarande ett stort behov av
strukturella förändringar inom, inte minst, den
kommunala och landstingskommunala sektorn. Regeringen bedömer därför att behovet av denna typ av
insatser kommer att vara stort även under kommande budgetår.
Regeringen föreslår därför att åtgärden bidrag till
utbildning i företag skall finnas kvar även efter utgången av år 1997. Med åtgärden bidrag till utbildning i företag som grund bör det även under år 1998
vara möjligt för stat, kommuner och landsting att vid
behov teckna s.k. kommunavtal.
Utgifterna för förslaget har beräknats inom redan
befintliga ramar. Inga nya medel behöver således anvisas. Härigenom kvarstår den tidigare beräknade
besparingseffekten.

Slutsatser
Omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna år 1998
Som redogjorts för i inledningen till verksamhetsområdet avser regeringen att uppdra åt AMV och arbetsförmedlingsnämnderna att under år 1998 inom
ramen för anvisade medel under anslaget ge minst
192 000 personer i genomsnitt per månad lämplig
utbildning, praktik eller sysselsättning genom konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärder
eller yrkesinriktad rehabilitering. Härav skall minst
24 000 personer vara arbetshandikappade.
Till denna omfattning skall läggas de ca 2 500
personer i genomsnitt per månad som beräknas delta
i den IT-satsning som regeringen nu på tilläggsbudget
till statsbudgeten för år 1997 föreslagit. Inom ramen
för tillgängliga medel under anslaget skall således
under budgetåret 1998 minst 194 500 personer i genomsnitt per månad vara sysselsatta.

Kompetensutveckling inom kommuner och landsting
Den kommunala sektorn spelar en betydelsefull roll
inte bara för välfärden utan också för sysselsättningen. I kommunerna arbetar nära en femtedel av det
totala antalet sysselsatta i landet. Av de anställda i
kommunerna är ungefär 80 procent kvinnor. Många
av dem arbetar inom äldreomsorgen som sysselsätter
närmare 270 000 personer.
Vad gäller vård- och omsorgsområdet har de
strukturella och finansiella förutsättningarna förändrats dramatiskt under det senaste decenniet. Inom
exempelvis den kommunala äldreomsorgen har arbetsuppgifterna blivit alltmer kvalificerade. Arbetets
karaktär har förändrats från serviceuppgifter till personlig omvårdnad och innefattar ofta också avancerad sjukvård. Genomförandet av nya vårdreformer
har inneburit att organisationen inom vård- och omsorgssektorn förändrats och att nya grupper av
vårdmottagare tillkommit. Akutsjukvården har blivit
alltmer högspecialiserad, vårdtiderna har kortats
samtidigt som det skett en fortgående förskjutning
mot öppna vårdformer. Hos allmänheten har medve-

Ytterligare medel för tillfälliga personalförstärkningar
Belastningen på arbetsförmedlingen är mycket stor.
Samtidigt ställs ökade krav på förmedlingarna genom den ungdomssatsning som föreslås ovan, kraven
på bättre kvalitet på handlingsplanerna och behovet
av att stärka företagskontakterna. Vidare är det enligt regeringens mening viktigt att AMV kan möta de
behov av arbetsförmedlare och yrkesvägledare som
kan uppkomma i regioner som oväntat drabbas av
exempelvis företagsnedläggningar såsom skett i Söderhamn och Arboga.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att AMV under budgetåret 1998, utöver de medel
för tillfälliga personalförstärkningar som beräknats
under anslaget Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader, får använda högst 250 miljoner kronor av
medlen under förevarande anslag till tillfälliga personalförstärkningar vid arbetsförmedlingar och ar39
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tenheten om och kraven på samhällets service på
vård och omsorg successivt ökat.
Stora grupper hos den kommunala vårdpersonalen saknar i dag grundläggande vårdutbildning.
Många anställda behöver dessutom fortbildning för
att kunna möta dagens ökade krav på högre kvalitet i
omvårdnaden, rättssäkerhet och behovsbedömning i
handläggningen.
Behovet av kompetensutveckling varierar beroende på vårdformer och yrkeskategorier. Till de grupper som behöver fortbildnings- och vidareutbildning
hör bland annat de som arbetar med vård och omsorg om äldre människor. Vissa yrkesgrupper har i
många fall lång anställningstid och relativt låg utbildning. Även handläggande personal behöver fördjupa sin kompetens och förbättra den formella utbildningen. Samtidigt kvarstår behovet av
personalförstärkningar för att en god kvalitet skall
kunna upprätthållas i verksamheten.
I sjukvården krävs breddad kompetens för att underlätta flexibla arbetssätt. Samverkan mellan sjukvård, primärvård och kommunal sjukvård kräver
ökade inslag av handledning, undervisning och konsultativt arbetssätt. Inom vissa specialiteter råder det
brist på utbildad personal.
Driften av den kommunala verksamheten är ytterst en fråga för de valda politiska organen i kommun och landsting. Det är också en uppgift för dem
att tillgodose de krav på kompetensutveckling av
personalen som verksamheten ställer. Men kommuner och landsting är också arbetsgivare. Även i denna
roll har de att i samråd med de fackliga organisationerna tillgodose de anställdas behov av kompetensutveckling.
Kompetensutveckling av de kommunalanställda
är alltså en fråga som naturligt hör hemma på den
lokala nivån. Samtidigt finns det enligt regeringens
mening ett stort behov av kompetensutveckling just i
de kommunala och landstingskommunala verksamheterna som är särskilt svårt att tillgodose i det nu
rådande ekonomiska läget. Här har staten genom
utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken en viktig
roll genom att ge arbetsförmedlingsnämnderna de
verktyg som de behöver för att stödja arbetsgivarna i
deras strävan att kompetensutveckla personalen.
Det finns flera åtgärder inom arbetsmarknadspolitikens område som är av betydelse för kompetensutveckling i arbetslivet i allmänhet, och kommuner och
landsting i synnerhet. Regeringen är angelägen om
att dessa används bl.a. för att höja kvaliteten i vårdoch omsorgsarbetet.
Via resursarbeten är det möjligt att höja nivån på
den kommunala servicen, samtidigt som de korttidsvikariat som uppstår utnyttjas. Lön utgår då enligt
särskilt kollektivavtal och arbetsgivaren får en kompensation som motsvarar den arbetslöses arbetslöshetsersättning.
Behovet av kompetensutveckling bör kunna tillfredsställas genom att åtgärden bidrag till utbildning

i företag utnyttjas. Regeringen föreslår ovan att åtgärden skall finnas kvar även efter utgången av år
1997. Detta innebär att kommuner och landsting
även år 1998 bör kunna inleda överläggningar med
länsarbetsnämnden om att skriva s.k. kommunavtal
och erhålla stöd till kompetensutvecklande insatser.
En arbetsgivare som anställer en arbetslös som vikarie för en anställd som med bibehållen lön genomgår utbildning kan erhålla vikariatsstöd. För viss utbildning kan också utbildningsstöd för de anställdas
utbildningskostnader erhållas.
Vidare kan medel inom ramen för Europeiska socialfondens mål 4 beviljas för kompetensutvecklingsinsatser inom vård och omsorg i den offentliga
sektorn.
Regeringen vill här peka på att en satsning på
kompetensutveckling enligt erfarenheterna från
Växtkraft mål 4 har störst möjlighet att lyckas om
den åtföljs av en ändrad arbetsorganisation.
Inom ramen för den friare användningen av arbetslöshetsersättningen bör det också vara möjligt att
höja kompetensen hos vissa anställda som saknar
utbildning och som hotas av arbetslöshet, samtidigt
som personalresurserna på arbetsstället upprätthålls.
De lokala arbetsförmedlingsnämnderna kan i samverkan med kommunerna hos regeringen ansöka om
särskilda projekt. Ett projekt kan t.ex. innebära att
kommunen låter sina anställda gå på utbildning med
full lön. Via bemyndigandet om en friare användning
av arbetslöshetsersättningen kan en vikarie tas in
som behåller sin arbetslöshetsersättning. Kommunen
kan fylla på med ekonomiskt stöd upp till avtalsenlig
lön.
Enligt regeringens mening finns starka skäl för att
det lokala inflytandet över kompetensutvecklingen
bör återspeglas i ett ökat lokalt inflytande över de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som kan vara ett
stöd för kompetensutvecklingen. Ett sätt är genom en
ökad möjlighet för de kommunala arbetsförmedlingsnämnderna att använda sig av medel för otraditionella insatser.
Regeringen avser därför att föreskriva att ramen
för medel för otraditionella insatser ökas med 50
miljoner kronor för åtgärder som underlättar för
kommunalt anställda, som på grund av bristande utbildning annars riskerar att förlora arbetet, att få den
utveckling i arbetslivet som de behöver.
Individuellt anställningsstöd införs
Ett av de största problemen på arbetsmarknaden är
att ett stora antalet personer har varit utan arbete
under en lång tid. Den konjunkturuppgång som har
inletts måste utnyttjas för att ge dessa personer en
chans att få ett fotfäste på den reguljära arbetsmarknaden. Den ökade efterfrågan på arbetskraft inom
den privata sektorn och kommunernas förbättrade
ekonomi bör göra det lättare för arbetslösa att med
hjälp av ett anställningsstöd som är individanpassat
komma in på arbetsmarknaden.
40
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Rekryteringsstödet är ett av de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som har använts för att hjälpa
långtidsarbetslösa personer att åter komma in på den
reguljära arbetsmarknaden. Från och med den 1 januari 1997 har bestämmelserna om rekryteringsstöd
ändrats i enlighet med de bestämmelser som gäller
för EU:s statsstödsregler. Förändringarna gäller både
i fråga om vem som kan anställas med rekryteringsstöd och inom vilka sektorer stöd får lämnas.
Åtgärderna annat beredskapsarbete och vikariatsstöd liknar i de flesta avseenden rekryteringsstödet.
För att undvika onödig administration och som ett
led i regeringens förenklingsarbete bör därför stödformerna rekryteringsstöd, vikariatstöd och annat
beredskapsarbete slås ihop till ett stöd, individuellt
anställningsstöd. I ett sådant stöd bör även annat beredskapsarbete som medför investeringar ingå.
Regeringen föreslår således att ett individuellt anställningsstöd införs som utbetalas till arbetsgivare i
syfte att stimulera anställningar av personer som har
svårigheter att få ett reguljärt arbete. Förslaget bör
gälla från och med den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser skall dock fortfarande tillämpas på anställning med rekryteringsstöd eller vikariatsstöd
samt annat beredskapsarbete om anställningen påbörjats före ikraftträdandet.
Anställningsstödet är ett individstöd som skall utbetalas som kompensation för de extra kostnader
som arbetsgivare får när de anställer en person som
behöver fördjupad introduktion eller utbildning. För
en person som har varit utanför den reguljära arbetsmarknaden en längre tid kan ett anställningsstöd
vara den enda möjligheten att få visa sina färdigheter
och att få den kontakt med arbetslivet som är nödvändig för att kunna få ett reguljärt arbete.
Stödet bör lämnas med högst 350 kronor per dag,
dock högst 50 procent av lönekostnaden inklusive
sjuklön, semesterersättning och sociala avgifter i
högst sex månader. Om det finns synnerliga skäl får
dock tiden i anställningsstöd som medför investeringar förlängas till högst tolv månader. Vid deltidsarbete bör anställningsstödet reduceras i proportion
till arbetstiden. Vad gäller kringkostnader vid anställningsstöd som medför investeringar bör dessa
täckas av otraditionella medel.
Anställningsstöd bör kunna lämnas till personer
fr.o.m. det år som de fyller 20 år under förutsättning
att de varit inskrivna vid arbetsförmedlingen i minst
tolv månader och är långtidsarbetslösa. Anställningar
bör kunna ske såväl inom den privata som den offentliga sektorn. I undantagsfall bör stöd även lämnas till arbetslösa som under en kortare tid innehaft
en anställning som inte inneburit att deras ställning
på arbetsmarknaden stärkts. Som ett komplement till
regeringens ungdomssatsning bör anställningsstöd
under år 1998 även kunna ges till ungdomar under
förutsättningen att de varit anmälda som arbetssökande på förmedlingen i minst 90 dagar. Vidare kan
även anställningsstöd ges under år 1998 till ungdo-

mar som genomgått gymnasieskolans tekniska program och som behöver en form av lärlingstid för att
få ett yrkesbevis. Bakgrunden är det sedan några år
tillbaka pågående s.k. Starprojektet inom byggbranschen.
Som en förutsättning för anställningsstöd bör
gälla att arbetsgivaren under den tid som anställningsstöd lämnas ger arbetstagaren utbildning i form
av praktik eller teori. Stödet bör få lämnas både till
anställningar som gäller tills vidare och för viss tid.
Anställningsstödet får inte lämnas till en arbetsgivare
som, på den driftsenhet som anställningen med anställningsstöd skall göras, senare än nio månader före
den aktuella anställningen sagt upp anställda på
grund av arbetsbrist. Vidare bör en förutsättning för
att anställningsstöd skall kunna lämnas vara att den
som har anställningsstöd inte permitteras av någon
annan anledning än att arbetet inte kan bedrivas på
grund av väderleksförhållanden eller andra liknande
orsaker. Anställningsstöd kan i vissa fall kombineras
med utbildningsstöd.
Stödet bör således användas för att stimulera arbetsgivarna att tidigarelägga sina anställningar samt
för att anställa arbetslösa för att ge redan anställda
möjlighet till vidareutbildning med lön.
Anställningsstödet bör endast få lämnas under
förutsättning att det i anställningen lämnas lön och
andra anställningsförmåner enligt kollektivavtal eller
anställningsförmåner som är jämförbara med förmåner enligt kollektivavtal i branschen. Innan arbetsförmedlingen fattar beslut om anställningsstöd skall
samråd ske med berörda arbetstagarorganisationer.
Ansökan om stöd görs hos länsarbetsnämnden som
också beslutar i ärendet.
Lagen om anställningsskydd kommer, i överensstämmelse med vad som i dag gäller för den som är
anställd med rekryteringsstöd eller vikariatstöd, att
omfatta dem som får anställningsstöd. Liksom vad i
dag gäller för anställda med rekryteringsstöd, vikariatstöd eller vid beredskapsarbete skall vid prövningen av arbetsvillkoret för den som första gången ansöker om ersättning från arbetslöshetskassa bortses
från förvärvsarbete som arbetsgivaren finansierat
med anställningsstöd. Däremot skall sådant förvärvsarbete vara återkvalificerande för ytterligare ersättningsperioder.
Regeringens förslag om ett individuellt anställningsstöd innebär att reglerna beträffande utbildningsstöd kvarstår oförändrade, dock skall bestämmelserna om utbildningsstöd regleras i en särskild
förordning.
Införandet av ett individuellt anställningsstöd beräknas ge upphov till en besparing motsvarande 140
miljoner kronor under budgetåret 1998 eftersom den
genomsnittliga styckkostnaden är lägre än för alternativa åtgärder och omfattningen av det nya stödet
beräknas bli större än de tidigare stödformerna
sammantaget. Regeringen har vid beräkningen av
anslaget beaktat detta.
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Regeringen kommer att informera EUkommissionen om avsikten att införa ett anställningsstöd. Det föreslagna anställningsstödet torde
enligt regeringens mening inte strida mot EU:s statsstödsregler.
Förslaget föranleder ändringar i lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring.

har börjat studera inom det reguljära utbildningsväsendet och en tredjedel fått reguljärt arbete.
När det gäller ansvaret för att åtgärden sätts in för
de unga är detta ansvar kommunalt och reglerat i
lag. Lagen innebär att de erbjuds åtgärder som skall
förbättra deras möjligheter på den reguljära marknaden. Under aktiveringen lämnas en skattepliktig ersättning eller lön som ligger över socialbidragsnivån.
Om den unga utan godtagbara skäl vägrar att delta
mister hon rätten till ersättning. Senast 13 veckor efter det att den unga erhållit socialbidrag skall hon få
erbjudande om ett arbete, en åtgärd eller en utbildning. Denna aktivitet skall omfatta 30 timmar per
vecka och vara i minst 18 månader. Ungdomar som
genomgår yrkesutbildning i minst 18 månader kvalificerar sig för arbetslöshetsersättning. Efter en aktiveringsperiod och efter att ha varit utan socialbidrag i
minst en månad skall den unga om behov föreligger
erbjudas ny aktivering. I praktiken kan lagen tillämpas till dess individen fyllt 25 år. Staten ersätter
kommunen med 50 procent för de utgifter den har
för kontanta ersättningar till ungdomarna. Den utvärdering som Socialforskningsinstitutet i Köpenhamn gjort visar att efter avslutad aktivering drygt
hälften av ungdomarna i reguljärt arbete eller utbildning.
Socialstyrelsen och AMS kunde ej komma överens
om ett gemensamt förslag utan överlämnade separata
underlag och förslag.

Ungdomssatsning
Regeringen aviserade i 1997 års vårproposition
(1996/97:150) att den skulle återkomma med förslag till åtgärder för att minska arbetslösheten
bland främst lågutbildade ungdomar. Arbetslösheten bland ungdomar mellan 20-24 år steg från 4
procent till knappt 19 procent mellan år 1990 och
år 1996, vilket är avsevärt högre än för arbetskraften i sin helhet. Ungdomar med långvariga
svårigheter att få arbete löper stor risk att passiviseras och på sikt hamna utanför arbetsmarknaden. Situationen på arbetsmarknaden är lika svår
för såväl unga kvinnor som unga män. Över hälften av de arbetslösa ungdomarna saknar en treårig
gymnasieutbildning.
I januari 1997 gav regeringen AMS och Socialstyrelsen i uppdrag att gemensamt arbeta fram en modell som ökar ungdomars förutsättningar att ta sig in
på den reguljära arbetsmarknaden eller i utbildningssystemet. Förslaget skulle bl.a.:
– medverka till att förverkliga regeringens ambition
att alla arbetslösa ungdomar inom 100 dagar
skall erbjudas arbete, utbildning eller arbetsmarknadspolitisk åtgärd,

Socialstyrelsens och AMS förslag: Socialstyrelsens
förslag innebär att kommunen i lag ges ett yttersta
ansvar att se till att ungdomarna i stället för socialbidrag erbjuds kompetensutvecklande insatser och ersättning som motsvarar skälig levnadsnivå. De som
uppbär KAS eller ersättning från arbetslöshetskassa
och är i behov av kompletterande socialbidrag skall
också ingå i systemet. Bidragssökande ungdomar
som har behov av rehabilitering eller av andra skäl
inte står till arbetsmarknadens förfogande hänvisas
liksom i dag till socialtjänsten. Vid deltagande i garantisystemet lämnas en skattefri kommunal garantiersättning som motsvarar skälig levnadsnivå. Den
föreslås bestå av en schabloniserad grundersättning
som omfattar vanliga levnadsomkostnader. Utöver
detta lämnas ett tillägg som inte är schabloniserat
och vars nivå fastställs i varje kommun efter skäliga
kostnader för hyra, resor, m.m. Ett schablontillägg
görs också för medicin och läkarvård. Vidare föreslår
Socialstyrelsen att arbetsmarknadsmyndighetens anslag för otraditionella medel utökas med 1 miljard
kronor för ungdomar. Medlen skall användas till att
utveckla nya insatser och åtgärder. Dessutom efterlyser Socialstyrelsen utrymme för fler flexibla lösningar
för ungdomar.
AMS föreslår att ett garantisystem införs för 2024-åringar som inte har rätt till KAS eller ersättning
från arbetslöshetskassa. Stöd lämnas med ett skattefritt belopp om ca 3 000 kronor per månad, vilket i

– utformas så att det ger möjlighet för kommunerna att i stället för socialbidrag erbjuda kompetensutveckling för den enskilde och
– understödja samarbetet mellan kommunen och
arbetsmarknadsmyndigheten.
Utredningen skulle vidare beräkna och lämna förslag
till konstruktion av det nya ekonomiska stödet.
Dessutom skulle erfarenheter från Danmark, som
tillämpar lagstiftning om kommunal aktivering av
unga arbetslösa, beaktas.
I Danmark finns särskilda regler för ungdomars
rätt till arbetslöshetsersättning. För de försäkrade
under 25 år gäller, fr.o.m. 1996, att de efter sex månaders arbetslöshet med full dagpenning har rätt och
plikt att utbilda sig inom det reguljära utbildningssystemet. Dagpenningen reduceras då med hälften. Nivån på arbetslöshetsersättningen ligger dock alltid
över socialbidragsnivån även efter denna reduktion.
Om ungdomen inte antar erbjudandet om utbildning
mister hon rätten till arbetslöshetsersättningersättning. Enligt en intervjuundersökning som gjorts genom Socialforskningsinstitutet har regleringen av de
försäkrades villkor visat att hälften av ungdomarna
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huvudsak motsvarar lägsta socialtjänstnorm exklusive bostadskostnader. Ungdomarna skall inte ha rätt
till socialbidrag utom om det finns särskilda skäl.
Garantiersättningen utbetalas vid såväl öppen arbetslöshet som när ungdomarna deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller andra aktiviteter som anordnas av arbetsförmedling och kommun
gemensamt. Den unga skall vara skyldig att acceptera
anvisad åtgärd från första arbetslösa dagen. Om
ungdomen inte inom 90 dagar tillsammans med arbetsförmedlingen fått arbete, reguljär utbildning eller
arbetsmarknadspolitisk åtgärd får arbetsförmedlingsnämnden ansvaret för att hitta lämpliga åtgärder. Det yttersta ansvaret för den ungas individuella aktiviteter skall åligga kommunen.

ken är stor att arbetsförmedlingen inväntar tiden för
att överlämna ärendet till arbetsförmedlingsnämnden
och kommunen. TCO anser att AMS förslag om en
utökning av de otraditionella medlen bör genomföras
samt att särskilda medel reserveras för ungdomarna.
TCO avstyrker AMS förslag om att ett statligt garantiarbetslöshetsstöd införs. Landsorgani-sationen
(LO) anser att Arbetsförmedlingsnämnderna skall ha
det övergripande ansvaret för insatserna och att dessa skall vända sig till arbetslösa ungdomar som är
aktivt arbetssökande men som saknar rätt till arbetslöshetsersättning. LO anser vidare att detta även
i fortsättningen skall vara ett statligt ansvar och motsätter sig en kommunalisering. Kristdemokratiska
Ungdomsförbundet anser att alla oförsäkrade arbetslösa som står till arbetsmarknadens förfogande
skall vara berättigade till en statligt finansierad skattefri ersättning om 3 600 kronor. Förbundet anser
vidare att en individuell handlingsplan skall upprättas inom 90 dagar. Denna handlingsplan skall ses
som ett kontrakt och om den arbetslöse bryter kontraktet skall denne stängas av i en månad från ekonomisk ersättning.
En utvecklingsgaranti: I syfte att utveckla det lokala inflytandet inom ramen för den nationella arbetsmarknadspolitiken föreslår regeringen att en utvecklingsgaranti för arbetslösa ungdomar införs.
Enligt regeringens uppfattning bör kommunerna,
fr.o.m. den 1 januari 1998, ges möjlighet att efter
överenskommelse med regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer åta sig en skyldighet
att erbjuda ungdomar mellan 20 och 24 år som står
till arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och
utvecklande insats på heltid. Senast inom 90 dagar
skall den unga tillsammans med arbetsförmedlingen i
samråd med kommunen ha arbetat fram en individuell handlingsplan. Arbetsförmedlingsnämnden har
det yttersta ansvaret för att handlingsplaner utarbetas. Ungdomarna skall i första hand söka arbete på
den reguljära arbetsmarknaden. Den unga skall därför initialt prövas mot arbetsmarknaden av arbetsförmedlingen. Detta innebär att arbetsförmedlingen
på olika sätt skall bedöma ungdomens möjligheter
att skaffa sig ett reguljärt arbete. Det skall även göras
en bedömning om en reguljär utbildning eller någon
av de befintliga arbetsmarknadspolitiska åtgärderna
kan vara relevanta.
Den unga skall, från första arbetslösa dagen, aktivt stå till arbetsmarknadens förfogande, aktivt söka
arbete samt delta i de åtgärder som arbetsförmedlingen och kommunen anvisar. Om den unga fortfarande inte har fått meningsfull sysselsättning inom
100 dagar övergår ansvaret för aktiveringen till
kommunen om kommunen i fråga åtagit sig ett sådant ansvar. Kommunen, som varit delaktig i upprättandet av handlingsplanen, har då möjlighet att genom olika insatser minimera risken för att ungdomen
blir långtidsarbetslös. På detta sätt kommer ungdo-

Remissinstanserna: Synpunkter på AMS och Socialstyrelsens förslag har inhämtats vid ett remissmöte
som Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet anordnade under augusti 1997. De synpunkter som lämnats finns tillgängliga i Socialdepartementet (dnr S97/5907/IFO).
Svenska Kommunförbundets utgångspunkter är
att staten skall ha huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiken och därmed också finansieringen. Förbundet anser att man på den lokala nivån skall ha ett
stort inflytande över den praktiska utformningen av
de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Det är endast
de ungdomar som inte klarar sitt uppehälle på grund
av arbetslöshet som skall omfattas. En garantiersättning enligt Socialstyrelsens förslag utgår från första
arbetslösa dagen och ersättningen skall vara statlig.
Om ungdomen inte erhållit arbete, ordinarie utbildning eller åtgärd inom 60 dagar skall den unga erbjudas kompetensutveckling. Verksamheten bör vara
ett gemensamt ansvar från kommun och arbetsförmedling. Tyresö kommun och Nybro kommun ställer sig bakom Svenska Kommunförbundets utgångspunkter. Riksrevisionsverket (RRV) ställer sig inte
bakom något av de två förslagen. RRV anser att båda förslagen har brister. Verket menar att införandet
av ett särskilt ersättningssystem och ersättningsnivå
förvärrar ett redan svåröverskådligt och dåligt samordnat system för de arbetslösa. Både AMS och Socialstyrelsens förslag medför oklarheter i ansvarsfördelningen mellan kommunerna och arbetsförmedlingen. Dessutom finns det enligt RRV en risk,
om AMV övertar försörjningskostnaderna, att
kommunerna inte prioriterar sina insatser för ungdomarna. I Socialstyrelsens förslag är risken att arbetsförmedlingen gör liknande prioritering. Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) anser att
arbetsmarknadspolitiken skall vara ett tydligt statligt
ansvar och omfatta alla myndiga personer. Staten
skall betala ersättningen när man deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd och när de inte deltar i någon åtgärd skall kommunerna stå för ersättningen.
Att vänta i 90 dagar med att upprätta en individuell
handlingsplan måste ses som ett misslyckande. Ris43
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mens möjligheter att skaffa sig ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden att öka.
De kommuner som åtagit sig ett aktiveringsansvar
skall se till att individuellt anpassade utvecklingsinsatser sätts in senast inom 100 dagar. Kommunerna
är i dessa fall ansvariga för att lämpliga insatser, dvs.
själva aktiviteten, erbjuds ungdomarna. Verksamheten bör syfta till att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Den skall utformas med skälig hänsyn till den enskildas individuella
önskemål och förutsättningar. Det lokala facket skall
i de fall då verksamheten är förlagd till en arbetsplats
ha rätt till samråd med kommunen innan anvisning
sker. Undanträngning av ordinarie arbetstillfällen liksom inlåsningseffekter skall motverkas. Detsamma
gäller snedvridningar av konkurrensförhållanden.
Den unga skall inte anses som arbetstagare. Trots
detta skall då verksamheten bedrivs på en arbetsplats
vissa bestämmelser i arbetsmiljölagen och lagen om
arbetsskadeförsäkring gälla till förmån för ungdomen.
Insatserna skall regelbundet följas upp och de
unga skall med jämna mellanrum delta i jobbsökaraktiviteter som anordnas av arbetsförmedlingen.
Utvecklingsinsatserna bör i normalfallet inte omfatta
mer än tolv månader. Syftet med åtgärden är att den
unga så snart som möjligt skall få ett arbete eller ordinarie utbildning varför den genomsnittliga tiden
bör kunna vara betydligt kortare. Därefter skall individen pröva sina möjligheter att få ett arbete på den
reguljära arbetsmarknaden i tre månader med den
ersättning ungdomen hade före den kommunalt anordnade utvecklingsinsatsen.. Ett alternativ kan även
vara att individen efter utvecklingsinsatser påbörjar
en reguljärutbildning med reguljär studiefinansiering.
Insatsen skall, för dem som får ersättning från arbetslöshetskassa, vara en arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Insatserna kan genomföras i samarbete med
t.ex. skola, studieförbund och ideella organisationer.
Den nya satsningen bör bli föremål för utvärdering
Ersättningen:. För ungdomar som deltar i en kommunalt anordnad utvecklingsinsats bör gälla att ersättning lämnas enligt följande.
Till ungdomar som varken har rätt till socialbidrag eller arbetslöshetsersättning lämnas ett skattefritt bidrag om 1 967 kr per månad, vilket motsvarar
ett beskattat utbildningsbidrag. Staten ersätter kommunerna för denna extra kostnad.
För de socialbidragsberättigade lämnas i stället en
ersättning som motsvarar vad som skulle ha lämnats
i socialbidrag. Det skattefria bidraget och den ersättning som skall motsvara socialbidrag benämns utvecklingsersättning och utbetalas av kommunen.
Ungdomar som har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa, antingen i form av grundbelopp eller inkomstrelaterad ersättning, får utbildningsbidrag
som motsvarar arbetslöshetsersättningen.

DEN EKONOMISKA ANSVARSFÖRDELNINGEN
GÄLLANDE INDIVIDENS FÖRSÖRJNING:

Den ungas försörjning före utvecklingsinsatsen

Kommunal ersättning under utvecklingsinsatsen

Berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa

Statlig ersättning under utvecklingsinsatsen
Utbildningsbidrag

Berättigad till socialbidrag

Utvecklingsersättning
(motsvarar vad som
annars skulle utgått i
socialbidrag)

Varken berättigad till
ersättning från arbetslöshetskassa eller
berättigad till socialbidrag

Utvecklingsersättning
(1 967 kr/mån)

Utvecklingsinsats kvalificerar inte för ersättning
från arbetslöshetskassa men tid i utvecklingsinsats
skall räknas som överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen. Ersättningen är inte sjukpenningeller pensionsgrundande. Deltagande i verksamhet
anordnad av kommunen enligt den nu föreslagna lagen skall för dem som har rätt till ersättning från arbetslöshetskassa inte räknas in i ersättningsperioden.
Om den unga på grund av misskötsamhet eller frånvaro utan giltigt skäl inte kan tillgodogöra sig det
som anordnas i verksamheten skall den unga skiljas
från utvecklingsinsatsen. Den unga har då varken
rätt till utvecklingsersättning eller utbildningsbidrag.
Vidare skall i sådant fall en ungdom som annars
skulle vara berättigad till ersättning från arbetslöshetskassa avstängas från sådan ersättning med stöd
av bestämmelserna i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. Beslut om avstängning från arbetslöshetsersättning fattas av respektive arbetslöshetskassa. När det gäller den enskildes rätt till
socialbidrag, i de fall den unga vägrar att delta i
lämplig åtgärd, torde i normalfallet den som utan
sakliga skäl avstår från att delta i den utvecklande
verksamhet som kommunen anordnar inte ha rätt till
socialbidrag. Den enskilda skall efter förmåga bidra
till sin egen försörjning, vari ingår bl.a. en skyldighet
att delta i verksamheter som anordnas inom ramen
för samhällets arbetsmarknadspolitik. En viktig princip är dock att varje enskilt ärende förutsätter en individuell bedömning, som skall utgå från den enskildas egna förutsättningar.
För att arbetsförmedlingen skall kunna intensifiera
arbetet med ungdomar och kunna upprätta handlingsplaner med god kvalitet avser regeringen föreskriva att de medel för tillfälliga personalförstärkningar som regeringen föreslagit under förevarande
anslag kan användas till förstärkning av arbetsförmedlingarnas arbete med ungdomar. Regeringen avser att särskilt följa AMV:s arbete med dessa ungdomar. För att säkerställa att tillräcklig flexibilitet
44
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uppnås och för att arbetsförmedlingsnämnderna
skall kunna fullgöra sin uppgift och ersätta kommunerna för den aktivitet som ungdomen deltar i avser
regeringen föreskriva att 396 miljoner kronor av
medlen under anslaget får användas för utvecklingsinsatser för ungdomar. Kommuner skall också
kunna skjuta till medel för finansieringen av aktiveringen när de anser det vara lämpligt för att säkerställa en god kvalitet i aktiveringsinsatsen. För den
kostnad som uppstår i samband med aktivering i
kommunal regi ersätter staten kommunerna med
150 kronor per dag och ungdom.
En förutsättning för regeringens förslag är att i
den kommun som gjort ett åtagande enligt den föreslagna lagen finns en hos länsarbetsnämnden fungerande arbetsförmedlingsnämnd. Enligt förordning
(1988:1139) med instruktion för arbetsmarknadsverket skall länsarbetsnämnden överlåta åt arbetsförmedlingsnämnden att besluta i frågor som arbetsförmedlingsnämnden lämpligen bör pröva. I de
kommuner som valt att göra åtagandet enligt den
föreslagna lagen skall nämnden, förutom de uppgifter som åläggs den med stöd av ovan nämnda instruktion, också ha till uppgift att

naden såg ut sommaren 1996 och hur den förväntades att se ut under sommaren 1997. Undersökningen
visade att en fjärdedel av de ungdomar som ville ha
ett feriearbete blev utan. Den visade även att 56 procent av de offentliga arbetsgivarna anställde ungdomar under sommaren medan motsvarande siffra för
näringslivet var 35 procent. Knappt tre fjärdedelar av
de arbetsgivare som hade feriearbetare under sommaren planerade att ha det även under sommaren
1997. Ungefär 10 procent av de arbetsställen som
inte hade feriearbetare under sommaren 1996 planerade att ha detta under sommaren 1997.
Den 13 februari 1997 fattade regeringen beslut
om att tilldela AMS 5 miljoner kronor för att genomföra en riksomfattande informationssatsning som i
första hand skulle vända sig till näringslivet. Denna
informationssatsning skulle syfta till att stimulera arbetsgivarna att anställa fler ungdomar under sommaren. AMS kommer att redovisa resultatet av denna
informationssatsning till regeringen senast den 31
oktober 1997. Ungdomsstyrelsen har regeringens
uppdrag att senast den 31 december 1997 lämna en
utvärdering av informationssatsningen utifrån ett lokalt ungdomsperspektiv. En enkät till landets kommuner våren 1997 visar att kommunerna själva som
arbetsgivare i hög utsträckning avsåg att erbjuda
gymnasieungdomar sommarjobb, men att de inte i
samma utsträckning sökt påverka andra arbetsgivare
att göra detsamma.
Feriearbete är viktigt för ungdomar. Praktik och
erfarenhet från en arbetsplats kan vara både till hjälp
vid val av vidareutbildning och yrke samt för en första kontakt och referens i näringslivet.
Det är angeläget att så många ungdomar som vill
också får ett feriearbete under sommaren 1998. Regeringen vill därför stimulera arbetsgivarna att anställa fler gymnasieungdomar under nästa sommar.
Regeringen har i kontakter med AMS erfarit att styrelsen tidigt under år 1998 kommer att genomföra en
informationssatsning som syftar till att engagera och
stimulera arbetsgivarna i frågan om feriearbeten för
unga gymnasiestuderande. Regeringen föreslår att
ersättning skall lämnas till kommunerna för att dessa
bl.a. skall stimulera det lokala näringslivet att anordna fler feriearbeten för gymnasieungdomar. Medlen
skall även kunna användas för insatser inom kommunen. Det skall även inom ramen för denna åtgärd
vara möjligt att anordna kombinationer av utbildning och praktik eller ren utbildning. Den aktuella
målgruppen består av 154 000 ungdomar. Regeringen avser att föreskriva att 100 miljoner kronor av
medlen under anslaget bör få användas för detta ändamål. Förslaget påverkar således inte ramen för utgiftsområdet.

– ansvara för att överenskommelser mellan stat och
kommun om anordnande av utvecklingsinsatserna ingås,
– ombesörja utbetalning av det belopp som staten
skall ersätta kommunerna med avseende försörjning för ungdomar som varken uppbär arbetslöshetsersättning eller har rätt till socialbidrag
– ombesörja utbetalning av det belopp som staten
skall ersätta kommunerna med avseende aktiveringskostnader för ungdomarna,
– ansvara för att handlingsplan upprättas inom 90
dagar.
Regeringen avser att utvärdera den kommunala aktiveringen såväl kvalitativt som kvantitativt.
Förslaget föranleder en ny lag om kommuners ansvar för ungdomar mellan 20 - 24 år samt ändringar
i lagen (1997:580) om ändring i lagen (1997:238)
om arbetslöshetsförsäkring och i kommunalskattelagen (1928:370). Ändringen i kommunalskattelages
tas upp under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet
för familjer och barn.
Feriearbeten
Regeringen betonade i sysselsättningspropositionen
(prop. 1995/96:222) vikten av att näringsliv, stat,
kommun och landsting tar ett gemensamt ansvar för
att uppfylla målsättningen att de gymnasieungdomar
som söker feriearbete också skall kunna få detta.
Arbetsmarknadsdepartementet och regeringens
barn- och ungdomsdelegation gav i slutet av år 1996
SIFO i uppdrag att undersöka hur feriearbetsmark-

Starta-eget bidrag och insatser för att öka invandrares företagande
Antalet egna företagare med utländsk bakgrund
har ökat i Sverige under senare år. Varje år startas
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naturligtvis beaktas. Resultatet av dessa kontakter
blir avgörande för regeringens fortsatta hantering av
frågan.

omkring 3 000 nya företag av personer födda utomlands. Intresset för att etablera näringsverksamhet beror bland annat på att många invandrare kommer från länder där eget företagande är en
vanlig försörjningsform. Men framför allt beror
ökningen på ett kraftigt försämrat arbetsmarknadsläge för invandrare. Eget företagande är därmed ofta den enda möjligheten till egen försörjning för denna grupp.
Invandrare är i dag i minoritet bland de personer
som får bidrag från arbetsförmedlingen för att starta
eget. De utgör i dag endast 5 procent av personerna
som får starta-eget bidrag, vilket klart understiger
deras andel av de arbetssökande.
För att minska arbetslösheten bland invandrare är
det därför angeläget att öka deras möjlighet till nyföretagande. Regeringen avser därför att uppdra åt
AMS att i ökad utsträckning erbjuda invandrare individuell vägledning och utbildning i nyföretagande.
Detta kan ske inom ramen för arbetsmarknadsutbildning och ALU.
Vidare föreslår regeringen att utbildningsbidrag
skall kunna lämnas till invandrare under längre tid
än sex månader vid start av egen verksamhet. Förlängt bidrag bör kunna få lämnas i de fall där det anses nödvändigt för företagets överlevnad och lönsamhet och där den påbörjade egna företagsamheten
bedöms vara den enda möjligheten till försörjning.
Starta-eget bidrag bör kunna lämnas i högst tolv månader till de invandrare som innan de startar eget företag har varit anmälda på arbetsförmedlingen under
minst sex månader. Vid beviljande av förlängt bidrag
bör särskild hänsyn tas till risker för snedvridning av
konkurrensen. Förslaget påverkar inte ramen för utgiftsområdet. Förslaget bör träda i kraft den 1 januari 1998.

Änkepension och utbildningsbidrag
Utbildningsbidraget samordnas i dag med änkepensionen för de personer som får utbildningsbidrag i en
arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Detta innebär att utbildningsbidraget reduceras med änkepensionen.
Dock sker ingen liknande reducering då en arbetslös
får ersättning från arbetslöshetskassa eller är i åtgärd
där ersättningen är administrerad av en arbetslöshetskassa (ALU och OTA). Regeringen anser att detta förfarande är otillfredsställande och inte gynnar ett
aktivt förhållningssätt som arbetslös. Regeringen föreslår därför att den samordning som i dag sker
mellan utbildningsbidrag och änkepension slopas
fr.o.m. den 1 januari 1998. Kostnaden för regeringens förslag beräknas till 30 miljoner kronor och finansieras med förändringar i aktivitetsstödet i form
av slopat utbildningsbidrag vid sommaruppehåll.
Förslaget föranleder även justeringar i reglerna för
inkomstprövad änkepension och bostadstillägg för
pensionärer. Enligt nuvarande regler skall vid sådan
inkomstprövning undantas inkomst i form av utbildningsbidrag. Ett borttagande av samordningen innebär att berörda änkor får ökad inkomst, vilket gör
att utbildningsbidraget bör tas upp som inkomst vid
beräkning av inkomstprövad änkepension och bostadstillägg. Förslag om detta redovisas under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom.
Slopat utbildningsbidrag vid sommaruppehåll
Regeringen ser det som angeläget att förbättra utnyttjandet av befintliga resurser vid arbetsmarknadsutbildning i form av lokaler, utrustning och utbildning samt att arbetslösa snabbare skall få arbete.
Därför föreslår regeringen att det aktivitetsstöd i
form av utbildningsbidrag som lämnas under högst
14 dagar vid sommaruppehåll vid särskilt upphandlad arbetsmarknadsutbildning slopas fr.o.m. den 1
juli 1998. Förslaget beräknas ge en besparing om 50
miljoner kronor som bör finansiera regeringens förslag dels i fråga om änkepension och utbildningsbidrag och dels medfinansiering av tekniskt stöd inom
Europeiska socialfondens mål 3.

Flyttningsbidrag inom Norden
För arbetslösa och dem som riskerar arbetslöshet och
som bedöms kunna få arbete på annan ort finns vissa
möjligheter att få flyttningsbidrag i form av s.k. sökanderesa och bohagstransport.
I våra nordiska grannländer, främst Danmark
och Norge, är efterfrågan på vissa yrkeskategorier
stor. Det gäller framför allt inom vård- respektive
byggsektorn. För många arbetssökande begränsas
möjligheterna att ta dessa arbeten av ekonomiska
skäl.
Mot denna bakgrund anser regeringen att det är
angeläget att arbetssökande får möjlighet till sökanderesa och bohagstransport om han eller hon får arbete inom Danmark, Norge eller Finland. För närvarande är detta endast möjligt inom Sverige.
Regeringen avser därför att ge AMS i uppdrag att
inom ramen för den nordiska överenskommelsen på
arbetsmarknaden förhandla med våra nordiska
grannländer om de ekonomiska villkoren vid flyttning av arbetsmarknadsskäl mellan länderna. Reglerna om arbetstagares fria rörlighet inom EU måste

Lagen om arbetslivsutveckling
ALU har funnits sedan den 1 januari 1993. Åtgärden
har fungerat väl och har i praktiken använts som om
den inte var tidsbegränsad.
I dag gäller att innan länsarbetsnämnden första
gången anvisar någon till ALU på en arbetsplats skall
nämnden ge den sammanslutning av arbetstagare
som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren
tillfälle att yttra sig. För att undvika undanträngning,
i synnerhet sedan möjligheten att förlänga ALUtiden för en person i arbetslivsutveckling på samma
arbetsplats utökades, avser regeringen att göra rege46
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ländringar som innebär att samråd skall ske med berörda arbetstagarorganisationer innan en person placeras på en ALU-plats.
Mot bakgrund av det svåra läget på arbetsmarknaden kommer det även i framtiden att finnas behov
av en åtgärd med sådan inriktning som arbetslivsutveckling. Regeringen föreslår därför att lagen om arbetslivsutveckling skall gälla tillsvidare. Detta innebär
att en ny lag om arbetslivsutveckling bör införas.
Den nuvarande lagen (1996:869) om arbetslivsutveckling upphör att gälla vid utgången av år 1997.
Den nya lagen bör gälla fr.o.m. den 1 januari 1998.

bebyggelse. En nationell plan för upprustning och
vård av byggnader och med kulturhistoriska värden
har tagits fram av Riksantikvarieämbetet i samarbete
med länsstyrelserna. Den upptar projekt som är särskilt angelägna ur kulturmiljösynpunkt som kan påbörjas med kort varsel.
Det är också angeläget att arbetslösa byggnadsarbetare får del av regeringens ökade utbildningssatsningar för att de som vill, lättare skall kunna byta
yrke och för att undvika att det uppstår bristyrken
inom byggsektorn när byggkonjunkturen vänder
uppåt. För att underlätta för ungdomar som genomgått gymnasieskolans tekniska program att få ett yrkesbevis pågår sedan några år tillbaka det s.k.
Starprojektet. Ungdomarna i projektet har anställts
enligt lärlingsavtal inom byggbranschen och de har
under lärlingstiden fått rekryteringsstöd. Närmare
hälften av deltagarna har fått anställning efter lärlingstiden. Alla parter har varit mycket nöjda och regeringen avser därför att inom ramen för anställningsstödet skapa möjligheter för projektet att
fortsätta även under år 1998.

Sysselsättningssatsning inom byggsektorn
Arbetslösheten bland byggnadsarbetare har ökat
dramatiskt under 1990-talet i takt med att bostadsbyggandet har minskat till rekordlåga nivåer. Under
våren 1997 var drygt 30 procent, eller 33 000 av
byggnadsarbetarna arbetslösa. En stor del av dem
har också tillbringat långa perioder utanför den reguljära arbetsmarknaden då de varvat öppen arbetslöshet med olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
De totala bygginvesteringarna förväntas fortsätta att
falla under år 1997 vilket beräknas leda till en sysselsättningsminskning på ytterligare 6 000 personer inom byggsektorn. Trots att bygginvesteringarna förväntas öka något under år 1998 kommer
arbetslöshetssituationen att vara fortsatt bekymmersam, särskilt under kommande vinter.
Mot bakgrund av detta anser regeringen att det
krävs särskilda insatser under år 1998 för att minska
den höga arbetslösheten bland byggnadsarbetare.
Grunden för regeringens satsning är att rikta arbetsmarknadspolitiska åtgärder, t.ex. anställningsstöd,
till byggprojekt som genomförs inom ramen för de
omfattande satsningar inom miljö- och energiområdet för ett ekologiskt hållbart Sverige som aviserades
i vårpropositionen (prop. 1996/97:150). Arbetsförmedlingarna bör därför tillvarata möjligheterna som
skapas genom de lokala investeringsprogrammen och
andra byggprojekt, där investeringskostnaden redan
är helt eller delvis finansierad, för att minska långtidsarbetslösheten bland byggnadsarbetare.
Svenska kyrkan och staten har gemensamt tagit
initiativ till en satsning om närmare 1,5 miljarder
kronor under åren 1998-2000 på ett program för att
skapa arbetstillfällen. Programmen vars närmare innehåll ännu är under utarbetande skall bl.a. avse renovering av kyrkor, prästgårdar och församlingshem.
Regeringen avser att avsätta 50 miljoner kronor årligen för att rikta arbetsmarknadspolitiska åtgärder till
dessa projekt, t.ex. i form av anställningsstöd till i
första hand långtidsarbetslösa byggnadsarbetare.
Med de goda erfarenheter som finns inom kulturområdet bör på motsvarande sätt anställningsstöd
riktas till byggnadsvårdssatsningar. Byggnadsvårdsinsatser är arbetsintensiva och innebär nya arbetstillfällen för alla slags aktörer som erfordras i en process
för varsam upprustning av kulturhistoriskt värdefull

Förlängning av försöksverksamhet med lokal samverkan
Försöksverksamhet med lokal samverkan inleddes
den 1 juli 1996 i enlighet med prop. 1995/96:148
Lokal samverkan mot arbetslösheten (bet.
1995/96:AU13, rskr. 1995/96:223) och skall pågå till
och med den 31 december 1997. 40 kommuner erbjöds att delta i verksamheten och regeringen tecknade avtal om försöksverksamhet med 28 av dessa
kommuner. Försöksverksamheten innebär att medel
från anslaget ingår i projekt som en arbetsförmedling
och en kommun driver gemensamt. Kommunen bidrar med minst en fjärdedel av kostnaderna. Fyra av
de deltagande kommunerna medgavs i ett senare
skede utvidgad möjlighet att i samband med försöksverksamheten anvisa personer till arbetslivsutveckling. Detta försenade inledningen av försöksverksamheten i dessa kommuner har försvårat
bedömningen av verksamhetens resultat. Regeringen
anser att en förlängning av försöksverksamheten
skall kunna prövas i de fall där det finns särskilda
skäl. Lagen (1996:423) om kommuners medverkan i
försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen som upphör att gälla den 31
december 1997 föreslås därför få förlängd giltighet
till och med den 31 december 1998.
Ändrade regler för finansieringsbidrag vid arbetsplatsintroduktion
Arbetsgivare som anordnar API betalar i dag ett
finansieringsbidrag på 2 000 kronor per månad
och deltagare. De arbetsgivare som anordnat API
för personer som fyllt 60 år, invandrare och arbetshandikappade samt de som deltar i praktikperioder i vägledningssyfte i högst fyra veckor har
hittills undantagits från finansieringsbidraget.
47
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A3

Som en del i finansieringen av de reformer regeringen föreslår för år 1998 och för att motverka undanträngning i samband med en förväntad ökning av
efterfrågan på arbetskraft föreslår regeringen att finansieringsbidraget för arbetsgivare som anordnar
API höjs fr.o.m. den 1 januari 1998. Fördelningpolitiska hänsyn bör dock fortfarande tas för grupper
med en svagare ställning på arbetsmarknaden.
Regeringen föreslår att finansieringsbidraget som
betalas av arbetsgivare som anordnar API fr.o.m. den
1 januari 1997 bör uppgå till 3 000 kronor per månad och deltagare. För personer som fyllt 60 år, invandrare medborgare och arbetshandikappade, samt
även för personer som deltar i API i vägledningssyfte
upp till fyra veckor, bör finansieringsbidraget uppgå
till 1 000 kronor per månad och deltagare. För att
ytterligare minska riskerna för undanträngning avser
regeringen att göra regelförändringar som innebär att
det krävs samråd med fackliga organisationer på de
arbetsplatser som anordnar API.
Vidare anser regeringen att administrationen av
finansieringsbidraget fr.o.m. den 1 januari 1998 bör
flyttas från de allmänna försäkringskassorna till länsarbetsnämnderna. Praktik som påbörjats före den 1
januari 1998 bör dock administreras av de allmänna
försäkringskassorna. Regeringen föreslår med anledning av detta en ändring i lagen (1995:705) om API.
Förslaget beräknas ge ökade intäkter på inkomsttitel 2524 Bidrag för API med 175 miljoner kronor
år 1998. Fr.o.m. år 1999 beräknas intäkterna öka
med 360 miljoner kronor per år. Förslaget påverkar
således inte utgifterna under anslaget eller ramen för
utgiftsområdet.

Särskilda åtgärder för arbetshandikappade
Utgift

9 824 440 1

Utgift

6 794 300

1997

Anslag

6 486 527

1998

Förslag

6 596 798

1999

Beräknat

6 728 734

2000

Beräknat

6 863 309

1995/96
Därav

1996

Reservation
Utgiftsprognos

-

2

6 188 894

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Vid utgången av budgetåret 1995/96 fanns det en reservation på
332 946 tkr under tionde huvudtitelns uppförda reservationsanslag B 4.
Särskilda åtgärder för arbetshandikappade för budgetåret 1995/96. Denna reservation har dragits in som besparing

Syftet med åtgärderna som finansieras från anslaget
är att tillförsäkra arbetshandikappade sökande samma rätt och möjligheter att delta i arbetslivet som
icke arbetshandikappade har. Från anslaget bekostas
bidrag till arbetshjälpmedel och arbetsbiträde samt
näringshjälp till handikappade, anställning med lönebidrag, statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA), kostnader för vissa otraditionella insatser för arbetshandikappade samt viss
nationell medfinansiering som svarar mot utbetalningar från anslaget Europeiska socialfonden m.m.
Under budgetåret 1995/96 beräknades också utbildningsbidrag för inskrivna vid arbetsmarknadsinstitut
(Ami) under detta anslag. Fr.o.m. budgetåret 1997
beräknas utbildningsbidraget under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Lönebidrag kan lämnas till arbetsgivare som anställer en arbetssökande som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder och som därför
har svårigheter att få och behålla en anställning. En
förutsättning är att lön och övriga anställningsvillkor
fastställs enligt kollektivavtal eller är jämförbara
därmed. Nivån på lönebidraget fastställs efter överläggningar mellan arbetstagaren, parterna och arbetsförmedlingen och skall relateras till arbetsuppgifterna
och arbetstagarens förmåga.
Bidrag till lönekostnader kan lämnas till offentliga
arbetsgivare som anordnar skyddat arbete för vissa
grupper av arbetshandikappade (OSA). För skyddat
arbete gäller inte lagen (1982:80) om anställningsskydd.
SIUS, särskilt introduktions- och uppföljningsstöd
för funktionshindrade i arbetslivet, syftar till att öka
möjligheterna för personer med omfattande funktionshinder att få och behålla ett arbete. Verksamheten bedrivs med s.k. supported employment-metodik.
I denna ingår att särskilt utbildade stödpersoner
medverkar till att relevant träning och introduktion
kommer till stånd i samband med att en svårt arbetshandikappad person anställs. SIUS har pågått som en
försöksverksamhet i vissa län sedan budgetåret
1993/94.

Sammanfattande medelsberäkning
Vid medelsberäkningen för år 1998 har regeringen
tagit hänsyn till riksdagens beslut i samband med den
ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150,
bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) samt de
under anslaget ovan beskrivna förslagen.
Regeringens ytterligare satsning på högskoleplatser, som är av strategisk betydelse bl.a. för sysselsättning och tillväxt, påverkar utgiftsområdet engångsvis
för år 1998.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att riksdagen anvisar ett ramanslag om 21 044 miljoner kronor för budgetåret 1998.
För år 1999 beräknar regeringen utgifterna under
anslaget till 23 463 miljoner kronor. År 2000 beräknas utgifterna bli 22 955 miljoner kronor.
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Bidrag till arbetshjälpmedel eller arbetsbiträde kan
lämnas till funktionshindrade personer som utan detta stöd har svårt att få eller behålla ett arbete. Näringshjälp med högst 60 000 kronor kan lämnas till
en person som har funktionshinder och som inte kan
få en anställning på den reguljära arbetsmarknaden.
Näringshjälpen är ett bidrag till att starta eget företag
och förutsättningen för att sådant skall kunna lämnas är att verksamheten i företaget bedöms ge ett väsentligt tillskott till försörjningen.
Otraditionella insatser ger AMS möjlighet att bekosta insatser som inte ryms inom ramen för ordinarie regelverk men som motiveras av arbetsmarknadsskäl. Insatserna skall avse särskilt anordnad
sysselsättning för personer med svårare funktionshinder och syftar till att öka deras möjligheter att få
ett arbete.

en icke subventionerad anställning på den reguljära
arbetsmarknaden.
Under budgetåret 1995/96 var den genomsnittliga
styckkostnaden 9 570 kronor per månad för dem
som hade lönebidrag och knappt 9 300 kronor per
månad för personer i OSA. Genomsnittskostnaderna
för lönebidragen har minskat sedan budgetåret
1994/95. Genomsnittet för utgifterna för OSA ligger
däremot relativt konstant. Mellan åren 1994 och
1995 låg den genomsnittliga bidragsnivån för samtliga arbetsgivarkategorier på en i stort sett oförändrad
nivå, 72 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden. År 1996 minskade den till 68 procent. Den
kraftigaste minskningen har skett hos de statliga arbetsgivarna som tidigare hade den högsta bidragsnivån. Den genomsnittliga bidragsnivån i OSA minskade från 74 procent till 71 procent av
lönekostnaden mellan åren 1995 och 1996.
Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret
1997 givit AMS i uppdrag att lämna alternativa organisationsförslag för hur en eventuell permanentning av SIUS skall kunna genomföras. Försöksverksamheten har med anledning av regeringens uppdrag
till AMS förlängts ytterligare ett halvår t.o.m. den 30
juni år 1998.
Antalet personer som varit inskrivna för yrkesinriktad rehabilitering vid Ami och haft utbildningsbidrag uppgick till 6 370 i genomsnitt per månad budgetåret 1995/96. Av dessa var 77 procent
arbetshandikappade. Det totala antalet som varit inskrivna på Ami och fått mer omfattande rehabiliterings- och vägledningsinsatser har minskat, men andelen arbetshandikappade har ökat jämfört med
föregående budgetår. Ett betydligt större antal än de
som är inskrivna får service av Ami. Från och med
budgetåret 1997 beräknas utbildningsbidrag vid yrkesinriktad rehabilitering under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Utgifterna för bidrag till arbetshjälpmedel, arbetsbiträde och näringshjälp uppgick under budgetåret
1995/96 (18 månader) till totalt 207 miljoner kronor. Omfattningen och därmed utgifterna för arbetshjälpmedel och näringshjälp har minskat under budgetåret 1995/96 jämfört med budgetåret 1994/95.
Båda åtgärderna har karaktären av engångsinsatser
för den enskilde. Åtgärden arbetsbiträde, som är ett
åtagande av mer långsiktig karaktär, har däremot
haft ungefär oförändrad omfattning och utgifter.
Under första halvåret 1997 har utgifterna för arbetshjälpmedel etc. uppgått till drygt 65 miljoner kronor.
Regeringen föreskrev att högst 75 miljoner kronor
under anslaget fick användas för otraditionella insatser under budgetåret 1995/96. 105 projekt genomfördes till en sammanlagd kostnad av 65 miljoner
kronor. Flertalet av projekten byggde på samverkan
mellan olika aktörer på arbetsmarknaden och inom
det sociala området. Målgrupperna har varit svårt
funktionshindrade personer med flerhandikapp. För
budgetåret 1997 får AMS använda högst 50 miljoner

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR ARBETSHANDIKAPPADE1
GENOMSNITTLIGT
ANTAL PER MÅNAD

ANDEL MÄN OCH KVINNOR (%)

95/96

1997 1

95/96

95/96

1997

1997

TOTALT

TOTALT

KVINNOR

MÄN

KVINNOR

MÄN

47 389

45 183

40

60

40

60

OSA

5 302

5 366

18

72

18

72

TOTALT

52691

50549

38

62

38

62

LÖNEBIDRAG

1. Uppgifterna för budgetåret 1997 avser första halvåret

Under budgetåret 1995/96 angav regeringen att
minst 50 000 personer i genomsnitt per månad skulle
ges sysselsättning för medlen som anvisades under
anslaget samt att antalet personer som övergick till
icke subventionerat arbete på den reguljära arbetsmarknaden från anställning med lönebidrag skulle
uppgå till minst 3 procent av antalet anställda med
lönebidrag.
Målet för budgetåret 1995/96 vad gäller antalet
sysselsatta uppnåddes mer än väl, trots det försämrade arbetsmarknadsläget. I genomsnitt sysselsattes 53
000 personer per månad, varav ca 48 000 hade anställning med lönebidrag och ca 5 000 OSA. Av tabellen ovan framgår att andelen kvinnor i OSA endast var 18 procent. Skälet till att kvinnorna har en
lägre andel i OSA är att männen är överrepresenterade bland de inskrivna vid förmedlingen som har socialmedicinska handikapp. Av dem som får OSA har
den övervägande andelen socialmedicinska handikapp. Även målet för övergångar till icke subventionerat arbete uppnåddes mer än väl. Drygt 5 procent i
genomsnitt av samtliga anställda med lönebidrag fick
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kronor av medlen under anslaget för otraditionella
insatser.

med lönebidrag. Inför den ljusning på arbetsmarknaden som kan skönjas är det angeläget att konjunkturuppgången utnyttjas fullt ut för att ge arbetshandikappade ett arbete.
Regeringen avser därför föreskriva att AMV för
de medel som tilldelas under anslaget budgetåret
1998 skall ge minst 53 000 personer i genomsnitt per
månad anställning med lönebidrag eller skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare.
Mot bakgrund av att målgruppen för OSA har
vidgats och att andelen kvinnor med arbetshandikapp utgör en större andel i andra sökandekategorier
än socialmedicinskt handikapp, bedömer regeringen
att fler kvinnor än hittills bör kunna få del av åtgärden.
Omfattningen av åtgärden näringshjälp har minskat. Det är regeringens uppfattning att näringshjälp i
kombination med starta-eget bidrag är en åtgärd vars
omfattning inte bör minska ytterligare under år
1998.
AMS redovisar att medlen för otraditionella insatser under anslaget har inneburit ökade möjligheter
till lokal samverkan vilket bidragit till bättre resultat
för arbetshandikappade. Inom ramen för de otraditionella medlen finns en rik erfarenhet av olika samverkansformer. Regeringen avser därför även för
budgetåret 1998 föreskriva att AMS får använda
medel under anslaget för otraditionella insatser.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att riksdagen anvisar ett ramanslag om 6 597 miljoner kronor för budgetåret 1998.
För år 1999 beräknas utgifterna till 6 729 miljoner kronor. För år 2000 beräknas utgifterna bli
6 863 miljoner kronor.

Slutsatser
Regeringen anser att det även år 1998 är angeläget
att ge personer med funktionshinder riktat stöd för
att stärka deras möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Förutom de riktade åtgärderna under förevarande anslag bör även fortsättningsvis personer med funktionshinder vara
prioriterade i såväl de konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska åtgärderna som i andra insatser.
De genomsnittliga kostnaderna för lönebidrag
ökade under budgetåret 1994/95. AMS vidtog en rad
åtgärder för att bryta denna negativa trend. Som ett
resultat av detta har de genomsnittliga kostnaderna
för lönebidrag under budgetåren 1995/96 och 1997
stadigt minskat. För budgetåret 1995/96 innebar detta att de anvisade medlen för särskilda åtgärder för
arbetshandikappade inte förbrukades. Därmed uppstod en utgående reservation om knappt 333 miljoner kronor, vilken regeringen i december 1996 beslutade dra in som en besparing. Trots detta sysselsattes
fler personer än vad som varit målsättningen.
För budgetåret 1997 har AMS dessutom, i enlighet med riksdagens beslut, givits i uppdrag att sänka
den genomsnittliga bidragsnivån i lönebidrag som
lämnas till andra arbetsgivare än allmännyttiga organisationer till högst 60 procent av den bidragsgrundande lönekostnaden (prop. 1996/97:150, yttr.
1996/97:AU7y,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:284).
Enligt regleringsbrevet för AMV budgetåret 1997
skall minst 50 000 personer i genomsnitt per månad
ges lämplig sysselsättning för de medel som tilldelats
under anslaget. Beräkningar tyder på att omfattningen år 1997 kommer att bli mer än 52 000 sysselsatta
i genomsnitt per månad. De lägre genomsnittliga bidragsnivåerna innebär att hela det tilldelade beloppet
på anslaget inte kommer att förbrukas trots den större omfattningen. Ett anslagssparande om knappt
300 miljoner kronor beräknas således uppstå vid utgången av år 1997.
Regeringen avser föreskriva att 250 miljoner kronor av detta anslagssparande förs bort som en besparing. De medel som härigenom frigörs bör bl.a. användas till att finansiera den skillnad mellan
beräknade och faktiskt inkomna intäkter av finansieringsbidraget vid API som regeringen redogjort för
under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. En
anledning till de lägre intäkterna är att fler arbetshandikappade än beräknat deltagit i API. Arbetsgivare som anordnar API för arbetshandikappade har
hittills varit undantagna från skyldigheten att betala
finansieringsbidrag.
De lägre genomsnittliga bidragsnivåerna möjliggör
ett större utrymme för omfattningen av anställningar

A4

1995/96 2
Därav

1996

Europeiska socialfonden m.m.1

Utgift

357 984 3

Utgift

357 984

1997

Anslag

1 981 265

1998

Förslag

2 100 600

1999

Beräknat

1 838 484

2000

Beräknat

1 252 563

Utgiftsprognos

1 400 000

1. Anslaget har tidigare benämnts Europeiska socialfonden
2. Förslagsanslag
3. Beloppen anges i tusental kronor

Under detta anslag redovisas utbetalningarna från
Europeiska socialfonden. Utbetalningarna avser delfinansiering av insatser inom ramen för strukturfondsmålen 2, 3, 4, 5b och 6 samt gemenskapsinitiativen. Från anslaget bekostas vidare den statliga
medfinansieringen av mål 4 och insatser av mål 4karaktär inom mål 6, samt viss administration av
bl.a. mål 4.
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Mål 3 och 4 samt gemenskapsinitiativen
Employment och Adapt omfattas av enbart Socialfonden medan övriga program delfinansieras av flera
strukturfonder.
Mål 3 syftar till att slussa in ungdomar på arbetsmarknaden, bekämpa långtidsarbetslöshet och stödja
personer som riskerar att utestängas från arbetsmarknaden. Till den senare gruppen räknas i programmet invandrare i de tre storstadsområdena och
arbetshandikappade. De svenska mål 3-insatserna är
inriktade på kompetensutveckling, skapande av sysselsättning via datortekens aktivitetscentra, vägledning och rådgivning, utveckling av små och medelstora
företag
samt
hjälp
till
egen
företagarverksamhet. Ett jämställdhetsperspektiv
skall genomsyra insatserna.
Mål 4 syftar till att ge erforderlig kompetensutveckling till anställda som hotas av arbetslöshet till
följd av strukturella förändringar. Målgruppen är
anställda i små och medelstora företag samt anställda
i vård och omsorg. Det svenska mål 4-programmet,
även kallat Växtkraft Mål 4, är inriktat på att förändra arbetsorganisationen för att därigenom stärka
de anställdas och företagens konkurrenskraft. Av
dem som omfattas av kompetensutvecklingen skall
hälften vara kvinnor.
Gemenskapsinitiativet Employment har till syfte
att genom utvecklingsprojekt öka jämställdheten på
arbetsmarknaden samt förbättra möjligheterna till
arbete för arbetshandikappade, utsatta grupper och
ungdomar. Gemenskapsinitiativet Adapt syftar till
att genom utvecklingsprojekt underlätta för anställda
att klara arbetsmarknadens förändrade krav, skapa
nya arbetstillfällen och stärka företagens konkurrensförmåga. De två gemenskapsinitiativen är transnationella, vilket innebär att projekten genomförs i
partnerskap mellan liknande projekt i minst tre
medlemsländer.
Programperioden för de svenska strukturfondsprogrammen omfattar budgetåren 1995/1996 1999. Sverige har för perioden tilldelats ca 700 miljoner ecu från Socialfonden. De sista utbetalningarna
av dessa medel beräknas dock ske in på år 2001.
Verksamheten inom ramen för strukturfondsmålen och gemenskapsinitiativen regleras bl.a. av de
samlade programdokumenten respektive de operativa programmen som efter förslag från och förhandlingar med den svenska regeringen har fastställts av
EG-kommissionen. För varje mål och gemenskapsinitiativ finns en s.k. övervakningskommitté, i vilken
representanter för svenska myndigheter och organisationer samt EG-kommissionen ingår. Övervakningskommittéerna har till uppgift att följa upp genomförandet av programmen och därvid bl.a. se till
att beslutade prioriteringar och riktlinjer efterlevs.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att utbetalningar från Socialfonden skedde i mindre omfattning än beräknat.
Detta förklaras av att verksamheten inom de olika

strukturfondsprogrammen påbörjades senare än planerat. Fastställande av programdokumenten och
uppbyggnaden av organisationen var mer tidskrävande än vad som kunde förutses. Enligt AMS delårsrapport för det första halvåret 1997 har totalt ca
423 miljoner kronor betalats ut från anslaget, exklusive vissa administrationsmedel som disponeras av
Svenska EU-programkontoret, vilket motsvarar ca 21
procent av budget. Enligt AMS prognos väntas dock
utbetalningarna öka väsentligt under hösten 1997
och i slutet av året uppgå till totalt ca 1 400 miljoner
kronor eller ca 70 procent av budget. För år 1998
beräknas utgifterna under anslaget till 2 101 miljoner
kronor. Beräkningen utgår från att takten i utbetalningarna kommer att vara betydligt högre under den
resterande delen av programperioden jämfört med
budgetåren 1995/96 och 1997.
Tidigare har medel för den statliga medfinansieringen av mål 4 anvisats under anslaget Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. AMS disponerar för ändamålet en utgående reservation under tionde
huvudtitelns anslag Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för budgetåret 1995/96, vilken i juni 1997 uppgick till 259 miljoner kronor. Reservationen beräknas dock till största delen bli förbrukad under
innevarande budgetår.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Enligt en uppföljning av mål 3 deltog 36 200 personer i programmet under budgetåret 1995/96. Under
de första fyra månaderna 1997 registrerades 11 600
nya deltagare. Andelen kvinnor av samtliga deltagare
uppgår till 54 procent. Mer än hälften av deltagarna
sedan år 1995 har ingått i projekt riktade till långtidsarbetslösa. Drygt en tredjedel av deltagarna har
omfattats av projekt riktade till ungdomar. En mindre grupp, totalt 7 procent, deltog i projekt för arbetshandikappade eller invandrare.
I en oberoende utvärdering av mål 3, vilken har
upphandlats av övervakningskommittén för programmet, konstateras att prioriteringen av de fyra
målgrupperna i programmet ligger fortsatt väl i linje
med den nationella arbetsmarknadspolitiken. Bland
projektanordnarna inom mål 3 dominerar traditionella aktörer medan företrädare för den s.k. sociala
ekonomin, som utgörs av kooperativ verksamhet
samt frivilligorganisationer och liknande, har svårt
att göra sig gällande. Programmet har dock resulterat
i ett utökat samarbete mellan olika samhällsorgan,
vilket anses som en av de stora vinsterna. Genomförandeorganisationen som helhet ifrågasätts inte i utvärderingen, men vissa förenklingar av styrsystemen
rekommenderas. En väsentlig aspekt är att jämföra
resultaten av mål 3-programmet och de ordinarie ar51
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betsmarknadspolitiska åtgärderna. Utvärderingen
visar därvid att mål 3-programmet i vissa delar ger
ett bättre och i andra delar ett sämre resultat än ordinarie åtgärder. Samtidigt konstateras att det ännu
är för tidigt att dra långtgående slutsatser av dessa
resultat. Regeringen bedömer att mål 3 har skapat ett
ökat utrymme för nytänkande och flexibilitet i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten i en tid då
belastningen på denna är mycket stor.
Intresset hos företagen för mål 4 har hittills varit
mycket stort. Under perioden juni 1996 - juni 1997
har över 12 000 företag ansökt om deltagande i programmet. Totalt 7 600 beslut har fattats om stöd till
steg 1-insatser, dvs. analys av kompetensbehovet och
utarbetande av en handlingsplan i företaget. Dessa
beslut omfattar totalt 142 000 anställda, varav
61 000 kvinnor och 81 000 män. Under samma period har drygt 1 000 beslut fattats om stöd till steg 2insatser som innebär genomförande av kompetensutveckling i enlighet med handlingsplanerna. Mål 4 har
enligt regeringens bedömning resulterat i en mängd
goda exempel på hur företagens behov av organisationsförändring och kompetensutveckling kan tillgodoses.
Övervakningskommittén för mål 4 har upphandlat en oberoende utvärdering av programmet. Utvärderingsrapporten understryker det positiva mottagande som mål 4 har fått bland företagen.
Ansträngningar bör dock göras för att i än högre
grad styra verksamheten mot de kvalitativa målen
och de grupper som prioriterats i programdokumentet, nämligen lågutbildade personer och kvinnor. Vidare visar utvärderingen på att den administrativa
kapaciteten hos Svenska EU-programkontoret bör
förstärkas mot bakgrund av det stora antalet ansökningar.
Projekt i den första ansökningsomgången för gemenskapsinitiativen Employment och Adapt, totalt
47 respektive 24 projekt, startade under det första
halvåret 1996. En andra och sista ansökningsomgång genomförs under innevarande budgetår.
Övervakningskommittéerna har upphandlat oberoende utvärderingar av de två gemenskapsinitiativen. I utvärderingen av Employment redovisas som
en helhetsbedömning att programmet hittills har genomförts på ett tillfredsställande sätt. Svenska EUprogramkontorets administrativa insatser har därvid
getts ett högt betyg av projektanordnarna. Den transnationella dimensionen i Employment beskrivs som
till övervägande delen positiv, trots att den orsakar
ett avsevärt merarbete. Den bedöms som en relativt
billig möjlighet till samarbete och idéöverföring mellan medlemsländerna. I vad mån projekten har varit
förnyande är däremot enligt utvärderingen mer svårbedömt. Det har varit svårt att i Employment få fram
projekt som inte skulle ha kunnat genomföras inom
ramen för mål 3 eller den ordinarie arbetsmarknadspolitiken.

Utvärderingen av Adapt visar att bl.a. etableringen
av de transnationella partnerskapen har upplevts som
långdragen och komplicerad av projektanordnarna.
Svenska EU-programkontorets handläggning får
dock ett mycket högt betyg av projektanordnarna.
Tyngdpunkten i den första ansökningsomgångens
projekt ligger enligt utvärderingen på utbildning och
mindre på en faktisk förändring av arbetsorganisation och arbetsfördelning. Utvärderingsrapporten lyfter fram ett antal projekt som förnyande. En slutlig
bedömning av denna aspekt kan dock göras först när
projekten är slutförda. De transnationella partnerskapen utgörs enligt utvärderingen i en del fall av
ett faktiskt samarbete, medan de i andra fall endast
innebär ett erfarenhetsutbyte.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV redovisade i december 1996 ett regeringsuppdrag att granska AMS och andra berörda myndigheters administrativa rutiner avseende Europeiska socialfonden. RRV konstaterade i granskningen bl.a.
väsentliga brister i underlagen för besluten och utbetalningarna samt att dokumentation av gjorda kontroller ofta saknades. Vidare påpekade RRV behov
av att komplettera det s.k. åtgärdssystemet, i vilket
utbetalningarna registreras, med ytterligare funktioner för att förstärka kontrollen och säkerheten. RRV
har i sin granskning även bedömt att det finns oklarheter i ansvars- och arbetsfördelningen mellan berörda myndigheter, vilket resulterar i en riskfylld hantering av socialfondsmedlen.
AMS har i ett yttrande till regeringen redovisat
planerade och vidtagna åtgärder med anledning av
granskningsresultaten. Regeringen bedömer därvid
att AMS har beaktat flertalet av RRV:s rekommendationer och att granskningen ger en god grund för
det fortsatta utvecklingsarbetet kring de administrativa rutinerna. RRV:s iakttagelser avseende ansvarsfördelningen mellan myndigheterna bereds för närvarande inom regeringskansliet i syfte att klargöra
behovet av åtgärder.

Slutsatser
Regeringen bedömer att genomförandet av mål 3,
mål 4, Employment och Adapt till stora delar har
fungerat väl och att programmen har haft god genomslagskraft. De oberoende utvärderingarna ger
övervakningskommittéerna underlag för erforderliga
åtgärder för att i än högre grad uppnå målen i programmen.
Regeringen har vid beräkningen av anslaget tagit
hänsyn till AMS prognos för utbetalningarna av socialfondsmedel. Dessutom har medel för den statliga
medfinansieringen av mål 4 och mål 4-insatser inom
52
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mål 6 beräknats under anslaget. Svenska EUprogramkontorets kostnader för administration av
mål 4, Employment och Adapt täcks till viss del av
s.k. tekniskt stöd inom ramen för socialfondsmedlen.
Överskjutande kostnader måste finansieras nationellt. Mot bakgrund därav har 10 miljoner kronor
för detta ändamål beräknats under anslaget.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att riksdagen anvisar ett ramanslag om 2 101 miljoner kronor för budgetåret 1998.
För budgetåren 1999 och 2000 beräknas utgifterna under anslaget till 1 838 miljoner kronor respektive 1 253 miljoner kronor.

A5

Regeringens överväganden och slutsatser
Samtidigt som omfattningen av de arbetsmarknadspolitiska insatserna har ökat kraftigt under 1990talet till följd av den stigande arbetslösheten har olika
typer av arbetsmarknadspolitiska åtgärder prövats.
Till detta kommer de ökade insatserna som görs inom andra politikområden av arbetsmarknadsskäl.
Vidare har till exempel lönebildningens, arbetstidernas och arbetsrättens betydelse för sysselsättningen
uppmärksammats i en ökad utsträckning under senare år.
Sammantaget innebär detta ett ökat behov av utvärderingsstudier i syfte att förbättra effektiviteten i
arbetsmarknadspolitiken. Verksamheten vid institutet befinner sig i ett inledningsskede och regeringens
avsikt är att verksamheten successivt skall byggas ut
under budgetåren 1997 och 1998. Mot bakgrund av
detta aviserade regeringen i vårpropositionen att institutet skulle få ytterligare resurser. Regeringen föreslår därför att riksdagen anvisar ett ramanslag om
11 274 000 kronor för budgetåret 1998. Detta är en
ökning med 3 miljoner kronor i jämförelse med det
tidigare beräknade anslaget.
Regeringens avsikt är att de extra medlen även
långsiktigt skall tillföras anslaget. För år 1999 beräknas därför utgifterna till 11 617 000 kronor och för
år 2000 till 11 972 000 kronor.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering1

2

1997

Anslag

8 083

1998

Förslag

11 274

1999

Beräknat

11 617

2000

Beräknat

11 972

Utgiftsprognos
1998

8 083

1. Nytt anslag från och med budgetåret 1997
2. Beloppen anges i tusental kronor

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering inrättades den 1 januari 1997 (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53). När beslut fattades
om att inrätta institutet bestämdes också att EFA
(Expertgruppen för arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier) skulle avvecklas under budgetåret
1997. Institutets verksamhet är för närvarande under
uppbyggnad.
Institutets uppgift är att göra löpande utvärderingar av arbetsmarknadspolitiken. Institutet skall
initiera och genomföra kvalificerade och oberoende
utvärderingar av olika arbetsmarknadspolitiska insatser inom flera politikområden. Verksamheten
skall omfatta ett brett spektrum av utvärderingar och
studier, från bredare studier av arbetsmarknadspolitikens samhällsekonomiska effekter och arbetsmarknadens funktionssätt till specifika undersökningar av
enskilda åtgärder. Institutet skall även analysera arbetsmarknadspolitiken ur ett jämställdhetsperspektiv.
Studierna skall genomföras av oberoende forskare
och utredare eller av personer i den egna verksamheten. Hos institutet finns också en referensgrupp med
bland annat representanter för arbetsmarknadens
parter.

A 6 Vissa kostnader för införandet
av en allmän och sammanhållen
arbetslöshetsförsäkring 1
1997

Anslag

Utgifts7 500 2 prognos

1998

Förslag

51 500

1999

Beräknat

61 808

2000

Beräknat

67 387

7 500

1. Nytt anslag för budgetåret 1997
2. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas under budgetåret 1997 utgifter
för förberedelser för införandet av en allmän och
sammanhållen arbetslöshetsförsäkring. Fr.o.m. den 1
januari 1998 bör anslaget bekosta utgifter för förvaltningskostnader i den nya kompletterande arbetslöshetskassan.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Regeringen föreslog i proposition 1996/97:107 En
allmän och sammanhållen arbetslöshetsförsäkring att
en kompletterande arbetslöshetskassa skulle bildas.
Riksdagen beslutade den 11 juni 1997 att anslå 7,5
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miljoner kronor för kostnader under uppbyggnadsskedet av den nya kompletterande arbetslöshetskassan (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284). Medlen är avsedda att användas till
anskaffning av utrustning samt utbildning m.m.
En särskild utredare tillkallades för att säkerställa
att den nya arbetslöshetskassan kan bildas. Under
budgetåret 1997 har förberedelser gjorts för att den
nya kompletterande arbetslöshetskassan skall kunna
vara i full drift den 1 januari 1998. För närvarande
pågår förhandlingar med parterna om bildandet av
den nya arbetslöshetskassan.

Den nya kassans administration av de ärenden
som rör ersättningstagare som inte är medlemmar i
någon arbetslöshetskassa skall helt finansieras genom
statsbidrag på samma sätt som i dag sker för administrationen av KAS.
För dessa utgifter föreslår regeringen att riksdagen
anvisar ett ramanslag på 52 miljoner kronor för budgetåret 1998. För år 1999 beräknas utgifterna bli
62 miljoner kronor. För år 2000 beräknas utgifterna
till 67 miljoner kronor.

Slutsatser
Under ett initialskede kan inte den nya kompletterande arbetslöshetskassan täcka sina förvaltningskostnader fullt ut. Detta beror bl.a. på att antalet anslutna inte exakt kan beräknas och att de avgifter de
anslutna erlägger därför inte kan balanseras mot
kostnaderna.
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5 Arbetsliv

5.1

Omfattning och ändamål

Insatserna inom arbetslivspolitiken utgör en viktig
del i arbetet med att åstadkomma ett säkert och utvecklande arbetsliv. Arbetslivspolitiken skall medverka till att få till stånd bl.a. en god arbetsorganisation som kännetecknas av delaktighet, jämställdhet
mellan kvinnor och män, kompetensutveckling av de
anställda samt förebyggande av belastningssjukdomar, allvarliga olycksfall, allergier och psykiska belastningar. Kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet
skall
beaktas.
Vidare
inrymmer
arbetslivspolitiken insatser för att öka arbetslivets
tillgänglighet och bl.a. förbättra möjligheterna för
personer med arbetshandikapp att få och behålla ett
arbete.
Arbetarskyddsverkets (AV) verksamhet skall bidra till att minska riskerna för ohälsa och olycksfall i
arbetslivet och förbättra arbetsmiljön.
Inom arbetslivsområdet ställs medel till förfogande för forskning, utveckling, utbildning och information. Rådet för arbetslivsforskning (RALF) finansierar forsknings- och utvecklingsarbete främst vid
universitet, högskolor och forskningsinstitut. Arbetslivsinstitutet (ALI) bedriver egen forskning och utvecklingsverksamhet och skall genom forskning, utbildning och utvecklingsprojekt
bidra till en
förnyelse av arbetslivet genom en ökad tillgänglighet
till arbetsmarknaden, en förbättrad arbetsmiljö samt
bättre och effektivare former för arbetsorganisation.
Kvinnors och mäns olika villkor i arbetslivet skall
beaktas.

Samhall AB har till uppgift att anordna, leda och
samordna verksamhet som bedrivs inom Samhallkoncernen för att ge meningsfullt och utvecklande
arbete åt arbetshandikappade, där behoven finns.
Arbetsdomstolen prövar mål enligt kollektivavtal
och andra arbetstvister enligt lagen (1974:371) om
arbetstvister.
Statens förlikningsmannaexpedition är en central
myndighet för det statliga förlikningsväsendet.
Statens nämnd för arbetstagares uppfinnningar
avger utlåtanden i frågor som avser tillämpningen av
lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.
Inom verksamhetsområdet finansieras även Sveriges andel av kostnaderna för ILO:s verksamhet och
lämnas bidrag till verksamheten vid Stiftelsen Utbildning Nordkalotten.
Fr.o.m. 1998 har tidigare anslag under verksamhetsområde A benämnt Vissa kostnader för avveckling av AMU-gruppen överförts till verksamhetsområde B. Anslaget benämns AmuGruppen AB.
Anslaget skall finansiera avveckling av den tidigare
myndigheten AMU-gruppens outhyrda lokaler.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

8 256,2

55

5 530,2

5 739,0

1998

1999

2000

5 484,5

5 409,6

5 429,6
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verksamhetsåret 1997 beräknat ett rörelseunderskott på ca 400 miljoner kr.
Myndigheterna på arbetslivsområdet, inklusive
Arbetsdomstolen, har omfattats av regeringens
sparkrav på den statliga konsumtionen som gäller
för tidsperioden 1995/96 - 1998. Statens förlikningsmannaexpedition och Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar har kompenserats för sparkraven.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
AV har fortsatt arbetet med att främja arbetsmiljöarbetet på arbetsställena och internkontrollen av arbetsmiljön. Nya föreskrifter om internkontrollen har
tillkommit under 1995/96. Samverkan med andra
myndigheter i fråga om den förebyggande och rehabiliterande verksamheten på arbetsställena har vidareutvecklats.
Utgifterna under anslagen till forskning och utveckling på arbetslivsområdet uppgick år 1996 till
ca 340 miljoner kronor.
Samhall-koncernen sysselsatte 27 500 arbetshandikappade anställda vid utgången av budgetåret
1995/96, vilket var ca 1 500 färre än vid motsvarande tidpunkt år 1995. Av de arbetshandikappade
anställda var 46,4 procent kvinnor.
Anslaget till Samhall AB är den största utgiftsposten inom verksamhetsområdet. Budgetåret 1995/96
minskade statens utgifter för Samhalls verksamhet
med drygt 380 miljoner kronor jämfört med budgetåret dessförinnan, räknat på årsbasis.
AmuGruppens verksamhet påverkades starkt av
den minskade volymen upphandlad arbetsmarknadsutbildning. Den kraftiga minskningen av bolagets intäkter ledde till en akut kritisk situation 1996,
som inte kunde klaras genom de förändringar som
genomfördes. Likviditetsproblemen föranledde att
riksdagen på förslag av regeringen beslutade om ett
ägartillskott på 600 miljoner kronor.
Den genomsnittliga handläggningstiden för mål
vid AD ökade under budgetåret 1995/96. Måltillströmingen har har de senaste åren legat på en stabilt
hög nivå kring 440 mål årligen.
Uppföljningar visar att besparingskraven på statlig konsumtion genomförs fortlöpande. Myndigheter
och företag har genomfört eller genomför för närvarande organisatoriska förändringar. Förändringarna
har i vissa fall som huvudsyfte att effektivisera verksamheten och minska dess kostnader. I andra fall är
huvudsyftet att rikta verksamheten mot de områden
som är prioriterade. Arbete pågår med att förbättra
resultatredovisningarna. Trots minskade resurser kan
verksamheterna bedrivas med bibehållen effektivitet.
En anpassning av verksamheterna sker successivt till
nya mål.

Prioriteringar för 1998
Prioriterade frågor på arbetslivsområdet är frågor om
internkontroll med förebyggande av belastningsskador, allvarliga olycksfall, allergier och psykiska belastningar samt frågor om kompetensutveckling,
jämställdhet mellan kvinnor och män och arbetsorganisation.
I syfte att motsvara de delvis förändrade krav som
ställs på arbetslivsforskningen genomförs vid Arbetslivsinstitutet och Rådet för arbetslivsforskning en
successivt ökad prioritering av forsknings- och utvecklingsinsatser inom arbetsorganisations- och arbetsmarknadsfrågor. Kunskapsspridning är ett viktigt
medel att främja ett bra och utvecklande arbetsliv,
ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Insatser för att motverka utslagning och underlätta för arbetshandikappade att få och behålla ett arbete skall ha fortsatt hög prioritet.

5.2

Resultatbedömning och
slutsatser

Efter en omfattande omorganisation år 1995 omfattar Arbetarskyddsverket nu den centrala myndigheten Arbetarskyddsstyrelsen samt elva yrkesinspektionsdistrikt. AV har trots minskningen av
organisationen tämligen väl kunnat hålla uppe produktionen i verksamheten.
Antalet anmälda arbetsskador har fortsatt att
minska under 1995/96. En fortsatt minskning kan
väntas, bl.a. till följd av att den förlängda sjuklöneperioden kan leda till att arbetsskador inte anmäls
till försäkringskassorna i lika stor omfattning.
Under första hälften av 1997 har utgifterna för
forskning och utveckling på arbetslivsområdet uppgått till 271 miljoner kronor. Under år 1997 har
vidare 70 miljoner kronor av sparade medel på anslaget till Forskning och utveckling inom arbetslivsområdet dragits in till staten för att delfinansiera
andra kostnader inom utgiftsområdet.

Större förändringar
Samhall AB har under en följd av år ålagts besparingskrav. För att svara mot sparkraven har Samhall
genomfört ett omfattande åtgärdsprogram, bl.a.
strukturförändringar med ett minskat antal regionala bolag, nedläggning av verksamheter med svagt
ekonomiskt resultat, minskning av antalet arbetstillfällen m.m. Resultatet det första halvåret 1997 visar
ett underskott på 140 miljoner kronor. Samhall AB
har, i sitt planeringsunderlag för år 1998, för hela
56
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skapsuppbyggnad samt en bra och hälsosam arbetsmiljö. För att så långt möjligt åstadkomma ett arbetsliv på lika villkor för kvinnor och män krävs att
de normer, värderingar och livsmönster som karakteriserar kvinnor och män hanteras på ett medvetet
och systematiskt sätt.

De viktigaste statliga insatserna inom
utgiftsområdet
De statliga insatserna syftar till att finna långsiktigt
stabila lösningar, som främjar en god och hållbar
samhällsutveckling med ett säkert och utvecklande
arbetsliv. Insatserna inbegriper t.ex. forskning som
skall bidra till en förnyelse av arbetslivet och en ökad
tillgänglighet till arbetsmarknaden med lika villkor
för kvinnor och män, FoU-projekt inom arbetsorganisation och arbetsmiljö för att exempelvis skapa effektiva tillsynsåtgärder på arbetsplatserna i syfte att
säkra företagens och förvaltningarnas interna styrning av hälso- och säkerhetsfrågorna. Vidare vidtas
åtgärder avseende arbetshandikappades rehabilitering och integrering i arbetslivet.

Arbetslivspolitiken skall inriktas på
– åtgärder för att få till stånd bl.a. en god arbetsorganisation kännetecknad av delaktighet, jämställdhet mellan kvinnor och män, kompetensutveckling av de anställda samt förebyggande av
belastningssjukdomar, allvarliga olycksfall, allergier och psykiska belastningar.
– en helhetssyn på samhällsutvecklingen skall
prägla omställningen till kretslopp och producentansvar. Samtidigt som åtgärder vidtas inom ramen för de mål som gäller på det yttre miljöområdet måste även stor uppmärksamhet riktas mot
åtgärder som förhindrar ohälsa och olycksfall i
arbetet och så långt som möjligt vidareutvecklar
arbetslivet.

Effekter av statliga insatser
Verksamheten inom arbetslivsområdet har genom
relevant forskning, bättre erfarenhetsåterföring, nätverksbildande och spridning av goda exempel samt
ett ökat samarbete mellan arbetsmarknadens parter
förbättrat förutsättningarna för människor i arbetslivet. Exempelvis finns idag ökade kunskaper om arbetsmarknadens funktionssätt och villkor och om
vad som orsakar t.ex. segregation på arbetsmarknaden. Sådan kunskap är betydelsefull bl.a. för att bekämpa arbetslösheten. Insatserna har också bidragit
till att förbättra möjligheterna för kvinnor att få tillgång till arbetsmarknaden på samma villkor som
män. Människors arbetsmiljö har blivit säkrare genom bl.a. effektivare internkontroll på arbetsställena, förebyggande åtgärder mot arbetsmiljörisker och
insatser av företagshälsovården samt genom en förbättrad olycksfallsforskning. Frågor bl. a. rörande
arbetshandikappades förhållanden och möjligheter i
arbetslivet och på arbetsmarknaden har uppmärksammats liksom frågor om jämställdhet mellan
kvinnor och män.

– hälso- och säkerhetsfrågorna måste säkras genom
en kontinuerlig och systematisk intern styrning
och kontroll i företagen och förvaltningarna. Dessa åtgärder är en viktig del av arbetet med att
åstadkomma ett säkert och utvecklande arbetsliv.

5.3

Frågor som inte redovisas på
statsbudgeten

Till arbetslivsområdet hör exempelvis frågor om lönebildning och arbetsrätt, arbetstid och semester,
arbetsorganisation, jämställdhet mellan kvinnor och
män, företagshälsovård, frågor om arbetslivsinriktad
rehabilitering och situationen i arbetslivet för personer med funktionshinder samt internationella frågor
på arbetslivsområdet.
Lönebildning
En stabil lönebildning är en förutsättning för att arbetslösheten skall kunna halveras. Under de senaste
åren har lönerna i Sverige ökat snabbare än i våra
konkurrentländer vilket har inverkat negativt på sysselsättningen. Viktiga förutsättningar för lönebildningen bestäms av regeringens och riksdagens beslut
medan det avgörande direkta inflytandet över lönebildningen ligger hos arbetsmarknadens parter. Regeringen gav i maj 1996 i uppdrag åt parterna på arbetsmarknaden att formulera vilka förändringar de
anser vara nödvändiga för att säkerställa en framtida
fungerande lönebildning. Den 31 mars i år lämnade
parterna sina svar till regeringen vilket resulterade i
att en utredning om ett förstärkt förlikningsmannainstitut tillsattes. Utgångspunkt för utredningen

Slutsatser
Budgetsaneringen har inneburit skärpta krav på
myndigheter och statliga företag att effektivisera och
förnya sina verksamheter. De snabba förändringarna
på arbetsmarknaden och i arbetslivet medför också
ökade krav på lyhördhet och förändringsbenägenhet
hos verksamheterna. Den påbörjade omställningen
med nya mål för verksamheterna inom arbetslivsområdet ligger i linje med de krav som det moderna arbetslivet ställer. Inriktningen är att medverka till ett
säkert och utvecklande arbetsliv med en arbetsmarknad som är tillgänglig för alla, en god arbetsorganisation, kompetensutveckling och långsiktig kun57
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skall vara att förlikningsmannainstitutet förstärks
genom ökade resurser och befogenheter samt att institutet ges ökade möjligheter att kontinuerligt följa
utvecklingen av kollektivavtalen på arbetsmarknaden. En viktig utgångspunkt för den framtida lönebildningen är dock att arbetsmarknadens parter även
i fortsättningen skall bära huvudansvaret för lönebildningen.

och kompetens framträder allt mer som avgörande
för arbetslivets förnyelse och utveckling och därmed
för tillväxten i svenskt näringsliv. Organisatorisk
förnyelse liksom kompetensutveckling och lärande
på arbetsplatsen är viktiga förutsättningar för att företag skall bibehålla och helst öka sin konkurrenskraft. Arbetarskyddsstyrelsen och forskningsmyndigheterna på arbetslivsområdet har i uppdrag
att verka för en sådan utveckling.
Kompetensutveckling i arbetslivet är dessutom av
stor betydelse för de enskilda arbetstagarnas trygghet
och välbefinnande.
Europeiska kommissionen har presenterat en
grönbok om ny arbetsorganisation (KOM(97)128
slutlig). Grönboken tar upp frågor om nya flexibla
former för arbetsorganisation och dess betydelse för
tillväxt och sysselsättning kopplat till individens behov av utvecklingsmöjligheter och trygghet.

Rätt till ledighet för att starta eget
En arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementet
har utarbetat en promemoria om rätt till ledighet
för att bedriva egen näringsverksamhet. Rapporten
har remissbehandlats. Regeringen lägger i en proposition (prop. 1997/98:27), som presenteras samtidigt
med budgetpropositionen, fram ett förslag till ny lag
på området. Rätten till ledighet avser enligt förslaget
en sammanhängande period om högst sex månader
hos en och samma arbetsgivare. En förutsättning är
dock bl.a. att arbetstagarens verksamhet inte konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.

Företagshälsovård
Statskontoret har i en rapport benämnd Företagshälsovården i dag (1997:2), som utarbetats på uppdrag
av regeringen och som överlämnades till Arbetsmarknadsdepartementet i januari 1997, bl.a. belyst
och analyserat företagshälsovårdens tjänsteutbud
samt arbetssätt i förhållande till företag och förvaltningar och deras anställda. I rapporten har Statskontoret vidare belyst benägenheten hos olika kategorier
av företag att anlita företagshälsovården, företagshälsovårdens täckningsgrad i olika delar av landet, eventuella faktorer av betydelse för konkurrensen mellan
olika företagshälsovårdsenheter samt lämnat en lägesbeskrivning bertäffande kvalitetssäkringsarbetet
inom branschen. Ett flertal myndigheter och organisationer har inkommit med synpunkter på rapporten.
En arbetsgrupp vid Arbetsmarknadsdepartementet
skall komma med förslag rörande företagshälsovården.

Arbetstidsfrågan
Våren 1995 tillsattes en parlamentarisk kommitté,
1995 års Arbetstidskommitté, med uppgift att analysera de långsiktiga konsekvenserna av alternativa arbetstidsförkortningar, att undersöka på vilket sätt
flexibla arbetstidsregler kan införas i svensk lagstiftning och att utreda konsekvenserna av EG:s arbetstidsdirektiv för det svenska regelsystemet.
Arbetstidskommittén lämnade sitt slutbetänkande
”Arbetstid, längd, förläggning och inflytande” (SOU
1996:145) till regeringen i september 1996. Förslaget
har remitterats och remissyttranden kom in i början
av april 1997. I arbetet med beredning av förslagen i
betänkandet har ett projekt genomförts som syftar
till att initiera en fördjupad diskussion kring arbetstidsfrågorna. Projektet skall bl.a. bidra till att analysen av arbetstidsfrågor ur ett jämställdhetsperspektiv
fördjupas.
Inom projektet har svenska och internationella
kunskaper om arbetstidsfrågan samlats in, särskilt
beträffande forskning kring arbetstider, avtalsutvecklingen och den rättsliga utvecklingen i övrigt,
försöksprojekt, statistik och beräkningar. Rådet för
arbetslivsforskning och Arbetslivsinstitutet har på
regeringens uppdrag gjort en sammanställning över
den forskning som genomförts och som pågår på
området och Arbetslivsinstitutet har kartlagt kollektivavtalsutvecklingen i Sverige och den rättsliga utvecklingen internationellt. Rådet för Arbetslivsforskning har vidare på regeringens uppdrag bevakat
försök med arbetstidsförkortning och andra arbetstidsprojekt, såväl svenska som internationella.

Distansarbete
I regeringens proposition om Åtgärder för att bredda
och utveckla användningen av informationsteknik
(prop. 1995/96:125, bet. 1995/96:TU19, skr.
1995/96:282) har regeringen bl.a. redovisat ett
handlingsprogram för att bredda och utveckla användningen av informationstekniken. Regeringen
pekade i propositionen ut regleringen av distansarbete som ett av fem prioriterade rättsområden och uttalade att konsekvenserna för olika lagstiftning borde
klarläggas. Detta borde gälla det arbetsrättsliga området och arbetsmiljölagstiftningen men även t.ex.
skattelagstiftningen och regleringen av ansvar för
skador på person eller egendom. Det angavs att målet var att inom tre år genomföra erforderliga författningsändringar.
Regeringen har den 5 juni 1997 tillsatt en särskild
utredare med uppdrag att se över regleringen av di-

Arbetsorganisation, kompetensutveckling, förändringsprocesser, ledningsfrågor och arbetsmiljö
Betydelsen av arbetsorganisatorisk utveckling liksom
förmågan att ta till vara de anställdas engagemang
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stansarbete. Uppdraget skall redovisas senast den
1 september 1998.

Aktuella EU-frågor inom arbetslivet
Inom arbetsmiljöområdet har rådsarbetsgruppen för
arbetsmarknad och sociala frågor under det senaste
halvåret fortsatt behandlingen av ett direktiv om användningen av kemiska ämnen, ett direktiv om ändring av direktivet om användning av cancerframkallande ämnen samt ett produktdirektiv om
tryckbärande anordningar, vilket antogs slutligt den
24 april 1997. Ett tidigare arbete med ett särskilt
program för arbetsmiljöområdet, Safety Actions for
Europe, har behandlats men inte lett till något beslut.
Europeiska kommissionen arbetar med en andra
ändring av direktivet om cancerframkallande ämnen
och ett nytt direktiv om byggnadsställningar. Kommissionen presenterade i juli 1996 en grönbok med
titeln ”Leva och arbeta i informationssamhället Människan i centrum” (KOM(96)389). Grönboken
tar upp frågor om vad det framväxande informationssamhället innebär för det framtida arbetslivet,
för tillväxt och sysselsättning samt för levnadsförhållanden och den sociala sammanhållningen. Kommissionen arbetar också med ett dokument om
hem/distansarbete och andra frågor som rör informationssamhället.

Diskrimineringslagstiftning avseende
funktionshindrade
En arbetsgrupp inom Arbetsmarknadsdepartementet
avlämnade i september 1996 en promemoria med
förslag till lag mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder (Ds 1996:56). Arbetsgruppens förslag hade lagen mot etnisk diskriminering som förebild.
Promemorian har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser avstyrkte eller förde fram invändningar mot förslaget, antingen på den grunden att att de
ansåg att regeringen i stället borde låta utreda möjligheterna till en samlad lagstiftning mot diskriminering i arbetslivet eller på den grunden att lagen mot
etnisk diskriminering i vart fall inte bör vara förebild.
Regeringen har beslutat om en utredning (Dir.
1997:8) med uppgift att utreda och föreslå hur en
lagstiftning med förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder bör vara utformad. Utredaren skall samordna sitt arbete med
utredningen om lagstiftning mot diskriminering i
arbetslivet på grund av sexuell läggning (Dir. 1997:7)
och utredningen med uppgift att se över lagen mot
etnisk diskriminering (Dir 1997:11). Utredaren skall
lägga fram sitt förslag senast den 1 december 1997.
LOSAM-utredningen
Regeringen beslutade i juni 1996 om direktiv (Dir.
1996:56) till en särskild utredare med uppdrag att se
över de sysselsättningsskapande åtgärderna för arbetshandikappade - anställning med lönebidrag, offentligt skyddat arbete (OSA) och arbete inom Samhallkoncernen. Utredningen antog namnet LOSAMutredningen . Ett delbetänkande avgavs i januari
1997 - Aktivt lönebidrag. Ett effektivare stöd för arbetshandikappade (SOU 1997:5). Betänkandet har
efter remissbehandling föranlett förslag i 1997 års
ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150),
avsnitt 6.11 Utgiftsområde 14. Arbetsmarknad och
arbetsliv, anslaget A3. Särskilda åtgärder för arbetshandikappade.
I april 1997 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande Samhall- en arbetsmarknadspolitisk åtgärd
(SOU 1997:64). Betänkandet har remissbehandlats.
En sammanställning av remissyttrandena har upprättats inom Arbetsmarknadsdepartementet (dnr
A97/1351/AL).

5.4

Anslag

B1

Arbetarskyddsverket

1995/96

Utgift

560 663

Utgift

384 100

1997

Anslag

371 194

1998

Förslag

365 196

1999

Beräknat

375 020

2000

Beräknat

386 327

Därav

1996

1

Anslagssparande

52 478

Utgiftsprognos

422 000

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Arbetarskyddsverket (AV) består av Arbetarskyddsstyrelsen (ASS) och Yrkesinspektionen (YI).
AV har till uppgift att se till att arbetsmiljö- och
arbetstidslagstiftningen samt, inom arbetsmiljöområdet, lagstiftningen om kemikaliekontroll och om tobak efterlevs. Det åligger verket även att utarbeta och
sprida information i syfte att förbättra arbetsmiljön.
ASS är central förvaltningsmyndighet för arbetsmiljö- och arbetstidsfrågor, utom i fråga om fartygsarbete, samt chefsmyndighet för YI. ASS ansvarar vidare för den officiella statistiken över
arbetsskador och arbetsmiljö.
YI , som är uppdelad på elva distrikt, är regional
tillsynsmyndighet på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet.

Organisation av tillsynsverksamhet riktad mot
arbetsplatserna
En särskild utredare skall se över förutsättningarna
för och värdet av att slå samman den arbetsplatsinriktade tillsynsverksamheten inom Sprängämnesinspektionen och Elsäkerhetsverket med motsvarande
verksamhet inom Arbetarskyddsverket.
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den Europeiska Unionens medlemsländer utvärderat
det svenska systemet för tillsyn av arbetsmiljön. I sin
rapport framhåller arbetsgruppen särskilt den svenska yrkesinspektionens professionalism och kompetens samt den helhetssyn som tillämpas i tillsynen.
AV:s insatser anses ligga väl i linje med de principer
för inspektion (Common Principles for Inspection)
som kommittén har satt upp.

Avgiftsfinansierad verksamhet
AV:s avgiftsinkomster, som uppgick till 91,7 miljoner kronor, härrör till största delen från ASS informationsverksamhet. Verksamheten i den avgiftsfinansierade delen av informationsverksamheten gick
under perioden med ett underskott om ca 11,4 miljoner kronor. Efter budgetårets utgång finns dock ett
ackumulerat överskott om ca 4,9 miljoner kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringens överväganden
RRV har inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende AV.
Resultatredovisningen kan dock förbättras och ett
arbete för detta pågår. Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret 1997 föreskrivit om nya verksamhetsmål för AV. De nya målen har en annan
struktur än de tidigare gällande verksamhetsmålen.
Vidare har AV i sitt nya verksamhetsprogram för perioden 1997-1999 satt upp ett antal egna mål för
verksamheten. Regeringen anser att förutsättningarna för AV att utveckla resultatredovisningsdelen i
årsredovisningen har förbättrats.

Resultatbedömning
De övergripande målen för AV:s verksamhet är att
– minska riskerna för ohälsa och olycksfall och
– förbättra arbetsmiljön ur ett helhetsperspektiv,
dvs. från såväl fysisk, psykisk som social och arbetsorganisatorisk synpunkt.
AV har trots minskade resurser, betydande interna
organisations- och systemförändringar och utbildningsinsatser för nyrekryterade yrkesinspektörer
tämligen väl hållit uppe produktionen i verksamheten. De arbetsställen som har de sämsta arbetsmiljöerna har fortsatt att stå i fokus. Antalet arbetsställebesök visar dock på en viss ytterligare minskning
jämfört med budgetåret 1994/95.
För att nå de övergripande målen har AV under
perioden bl.a. bedrivit flera centrala tillsynsprojekt,
t.ex. i fråga om arbetsanpassning och rehabilitering,
internkontroll av arbetsmiljön i små företag och insatser för personer med annan språklig eller kulturell
bakgrund. Vidare har ASS anordnat s.k. temadagar
kring olika aktuella arbetslivsfrågor. Inom ramen för
EU-arbetet har ASS bl.a. medverkat i ett projekt om
distansarbete. Samarbetet med andra myndigheter på
den regionala nivån har utvecklats ytterligare , bl.a.
med Försäkringskassan. Antalet inspektioner tillsammans med kassorna har ökat samtidigt som andra effektivitetshöjande åtgärder har vidtagits inom
ramen för detta samarbete. Tyngdpunkten i arbetet
med att stödja uppbyggnaden av moderna tillsynsmyndigheter på arbetsmiljöområdet i de baltiska
länderna har under budgetåret legat på chefsutvecklingsprogram och utbildning i yrkeshygieniska frågor.
AV har antagit ett nytt verksamhetsprogram för
perioden 1997 - 1999. Regeringen avser att fortlöpande följa AV:s arbete med och uppnådda resultat
av verkets nya verksamhetsprogram.
Vid ASS pågår ett arbete med att utarbeta en strategi för hur man i tillsynen skall beakta kvinnors och
mäns skilda arbetsvillkor. Efter initiativ av ASS och
på uppdrag av Senior Labour Inspectors Committee
(Yrkesinspektörs-kommittén), Luxemburg, har en
arbetsgrupp bestående av representanter från fyra av

Slutsatser
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 365,2 miljoner kronor för budgetåret 1998. För år 1999 beräknas utgifterna till 375,0 miljoner kronor. För år
2000 beräknas utgifterna bli 386,3 miljoner kronor.
Anslaget har beräknats bl.a. med hänsyn till en besparing på utgiftsområdet om sammanlagt 30 miljoner kronor. AV:s inkomster i den avgiftsfinansierade
verksamheten beräknas för 1998 uppgå till ca
67 800 000 kronor.
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B2

1995/96

Arbetslivsinstitutet

Utgift

311 907

Utgift

206 620

1997

Anslag

212 308

1998

Förslag

208 361

1999

Beräknat

208 651

2000

Beräknat

209 045

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

och arbetsmarknad under budgetåret 1995/96 genomförts i begränsad omfattning även om verksamhetens omfattning efterhand har ökat. En långsiktig
förändring av verksamhetens inriktning och karaktär
planeras inom myndigheten för att ytterligare anpassa verksamheten till nya mål.
Förändringarna kommer att påverka fördelningen
av resurser mellan verksamhetsområden och fördelningen mellan forskning, utbildning respektive utvecklingsarbete. Som en följd av detta kommer förändringarna att beröra personalstruktur och
lokalisering/lokalanvändning.
Frågor som rör jämställdhet har hög prioritet i
den svenska arbetslivsforskningen. Vid Arbetslivsinstitutet bedrivs forskning om kvinnors villkor och
hälsa i arbetslivet.
Institutet har också en omfattande forskning om
skillnaden mellan mäns och kvinnors arbetssituation
ur ett hälsoperspektiv. Det finns många indikatorer
på att kvinnor, framförallt under den yrkesverksamma delen av sitt liv, har ett sämre hälsotillstånd än
män. Den framtida forskningen om kvinnors förutsättningar i arbetslivet måste därför ta sin utgångspunkt i både arbetsmarknadens funktionssätt och i
hälsoperspektivet. Denna forskning bör ha fortsatt
hög prioritet och utvecklas vidare.
Arbetslivsinstitutet har i samverkan med Arbetarskyddsstyrelsen och Rådet för arbetslivsforskning
publicerat en nationell kartläggningsrapport; Arbetsliv och hälsa - en kartläggning (1996). En antologi
om den svenska arbetsolycksfallsforskningen och
dess effekter under de senaste 15 åren har publicerats
av Rådet för arbetslivsforskning med stöd från institutets forskare. Rapporterna speglar de förändringar
som svenskt arbetsliv genomgått under senare år.
Slutsatser från dessa rapporter är att arbetslivets segregering och de kontinuerliga förändringar som sker
avseende psykiska krav, organisatoriska förutsättningar på arbetsplatserna och därmed sammanhängande ökade skillnader i ohälsa och riskpanoraman
mellan olika grupper, innebär att arbetsmiljöfrågorna
måste bearbetas i ett bredare hälsoperspektiv än tidigare.
Arbetslivsinstitutet har i en rapport, som utarbetats på uppdrag av regeringen och som överlämnades
till Arbetsmarknadsdepartementet under våren 1997
analyserat genomförda utvärderingar av Arbetslivsfondens verksamhet. I redovisningen påpekas att stora kvalitativa skillnader i de genomförda utvärderingarna medfört svårigheter att dra säkra slutsatser
avseende resultaten av Arbetslivsfondens insatser.
Mycket pekar dock på att åtgärderna i arbetsplatsprogrammen har givit positiva resultat i form av
ökad produktivitet och en förbättrad arbetsmiljö.
Det pågående utvecklingsarbetet om löneskillnader mellan kvinnor och män fortskrider.
Det är regeringens uppfattning att genom att tillvarata ALI:s roll som kunskaps- och databank rörande arbetslivets utveckling liksom erfarenheterna

-2

225 000 3

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Vid ingången av budgetåret 1997 uppgick Arbetslivsinstitutets andel av
anslagsbehållningen under tionde huvudtitelns uppförda anslag B 2.
Myndigheter inom arbetslivsområdet från budgetåret 1995/96 till
32 514 tkr.
3. I detta belopp ingår förbrukning från anslagsbehållningen från anslaget
B 2. Myndigheter inom arbetslivsområdet från budgetåret 1995/96.

Anslaget avser Arbetslivsinstitutets förvaltnings- och
verksamhetskostnader. Kostnaderna för uppdrag och
bidrag behandlas under anslaget B3 Bidrag och uppdrag inom arbetslivsområdet m.m.
Arbetslivsinstitutet är en forskningsutförande
myndighet med uppgift att bedriva och främja forskning, utbildning och utveckling som rör arbetsliv, arbetsmiljö och relationerna på arbetsmarknaden. Institutet skall därvid samverka med andra
myndigheter, vetenskapliga institutioner, universitet
och högskolor inom och utom landet.
Institutet skall bedriva och främja en långsiktig
kunskaps- och kompetensuppbyggnad samt bidra till
informations- och kunskapsspridningen inom arbetslivsområdet. Institutets forskning skall vara mångvetenskaplig och äga relevans för problem och utvecklingstendenser i arbetslivet. Institutet skall inom sitt
område verka för en ökad jämställdhet mellan kvinnor och män.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
I propositionen Forskning och samhälle (1996/97:5)
anges att en förskjutning av Arbetslivsinstitutets inriktning och resursanvändande skall ske från den mer
traditionella arbetsmiljöforskningen mot en ökad
andel forsknings- och utvecklingsinsatser inom områdena arbetsorganisation, arbetsmarknad och arbetsrätt. Vidare anges att en ökad satsning skall ske
för att stödja arbetsplatsanknutet förändrings- och
utvecklingsarbete i samverkan med företag och den
offentliga sektorn.
En viss förskjutning i denna riktning har skett och
ett omfattande arbete har bedrivits för att tydliggöra
verksamhetsmålen i organisationen. Organisatoriska
förändringar för att stödja förändringen har genomförts. Det kan konstateras att forsknings- och utvecklingsprojekt inom områdena arbetsorganisation
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livsinstitutet. Myndighetens verksamhet och mål beskrivs under anslaget B 2.
Anslagssparandet från budgetåret1995/96 förklaras av att detta varit Arbetslivsinstitutets första verksamhetsår. Nya beslut har under uppbyggnadsfasen
inte kunnat tas i full omfattning. En stor del av anslagssparandet är intecknat men ej utbetalt inom
budgetåret. Enligt utgiftsprognosen kommer större
delen av anslagssparandet att förbrukas under år
1998 och nästkommande budgetår.
Av anslaget har under budgetåret 1995/96 33
miljoner kronor och under budgetåret 1997 70 miljoner kronor förts bort som engångsvisa besparingar.

från Arbetslivsfondens verksamhet kan en fortsatt
utveckling av arbetsorganisation, ledarskap, arbetsmiljö etc ske inom privat och offentlig sektor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är
rättvisande.
Arbetslivsinstitutet bör dock under budgetåret
1997 genomföra åtgärder för att förbättra och förtydliga strukturen för återrapportering av verksamhetsresultaten.

Slutsatser

Regeringens överväganden

Det är regeringens bedömning att den utveckling som
sker inom arbetslivets område nödvändiggör en viss
förskjutning av inriktning och angreppssätt inom den
arbetslivsinriktade forskningen. Den förändring av
Arbetslivsinstitutets forskning som påbörjades redan
under innevarande år bör fortsätta. Vidare bör en
utveckling av formerna för erfarenhetsutbyte mellan
arbetslivets aktörer samt kunskapsspridning mellan
forskning och arbetsliv ges en ökad uppmärksamhet,
särskilt på lokal och regional nivå.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 208,4
miljoner kronor för budgetåret 1998. Anslaget har
beräknats med hänsyn till en besparing på utgiftsområdet på sammanlagt 30 miljoner kronor. För budgetåret 1999 och 2000 beräknas utgifterna till 208,7
miljoner kronor respektive 209,0 miljoner kronor.

Resultatinformation

B3

Den större delen av anslaget har använts till samverkan med arbetsmarknadens parter och stöd till den
omfattande utbildnings- och informationsverksamhet
som bedrivs av t. ex. fackliga funktionärer. Genom
detta uppnås och bibehålls en betydande kompetensnivå vad gäller arbetsmiljö och arbetslivets frågeställningar ute på landets arbetsplatser.
Ett tiotal utvecklingsprogram bedrivs i samverkan
med högskolorna. Syftet är att bidra till en uppgradering av FoU-insatserna gentemot det regionala arbets- och näringslivet, att initiera lärande nätverk
mellan undervisande och forskande personal vid olika högskolor. Ett antal samarbetsprogram har initierats med externa vetenskapliga miljöer i syfte att
skapa interaktion och synergieffekter inom de FoUområden som institutet ansvarar för. Långsiktiga
samarbetsavtal har träffats med bl.a. Karolinska institutet rörande toxikologisk forskning och i samarbete med Uppsala Universitet har en forskarskola
bedrivits. Under kommande budgetår avser Arbetslivsinstitutet att förhandla om ytterligare ett antal
samarbetsaktiviteter med vetenskapliga miljöer inom
institutets verksamhetsfält. Regionala utvecklingsprojekt är under uppbyggnad i bl.a. Bergslagen och
Söderhamn.
Ett ökat deltagande i det europeiska forskningssamarbetet byggs upp bl.a. genom ett samarbetsprojekt där parterna tillsammans med Arbetslivsinstitutet utifrån ett europeiskt perspektiv driver
problemorienterad FoU-verksamhet inom arbetslivsområdet . Inom utbildningsverksamheten bedrivs
bl.a en magisterutbildning i ergonomi. Större utvecklingsprojekt pågår inom bl.a sjukvårdssektorn, skolans område, i jämställdhetsfrågor och i form av regionala och lokala utvecklingsprogram.

Bidrag och uppdrag inom
arbetslivsområdet m.m.

1995/96

Utgift

Därav 1996

218 528

1 2

Anslagssparande

-3

139 532

1997

Anslag

285 375

1998

Förslag

261 485

1999

Beräknat

266 323

2000

Beräknat

271 679

Utgiftsprognos

283 729

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Redovisningen avseende bå 1995/1996 och 1997 avser myndighetens
andel enligt regleringsbrev för budgetåren av äldre anslag B4 Forskning
och utveckling inom arbetslivsområdet.
3. Vid ingången av budgetåret 1997 uppgick den andel av anslagsbehållningen under tionde huvudtitelns uppförda anslag B 2. Myndigheter
inom arbetslivsområdet från budgetåret 1995/96 som hänför sig till
detta anslag till 207 672 tkr.

Anslaget avser medel för bidrag och uppdrag inom
arbetslivsområdet. Anslaget disponeras av Arbets-
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B4

Beställningsbemyndigande

Rådet för arbetslivsforskning

Miljoner kronor, löpande priser
Beslut om intecknat bemyndigande t.o.m. 1995/96
(gällande åren 1997-2000)
- varav avser perioden fr.o.m. 1999

100

Anvisat bemyndigande för 1997 (gällande åren 19982001)
- varav intecknat t.o.m. 970630
(60 mkr beslutades år 95/96 och 63 mkr har hittills
beslutats 97)

150

Begärt bemyndigande för 1998 (gällande åren 19992002)

1995/96

Utgift

Därav 1996

33 693

1

Anslagssparande

-2

23 005

30

Utgiftsprognos

1997

Anslag

25 972

1998

Förslag

24 752

1999

Beräknat

25 506

123

2000

Beräknat

26 285

180

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Vid ingången av budgetåret år 1997 uppgick Rådet för arbetslivsforsknings andel av anslagsbehållningen under tionde huvudtitelns
uppförda anslag B 2. Myndigheter inom arbetslivsområdet från
budgetåret 1995/96 till 5 306 tkr.

Arbetslivsinstitutet har under 1997 ett bemyndigande
att besluta om medel för bidrag och uppdrag för
budgetåren 1998-2001 inom en total ram om högst
150 miljoner kronor. Av institutets delårsrapport
framgår att 123 miljoner kronor hittills har intecknats av denna ram. Omfattningen av institutets långsiktiga samarbetsprojekt förväntas öka ytterligare de
kommande åren. Regeringen föreslår därför att Arbetslivsinstitutet för budgetåren 1999-2002 bemyndigas att besluta om medel för bidrag och uppdrag
inom en total ram om högst 180 miljoner kronor.

25 900

Anslaget avser myndighetens förvaltningskostnader.
Kostnaderna för forskning och utveckling behandlas
under anslaget B 5 Forskning och utveckling inom
arbetslivsområdet.
Rådet för arbetslivsforskning har till uppgift att
bevilja medel till sådan forskning och utveckling som
är av betydelse på arbetslivets område. Den forskning
och utveckling som beviljas stöd skall ha en hög grad
av samhällsrelevans. Rådet har också till uppgift att
bidra till att kunskaperna från den av rådet stödda
verksamheten förmedlas till olika nyttjare. Rådet
skall främja internationellt samarbete och erfarenhetsutbyte
Det övergripande målet för myndighetens verksamhet är att initiera och finansiera forskning och
utveckling samt anslutande kunskapsförmedling och
därigenom bidra till utvecklingen av en god arbetsmiljö, en effektiv arbetsorganisation och en arbetsmarknad tillgänglig för alla.
Rådet har byggt upp sin interna organisation
kring tre olika programområden; arbetsmiljö, arbetsorganisation och arbetsmarknad. Inom varje område bedrivs forskning, utveckling och kunskapsspridning. Programstrukturen innebär dock inte
någon definitiv gränsdragning mellan områdena,
utan problem kan och bör kunna hanteras inom flera
programområden
Inom samtliga program initierar och finansierar
Rådet för arbetslivsforskning FoU med jämställdhetsperspektiv. Satsningarna under 1997 har bland
annat avsett frågor om kvinnligt ledarskap, kvinnors
makt i organisationen, kvinnors hälsa och arbetsmarknadens förändringar i ett genusperspektiv. Pågående projekt uppgår totalt till 12 miljoner kronor,
varav 8 miljoner kronor avser projekt som startat
under 1997.

Slutsatser
Bidragsverksamheten bör tonas ned till förmån för
olika former av samarbetsaktiviteter mellan Arbetslivsinstitutets forskarkompetens och arbetslivets aktörer samt lokala och regionala insatser som bidrar
till arbetslivets utveckling genom främjande av erfarenhets- och informationsutbyte. Ett betydande antal
samarbetsaktiviteter har också påbörjats under innevarande år och arbete pågår för att finna nya former
för det finansiella stödet till arbetsmarknadens parter. För att säkerställa en hög kvalitet i samarbetsprojekten krävs en hög grad av delaktighet från institutets forskare och i takt med att antalet
samarbetsaktiviteter ökar tas allt större del av institutets verksamhetsanslag i anspråk för detta engagemang. I syfte att bedriva nämnda samarbetsaktiviteter på ett effektivt sätt är det regeringens mening att
anslaget för uppdrag och bidrag under budgetåret
1998 i begränsad omfattning även skall kunna finansiera verksamhet som bedrivs i institutets regi och
som är till för att stödja dessa samarbetsaktiviteter.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 261,5
miljoner kronor för budgetåret 1998. För budgetåren
1999 och 2000 beräknas utgifterna under anslaget
till 266,3 miljoner kronor resp. 271,7 miljoner kronor.
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gränsade djupgående analyser av ett begränsat antal
områden.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Under rådets första verksamhetsår har ett betydande
arbete utförts för att upprätta program och planer
för verksamheten men också för att forma nya rutiner i syfte att ytterligare rationalisera verksamheten
och säkerställa dess kvalitet och relevans. Rådets
program för FoU-verksamheten har tagits fram i
kontakt med verksamhetens intressenter. Programråd har inrättats med utskott för vart och ett av de
tre programmen. Nya ansöknings- och rapporteringsrutiner är ytterligare exempel på åtgärder som
vidtagits i syfte att stärka verksamhetens relevans
samt för att bättre möta kravet på kunskapsförmedling. Samtliga projekt skall nu i samband med ansökan ange en plan för kunskapsspridning samt i sin
slutrapport redovisa de informationsaktiviteter som
funnits kring projektet. För granskning framförallt av
den vetenskapliga kvaliteten i forskningsansökningarna har rådet inrättat prioriteringskommittéer,
sammansatta av forskare inom olika sakområden.
Rådet har under budgetåret till regeringen redovisat ett uppdrag att följa upp och sammanställa resultat från genomförd forskning inom området elöverkänslighet.
En ökad prioritering avseende inriktningen av
forsknings- och utvecklingsverksamhet som har att
göra med arbetsorganisation och arbetsmarknad genomförs successivt. Regeringen bedömer denna förskjutning som viktig utifrån samhällets behov och
stöder den av myndigheten angivna inriktningen.
Den arbetsmarknadspolitiska forskningen som fått
stöd av Rådet för arbetslivsforskning har tidigare begränsats till forskning relaterad till arbetsmarknadspolitiska åtgärder för individer i arbete och till arbetsplatser.
Genom beslut i riksdagen (prop 1996/97:5, bet
1996/97:AU 01, rskr. 1996/97:102-104) skall rådet
fortsättningsvis även stödja forskning avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Slutsatser
Den ökade satsning på forsknings- och utvecklingsverksamhet som påbörjats inom områdena arbetsorganisation och arbetsmarknad skall genomföras i enlighet med myndighetens plan för detta. Något behov
att omformulera de övergripande målen för myndigheten föreligger inte.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 24,8
miljoner kronor för budgetåret 1998. Anslaget har
beräknats med hänsyn till en besparing på utgiftsområdet på sammanlagt 30 miljoner kronor. För budgetåren 1999 och 2000 beräknas utgifterna till 25,5
miljoner kronor respektive 26,3 miljoner kronor.

B5

Forskning och utveckling inom
arbetslivsområdet

1995/96

Utgift

Därav 1996

276 983

1 2

Anslagssparande

-3

199 592

1997

Anslag

237 410

1998

Förslag

212 217

1999

Beräknat

216 867

2000

Beräknat

221 510

Utgiftsprognos

300 000 4

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Redovisningen avseende bå 1995/96 och 1997 avser myndighetens
andel enligt regleringsbrev för budgetåren av äldre anslag B4 Forskning
och utveckling inom arbetslivsområdet.
3. Vid ingången av budgetåret 1997 uppgick den andel av anslagsbehåll
ningen under tionde huvudtitelns uppförda anslag B 2. Myndigheter
inom arbetslivsområdet från budgetåret 1995/96, som hänför sig till
detta anslag, till 63 687 tkr.
4. I detta belopp ingår förbrukning från anslagsbehållningen från anslaget
B 2. Myndigheter inom arbetslivsområdet från budgetåret 1995/96.

Anslaget avser medel för forskning och utveckling
inom arbetslivsområdet. Anslaget disponeras av den
medelsbeviljande myndigheten Rådet för arbetslivsforskning. Myndighetens verksamhet och mål beskrivs under anslaget B4.
Anslagssparandet från budgetåret 1995/96 förklaras av att detta varit rådets första verksamhetsår.
Nya beslut har under uppbyggnadsfasen inte kunnat
tas i full omfattning. Enligt utgiftsprognosen för
1997 kommer större delen av anslagssparandet att
förbrukas bl.a till av Arbetsmiljöfonden tidigare beviljade projekt, där bidragsåtaganden övertagits av
rådet. En eftersläpning i rekvisitioner av beslutade
bidrag medför att anslagssparandet i sin helhet är
uppbundet av tidigare åtaganden.
Av anslaget har under budgetåret 1995/96 55
miljoner kronor förts bort som en besparing.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är
rättvisande.
Rådets ekonomiadministrativa system och rutiner
bör dock förbättras. Ett sådant arbete pågår för närvarande. Från och med 1997 kommer vissa nyckeldata kring beviljade projekt att samlas in kontinuerligt. Detta innebär att bidragsgivningen kommer att
kunna följas i kvantifierbara termer med början i årsredovisningen för 1997. Förutom den kvantifierbara
redovisningen bör även i fortsättningen effekterna av
projekten fortlöpande redovisas i form av mer av-
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för bidrag och uppdrag inom en total ram om högst
160 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Totalt har bidrag beviljats till 545 FoU-projekt inom
områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation arbetsmarknad och programövergripande projekt. Största
antalet beviljade projekt finns inom området arbetsmiljö, vilket också svarar för merparten av beviljade
medel. Under året har dock en omprioritering påbörjats. I allt större utsträckning beviljas medel till
områdena arbetsorganisation och arbetsmarknad.
Universitet och högskolor är största mottagare av
bidrag från rådet.
Rådet samarbetar aktivt med övriga finansiärer av
forskning. Rådet lägger en ökad vikt vid internationaliseringen av FoU-arbetet. Internationell bevakning
sker också på uppdrag av rådet genom Sveriges tekniska attachéer. För att främja en långsiktig kunskapsuppbyggnad inom arbetslivsområdet stöder rådet fyra större s.k. centrumbildningar. Tre av dessa
centrumbildningar bedriver tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksamhet inom områdena
arbetsorganisation och förändringsarbete. Dessutom
stöder rådet verksamheten vid Center for Advanced
Studies in Leadership vid Handelshögskolan i Stockholm.
Inom ramen för rådets arbetsmarknadsprogram
startade under budgetåret 1997 ett nytt bidragsområde för stöd till forskning kring tillkomsten av nya
jobb. Området kommer att behandla frågor om entreprenörskap, företagsutveckling och internationella
faktorer som påverkar jobbskapande och arbetslivsutveckling.

Slutsatser
Regeringen stödjer rådets pågående omprioriteringar
av FoU-medel, där en ökad andel av medlen skall avse FoU inom områdena arbetsorganisation och arbetsmarknad. Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 212,2 miljoner kronor för budgetåret 1998. För
budgetåren 1999 och 2000 beräknas utgifterna till
216,9 miljoner kronor respektive 221,5 miljoner
kronor.

B6
1995/96

Begärt bemyndigande för 1998 (gällande åren 19992002

6 774 628

1 ,2

-3

4 516 400

1997

Anslag

4 424 419

1998

Förslag

4 356 419

1999

Beräknat

4 262 419

2000

Beräknat

4 262 419

Utgiftsprognos

4 424 419

1. för 18 månader
2. Beloppen anges i tusental kronor

Samhall Aktiebolags uppgift är att anordna, leda och
samordna verksamhet som bedrivs inom koncernen
för att ge meningsfullt och utvecklande arbete åt arbetshandikappade där behoven finns (prop.
1991/92:91, bet. 1991/92:AU16, rskr. 1991/92:249).
De utgifter som belastar anslaget avser bidrag till
kostnader för anordnande och drift av verksamheten
med att ge arbete åt arbetshandikappade, som anvisats arbete hos Samhallkoncernen och hos andra
huvudmän som anordnar arbete åt arbetshandikappade med bidrag från Samhall AB.
Utgifterna på anslaget styrs av politiska beslut om
det statliga bidraget till verksamheten. Besluten är
grundade på vissa krav som statsmakterna ställer på
verksamheten. Företagsgruppens inkomster och utgifter utöver vad som kan relateras till ifrågavarande
anslag styrs av konjunkturella och marknadsmässiga
förhållanden, som påverkar efterfrågan på de varor
och tjänster som produceras inom företagsgruppen.
De krav som statsmakterna ställer på Samhall AB
för innevarande budgetår är följande.

Miljoner kronor, löpande priser

Anvisat bemyndigande för 1997 (gällande åren 19982001)
- varav intecknat t.o.m. 97063

Utgift

Därav 1996

Beställningsbemyndiganden

Utnyttjat bemyndigande t.o.m. 1995/96 (gällande
åren 1997-2000). I beloppet ingår även redan beslutade medel från arbetsmiljöfonden.

Bidrag till Samhall AB

210
160
28
160

Rådet för arbetslivsforskning har under 1997 ett bemyndigande att besluta om medel för bidrag och
uppdrag för budgetåren 1998-2001 inom en total
ram om högst 160 miljoner kronor. Hittills har rådet, inklusive gjorda reservationer, intecknat 28 miljoner kronor av denna ram. Beloppet kommer med
säkerhet att öka eftersom flertalet av 1997 års beslut
avseende perioden fattas i slutet av 1997. Regeringen
föreslår att Rådet för arbetslivsforskning för budgetåren 1999-2002 bemyndigas att besluta om medel

– Samhall skall erbjuda en minsta sysselsättningsvolym för arbetshandikappade anställda om
31,9 miljoner arbetstimmar under budgetåret,
– Rekryteringen skall till minst 40 procent ske från
de s.k. prioriterade grupperna, dvs. utvecklingsstörda, psykiskt sjuka och flerhandikappade, en-
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ligt de definitioner som AMS och Samhall har
enats om.

ställningar med lönebidrag. Av Samhalls personalberättelse för år 1996 framgår att kvinnorna var underrepresenterade bland dem som övergick till annat
arbete. De svarade för 36 procent av övergångarna.
1996 års resultat vad gäller övergångar till arbete
utanför Samhall innebär att Samhall inte nått statsmakternas krav på att minst 3 procent skall gå till
annat arbete på årsbasis, eftersom endast 2,8 procent
uppnåddes. Regeringen bedömer dock att resultatet
ändå får anses nöjaktigt med tanke på de problem
som funnits med bl.a. lönebidragen, som regeringen
redovisat i 1997 års ekonomiska vårproposition
(1996/97:150), avsnittet 6.11 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv, anslaget A3 Särskilda åtgärder för arbetshandikappade. Vidare har regeringen noterat att AMS och Samhall AB nu har
undertecknat ett dokument om samverkan mellan
AMV och Samhallkoncernen om gemensam planering, ömsesidigt informationsutbyte, rekrytering,
övergångar m.m. En förbättrad samverkan centralt,
regionalt och lokalt, bör kunna ge ökade förutsättningar bl.a. för övergångar från Samhall till annat
arbete.
46 procent av nyrekryteringen år 1996 gällde personer tillhörande de s.k. prioriterade grupperna, vilket innebär en klart högre andel än vad statsmakterna kräver.
Statens bidrag till Samhall har minskat under en
följd av år och kraven på Samhalls resultat har ytterligare skärpts fr.o.m. 1997. Detta har lett till att nödvändiga strukturella och organisatoriska förändringar och effektiviseringar nu genomförs i en snabbare
takt. Under år 1996 genomfördes stora förändringar
i företagsstrukturen. Antalet regionala dotterbolag
minskade från 17 till 15. Två affärsbolag och ett
säljbolag avvecklades.
Enligt den resultaträkning för första halvåret 1997
som Samhall AB har lämnat blev periodens resultat
ett underskott på 140 miljoner kronor efter finansnetto och före skatt. Antalet anställda med arbetshandikapp uppgick till 26 864 vid halvårsskiftet, vilket var 1 597 personer färre än vid föregående
halvårsskifte. På årsbasis är det ändå ca 800 fler än
vad riksdagen angett som minsta sysselsättningsvolym. Statsmakternas krav beträffande övergångar till
annat arbete respektive rekrytering av prioriterade
grupper har mer än väl uppfyllts.

– Andelen övergångar för arbetshandikappade anställda från företagsgruppen till arbete på den reguljära arbetsmarknaden skall uppgå till minst 3
procent (brutto) på årsbasis av det totala antalet
arbetshandikappade anställda. Samhall skall redovisa hur många av dem som övergått till annat
arbete under år 1996, som har återgått till arbete hos Samhall efter en tolvmånadersperiod. Vidare skall Samhall redovisa hur stor andel av
övergångarna som skett med hjälp av lönebidrag
från AMV.
– Verksamheten skall bedrivs med ökad effektivitet
och ett bättre resursutnyttjande inom koncernen
och med inriktning på att en successiv
neddtrappning av statens ersättning kan ske.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Statens merkostnadsersättning till Samhall för budgetåret 1995/96 uppgick till 4 516 miljoner kronor
(omräknat till en tolvmånadersperiod). Samhall AB
har i sin årsredovisning angett merkostnadsersättningen år 1996 till 4 735 miljoner kronor, främst på
grund av annan periodisering. Koncernens övriga rörelseintäkter 1996 uppgick till 4 377 miljoner kronor. Lönekostnaden för de arbetshandikappade anställda var 4 558 miljoner
kronor. Övriga
rörelsekostnader uppgick till 4 520 miljoner kronor.
1996 års rörelseresultat innebar ett underskott på 91
miljoner kronor efter skatt.
Antalet anställda med arbetshandikapp uppgick i
slutet av år 1996 till drygt 27 500, vilket var en
minskning med nästan 1 500 jämfört med år 1995.
Andelen kvinnor var 46,4 procent år 1996. Antalet
arbetstimmar uppgick till 34,4 miljoner, vilket väl
överstiger statsmakternas krav på en minsta sysselsättningsvolym på 31,9 miljoner arbetstimmar. En
fortsatt minskning av sjukfrånvaron har lett till att
antalet arbetstimmar blivit ungefär oförändrat jämfört med året innan, trots att antalet anställda minskat.
Antalet arbetshandikappade anställda som gick
över till arbete på den reguljära arbetsmarknaden
minskade kraftigt år 1996. Under året lämnade 776
arbetshandikappade anställda Samhall för annat arbete, vilket var 525 färre än år 1995. Orsaken till
minskningen är framför allt en kärvare arbetsmarknad och att det inte funnits tillgång till lönebidrag i
tillräcklig omfattning. Ca 60 procent av övergångarna skedde år 1996 med hjälp av lönebidrag, vilket är
en betydande minskning jämfört med år 1995, då 75
procent av dem som gick till annat arbete fick an-

Slutsatser
Samhall bör fortsätta sitt arbete med att effektivisera
verksamheten och förbättra rörelseresultaten. Regeringen anser att kravet på lägsta sysselsättningsvolym bör vara oförändrat minst 31,9 miljoner arbetstimmar. Minst 40 procent av rekryteringen bör också
fortsättningsvis avse personer med utvecklingsstörning, psykisk sjukdom eller flerhandikapp enligt de
kriterier som AMS och Samhall kommit överens om.
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Likaså bör kravet på minst 3 procent övergångar
(brutto) kvarstå.
Samhall har i anslutning till sin årsredovisning för
år 1996 också lämnat en personalberättelse med
bl.a. uppgifter om personalutbildning, utvecklingssamtal, kostnader för anpassningsåtgärder m.m. Regeringen förutsätter att Samhall vidareutvecklar dessa redovisningar . Det är exempelvis värdefullt att de
merkostnader, som föranleds av att koncernen sysselsätter personer med arbetshandikapp, blir ytterligare belysta.
Regeringen noterar med tillfredsställelse att Samhall AB i sin årsredovisning särskilt har tagit upp frågor om yttre miljö och arbetsmiljö samt jämställdhetsfrågor. Regeringen anser att Samhall AB i sin
årsredovisning bör rapportera inriktningen på och
omfattningen av ett systematiserat miljöarbete inom
koncernen, bedrivet med tydliga riktlinjer och mål i
bl.a. centrala styrdokument, klargjorda ansvarsförhållanden och rutiner för uppföljning. Vidare bör
resultaten av arbetet för ökad jämställdhet i företagen inom koncernen redovisas årligen. Regeringen
avser att ta upp dessa frågor i samband med att avtal
träffas med Samhall AB om verksamheten för 1998.

De utgifter som belastar anslaget är avvecklingen
av outhyrda lokaler, gällande de kontrakt som övertogs av AmuGruppen AB från myndigheten AMUgruppen. Vad avser avvecklingskostnader skall, enligt
ramavtalet som skrevs då bolaget bildades den 1 juli
1993 mellan staten och AmuGruppen AB, staten stå
för 2/3 delar av hyreskostnaderna.
Amu-Gruppen bedriver arbetsmarknadsutbildning
med tyngdpunkt på yrkesinriktad utbildning och är
ett av svenska staten helägt bolag. Koncernen
AmuGruppen bildades under våren 1993 och tog
fr.o.m. den 1 juli över den verksamhet som tidigare
bedrevs inom myndigheten AMU-Gruppen (prop.
1992/93:152, bet. 1992/93:AU6, rskr. 1992/93:175).
Koncernen är etablerad på ca 130 orter i Sverige.
Verksamheten var under 1996 organiserad i ett moderbolag, nio regionala dotterbolag uppdelade i 35
lokala marknadsområden och ett bolag, AmuGruppen Hadar AB, med inriktning på stöd till och utbildning av personer med funktionshinder.
I ägardirektivet sägs bl.a. att AmuGruppens verksamhet bör anpassas till att omfattningen av den
upphandlade arbetsmarknadsutbildningen minskas
samt till att behovet av arbetsmarknadsutbildning
kan variera över tiden.

Medelsberäkning
I sin koncernplanering för verksamhetsåret 1998
räknar Samhall AB med en faktureringstillväxt på 3
procent år 1997 och 4 procent år 1998, vilket kan
jämföras med åren 1994-1995 med en årlig faktureringsökning på 14 procent.
I budgetpropositionen för år 1997 beräknades för
budgetåret 1998 ett belopp på 4 256 419 000 kronor, vilket innebar en besparing med 100 miljoner
kronor jämfört med 1997. Riksdagen beslutade
emellertid (bet. 1996/97:AU1, rskr 1996/97:102) att
besparingen skulle flyttas fram till år 1999. Regeringen har genom omprioriteringar inom utgiftsområdet
finansierat den uppskjutna besparingen och föreslår
för budgetåret 1998 ett anslag på 4 356 419 000
kronor. För budgetåren 1999 och 2000 beräknas 4
262 miljoner kronor per år.

B7

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Under de senaste åren har det skett stora förändringar inom arbetsmarknadspolitiken, vilket i grunden
ändrat förutsättningarna för AmuGruppen AB:s vidare utveckling. AmuGruppen AB är mycket starkt
beroende av omfattningen på den arbetsmarknadsutbildning som upphandlas av Arbetsmarknadsverket (AMV). Mellan 80 - 90 procent av bolagets intäkter kommer direkt och indirekt från AMV. Ett
omfattande förändringsarbete påbörjades under senare delen av 1995 för att anpassa omfattningen på
verksamheten till den minskade efterfrågan på arbetsmarknadsutbildning. Utifrån budgetpropositionen för år 1997 bedömde AMS att en omfattande
nedskärning av arbetsmarknadsutbildningen måste
göras. Denna information nådde bolaget under oktober 1996. Konsekvensanalyser visade att bolagets
situation var kritisk. Det kunde konstateras att redan
vidtagna åtgärder ej var tillräckliga.
Redan höga kostnader i kombination med drastiskt sjunkande intäkter skulle leda till akuta likviditetsproblem. Styrelsen beslutade den 30 oktober att
upprätta kontrollbalansräkning. Efter beslut i riksdagen i december 1996 (prop. 1996/97:55, bet.
1996/97:AU6, rskr. 1996/97:108) bemyndigades regeringen att inom en ram om 600 miljoner kronor
besluta om kapitaltillskott eller att vidta andra åtgärder i syfte att stärka den finansiella basen i

AmuGruppen AB

1995/96

Utgift

Därav 1996

26 009

1

16 800

1997

Anslag

14 917

1998

Förslag

9 514

1999

Beräknat

7 538

2000

Beräknat

4 365

Utgiftsprognos

23 710 2 )

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Regeringen föreslår i tilläggsbudgeten att anslaget tillförs 8 793 miljoner
kronor 1997.
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AmuGruppen AB. Regeringen återkom i februari
1997 till riksdagen med en skrivelse angående
AmuGruppen AB:s framtida verksamhet. Regeringens bedömning var att AmuGruppen AB skall kvarstå som ett av staten helägt bolag och att bolaget
även fortsättningsvis skall drivas i form av en sammanhållen koncern. Något ytterligare ägartillskott
bedömdes inte nödvändigt. Regeringen förutsatte
dock att kraftfulla åtgärder vidtas för att bättre anpassa verksamheten till en minskad omfattning av
den upphandlade arbetsmarknadsutbildningen och
att verksamheten organiseras så att en ökad flexibilitet och därmed minskad affärsrisk uppnås (skr
1996/97:95, bet. 1996/97:AU10, rskr 1996/97:189).
I samband med den ordinarie bolagsstämman för
AmuGruppen AB den 13 maj 1997 redovisade ägaren sin syn på verksamheten och ägarens krav på
ekonomiskt resultat i ett s.k. ägardirektiv.
I och med kapitaltillskottet om 600 miljoner kronor är nu aktiekapitalet åter intakt. De totala intäkterna för koncernen uppgick under räkenskapsåret
till 2 525 miljoner kronor. Försäljning av arbetsmarknadsutbidning uppgick till 92 procent av den
totala försäljningen. Omstruktureringskostnader avseende samtliga dotterbolag har belastat årets resultat
med 648 miljoner kronor avseende övertalig personal
och outnyttjade lokalytor. Koncernens resultat efter
avskrivningar enligt plan uppgick till -651 miljoner
kronor. Efter finansiella poster uppgår resultatet till 597 miljoner kronor och nettoresultatet efter kapitaltillskott och efter skatt till 3 miljoner kronor. Koncernens avkastning på operativt kapital, sysselsatt
kapital och på eget kapital var negativt under 1996
efter skatt. Koncernens soliditet uppgick per balansdagen till 20 procent.
Den 1 mars 1997 bytte AmuGruppen organisationsform. Verksamheten i de regionala dotterbolagen överförs till moderbolaget AmuGruppen AB.
Verksamheten delades in i fyra olika affärsområden.
Indelningen i affärsområden är anpassad till kundernas efterfrågan på kompetensutvecklingstjänster.
Medeltalet anställda var under 1994 och 1995 ca
4 700 personer och var vid utgången av 1996 ca
3 300. Under 1996 minskades personalstyrkan med
ca 1000 personer. Den nya organisationen och den
påbörjade minskningen av antalet anställda är ett led
i att anpassa AmuGruppen AB:s verksamhet till efterfrågan på arbetsmarknadsutbildning och att öka
produktiviteten i dessa delar samtidigt som verksamheten utvecklas inom andra delar i syfte att öka
flexibiliteten och minska affärsriskerna. Den omfattande och snabba personalminskningen ställer stora
krav på organisationen och hanteringen av den personal som blir övertalig.
Ett nytt verksamhetsområde med inriktning mot
personaluthyrning är under utveckling. Etableringen
ingår i AmuGruppen AB:s strategi för att tillgodose
ägarens krav på kvalitet och långsiktigt skapa överlevnadskraft och därigenom minska affärsriskerna.

Ett syfte med personaluthyrning är att underlätta för
den friställda personalens återinträde på arbetsmarknaden, samtidigt som en ökad flexibilitet kan uppnås
i utbildningsverksamheten. Uthyrning kommer företrädesvis i fråga för övertalig personal. Med hänsyn
till andra aktörer och konkurrensneutraliteten är det
lämpligt att personaluthyrningsverksamheten, i enlighet med bolagets planering, bedrivs i ett fristående
dotterbolag med ett eget aktiekapital och ett eget resultatansvar. Om verksamheten inte bär sig ekonomiskt bör den avvecklas.

Avveckling av AmuGruppen AB som
beredskapsmyndighet
Regeringen föreslår att AmuGruppen AB:s beredskapsuppgifter inom totalförsvaret upphör fr.o.m.
den 1 januari 1998.
I enlighet med regeringens proposition
(1992/93:152) samt regeringsbeslut i april 1994 har
AmuGruppen AB genom avtal uppgifter inom funktionen Arbetskraft motsvarande vad som föreskrivs
för beredskapsmyndigheter. Vid en revidering av avtalet i oktober 1996 konstaterades att AmuGruppen
AB inte längre har egna resurser för att genomföra
utbildningar som kan bli aktuella vid höjd beredskap, t.ex. förare av tunga fordon, utbildningar inom
livsmedelstekniska området m.m. Upphandlingen av
dessa utbildningar får således göras från andra utbildningsanordnare, vilket inte gör det meningsfullt
för AmuGruppen AB att fortsätta att vara beredskapsmyndighet. Regeringen föreslår med anledning
av detta att AmuGruppen AB inte längre skall ha
dessa beredskapuppgifter inom totalförsvaret fr.o.m.
den 1 januari 1998.

Slutsatser
Det är regeringens bedömning att det påbörjade omstruktureringsarbetet och de förändringar som genomförts av verksamhetens organisation på sikt bör
leda till en ökad kvalitet i arbetsmarknadsutbildningen liksom till en ökad flexibilitet och därmed minskad affärsrisk. Regeringen avser att noga följa utvecklingen av AmuGruppen AB.
Regeringen föreslår 9 514 000 kronor för budgetåret 1998.
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B8

Arbetsdomstolen

1995/96

Utgift

Därav 1996

21 416

1

Anslagssparande

1 420

Utgiftsprognos

16 000

mål. Handläggningen styrs inte bara av processuella
regler utan också av parternas krav och önskemål,
vilket påverkar handläggningstiden.
Antalet inkomna mål har under de senaste tre
åren legat på en stabilt hög nivå, kring 440 mål per
år. Tendensen hittills under 1997 är att måltillströmningen under året blir högre än tidigare. Målbalansen
har de senaste åren legat stabilt kring 250 mål.
Av de redovisade resultaten framgår att domstolen
har haft svårigheter att uppnå verksamhetsmålen.

14 647

1997

Anslag

15 253

1998

Förslag

15 849

1999

Beräknat

16 349

2000

Beräknat

16 865

1. Beloppen anges i tusental kronor

Arbetsdomstolen prövar mål rörande kollektivavtal
och andra arbetstvister enligt lagen (1974:371) om
rättegången i arbetstvister. För domstolen gäller förordningen (1988:1137) med instruktion för Arbetsdomstolen (AD).
Arbetsdomstolen är en specialinstans som prövar
arbetsrättsliga tvister, d v s tvister som rör förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare. Vid domstolen avgörs A- och B-mål. A-mål är de arbetsrättsliga tvister där domstolen är första och sista instans
och B-mål är sådana mål som avser överklagande av
arbetstvister som prövats i tingsrätt.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att Arbetsdomstolen inte förbrukade
hela anslaget. Anledningen till detta var tillfälligt lägre personalkostnader. Det totala anslagssparandet
var 1 420 000 kr av vilket 437 000 kr härrör från
budgetåret 1994/95.
Utfallsprognosen för budgetåret 1997 tyder på att
Arbetsdomstolen förbrukar anslaget men inte utnyttjar hela sitt anslagssparande.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är
rättvisande.

Slutsatser
De övergripande målen för Arbetsdomstolen bör ligga fast under budgetåret 1998. Även verksamhetsmålen med kortare handläggningstider samt lägre
målbalans bör kvarstå.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 15,8
miljoner kronor för budgetåret 1998. Anslaget har
beräknats med hänsyn till en besparing på utgiftsområdet på sammanlagt 30 miljoner kronor. För budgetåren 1999 och 2000 beräknas utgifterna till 16,3
miljoner kronor respektive 16,9 miljoner kronor.

B9

Regeringens överväganden

Statens förlikningsmannaexpedition

Resultatbedömning
1995/96

De övergripande målen för Arbetsdomstolen är att
snabbt och effektivt, samt med iakttagande av höga
krav på rättssäkerhet, avgöra arbetstvister som förs
till domstolen samt leda rättsutvecklingen och främja
en enhetlig rättstillämpning.
Arbetsdomstolens verksamhetsmål för budgetåret
1995/96 var att fortsätta att minska handläggningstiderna samt att eftersträva en målbalans på högst
150-200 mål.
Årsredovisningen för budgetåret 1995/96 visar att
den genomsnittliga handläggningstiden för det totala
antalet avgjorda mål (här ingår även mål som har
avskrivits) är i det närmaste oförändrad, sju månader
för A-mål och sex månader för B-mål. Genomsnittlig
handläggningstid för mål som avgjorts efter dom eller särskilt beslut har ökat med en månad till tio månader för både A- och B-mål. För dessa typer av mål
eftersträvar AD en genomsnittlig handläggningstid
på åtta månader för A-mål och sex månader för B-

Utgift

Därav 1996

3 220

1

2 325

1997

Anslag

2 317

1998

Förslag

2 339

1999

Beräknat

2 429

2000

Beräknat

2 507

Utgiftsprognos

2 317

1. Beloppen anges i tusental kronor

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga förlikningsväsendet. Myndigheten förordnar förlikningsmän vid medlingar i arbetstvister mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Förfarandet regleras i förordningen (1976:826) om
medling i arbetstvister. Expeditionen ansvarar vidare
för statistiken över arbetsinställelser i riket. För förlikningsmannaexpeditionen gäller också förordningen (1988:653) med instruktion för Statens förlikningsmannaexpedition.
Instruktionen
reglerar
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B 10 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar

expeditionens sammansättning och ärendenas handläggning.

1995/96

Regeringens överväganden

Utgift

Därav 1996

Resultatbedömning
Förlikningsmannaexpeditionen har som mål att bidra
till en fredlig lösning av arbetstvister och att medverka till att arbetsmarknadskonflikter bringas till ett så
snabbt slut som möjligt.
De huvudsakliga faktorerna som styr förlikningsmannaexpeditionens utgifter är antal konflikter på
arbetsmarknaden som kräver medlarinsatser samt
hur omfattande medlingarna är. Antalet konflikter
styrs i sin tur främst av hur många kollektivavtal som
löper ut under året.
En jämförelse mellan budget och prognos för anslagsförbrukningen under innevarande budgetår tyder på att arbetsbelastningen förväntas bli förhållandevis normal. 1998 förväntas bli ett år med många
uppdrag för förlikningsmannaexpeditionen och
medlarna, eftersom större delen av kollektivavtalen
på den svenska arbetsmarknaden löper ut nästa år.
Den 24 april 1997 tillsattes en utredning om ett
förstärkt förlikningsmannainstitut. Utredningen är
bland annat ett resultat av arbetsmarknadens parters
skrivelser beträffande lönebildningen. Flertalet organisationer har i sina skrivelser framhållit att medlingsfunktionen kan behöva stärkas. Utgångspunkten
för utredningen är att föreslå en förstärkning av förlikningsmannainstitutet genom ökade befogenheter
och resurser samt genom ökade möjligheter att kontinuerligt följa utvecklingen av kollektivavtalen på
arbetsmarknaden. Utredningen skall redovisa sitt arbete den 30 november 1998, men kommer dessförinnan att redovisa de förslag som rör förlikningsmannainstitutets
organisation,
resurser
och
arbetsformer.

52

1

Anslagssparande

31

Utgiftsprognos

57

49

1997

Anslag

57

1998

Förslag

55

1999

Beräknat

56

2000

Beräknat

57

1. Beloppen anges i tusental kronor

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger
utlåtanden i frågor som avser tillämningen av lagen
(1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar.
I tvist mellan arbetstagare och arbetsgivare kan någon av parterna inhämta utlåtande från nämnden.
Förordningen (1988:1140) med instruktion för Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar reglerar
ärendenas handläggning.
Nämnden sammanträder endast då den skall lämna utlåtande i ett ärende. De senaste åren har nämnden sammanträtt ett par gånger per år. Ordförande
och sekreterare erhåller fast arvode. Övriga sex ledamöter får ersättning per sammanträdesdag. Utöver
arvodes- och ersättningskostnader har nämnden endast små kostnader i form av reseersättning, brevporto m.m.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 55 000
kronor för budgetåret 1998. Anslaget har beräknats
med hänsyn till en besparing på utgiftsområdet på
sammanlagt 30 miljoner kronor. För budgetåren
1999 och 2000 beräknas utgifterna till 56 000 kronor respektive 57 000 kronor.

B 11 Bidrag till Stiftelsen Utbildning
Nordkalotten

Slutsatser
1995/96

Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 2,3 miljoner kronor för budgetåret 1998. Anslaget har beräknats med hänsyn till en besparing på utgiftsområdet
på sammanlagt 30 miljoner kronor. För budgetåren
1999 och 2000 beräknas utgifterna till 2,4 miljoner
kronor resp. 2,5 miljoner kronor.

Utgift

Därav 1996

6 000

1

4 000

1997

Anslag

4 000

1998

Förslag

4 147

Utgiftsprognos

4 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Stiftelsen Utbildning Nordkalotten är en gemensam
institution för Sverige, Norge och Finland med uppgift att anordna och utveckla arbetsmarknadsutbildning för i första hand de nordligaste delarna av de tre
länderna. Stiftelsen är belägen i Övertorneå kommun.
Utbildningsverksamheten inrättades år 1970 som
ett AMU-center. År 1986 fördes centret över till
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AMU-gruppen och utgjorde där en egen myndighet.
Den 1 januari 1991 ombildades myndigheten till en
svensk stiftelse, Stiftelsen Utbildning Nordkalotten
(prop. 1990/91:2, bet 1990/91:AU14, rsk.
1990/91:28). Ombildningen syftade till att ge en
verksamhetsform som bättre tillgodoser kraven på
att vara en gemensam institution för de tre länderna
och som ger dessa möjlighet till likvärdigt inflytande.
Till grund för verksamheten ligger bl.a en överenskommelse av den 21 december 1990 mellan Sverige, Norge och Finland. En ny överenskommelse
träffades den 21 december 1993 då Svenska staten
åtog sig att under åren 1994, 1995 och 1996 bidra
till stiftelsens verksamhet med ett årligt belopp om
4 miljoner kronor (prop. 1993/94:64, bet.
1993/94:AU8, rsk 1993/94:29). Medlen får användas till att finansiera personalutvecklings- och marknadsföringsinsatser, till sociala insatser för eleverna,
bl.a. för att främja det nordiska samarbetet mellan
eleverna samt för att utveckla och anpassa utbildningen till de olika ländernas behov. Frågan om Sverige därefter bör lämna ytterligare bidrag skall enligt
överenskommelsen behandlas i samband med den
uppföljning av överenskommelsen som skall göras av
länderna vart tredje verksamhetsår när en förnyad
överenskommelse skall träffas mellan länderna. En
ny överenskommelse är under upprättande för åren
1997-1999.

Slutsatser
Riksdagen har bemyndigat regeringen att träffa en ny
överenskommelse mellan Sverige, Finland och Norge
(prop 1996/97:1). På grund av en försening i Norges
beredningsprocess av ärendet har någon ny överenskommelse för åren 1997, 1998 och 1999 ännu inte
kommit till stånd. Fördröjningen av en ny överenskommelse har inte påverkat ländernas köp av utbildningsplatser. Tidigare kvoter tillämpas även under
1997 för avtal mellan stiftelsen och respektive land.
En ny överenskommelse skall snarast träffas mellan
Sverige, Finland och Norge.
Regeringen föreslår 4 147 000 kronor för budgetåret 1998.

B 12 Internationella avgifter

1995/96

Utgift

Därav 1996

23 137

1

-

23 137

1997

Anslag

24 195

1998

Förslag

24 195

1999

Beräknat

24 195

2000

Beräknat

24 195

Utgiftsprognos

20 627

1. Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
Från anslaget betalas Sveriges andel av kostnaderna
för ILO:s verksamhet.
Genom sin anslutning till Nationernas förbund
blev Sverige år 1920 medlem av Internationella arbetsorganisationen (ILO). Sedan 1946 är ILO FN:s
fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor.
ILO:s främsta mål är att främja sysselsättning,
förbättra arbets- och levnadsvillkor samt värna om
fackliga fri- och rättigheter.
ILO:s beslutande församling, Internationella arbetskonferensen, antog i juni 1997 arbetsprogram
och budget för perioden 1998-99, totalt 702 miljoner schweizerfranc. Övergripande mål är att stödja
demokrati och mänskliga rättigheter, främja syselsättning och bekämpa fattigdom, verka för social
trygghet och arbetarskydd. Fyra områden prioriteras
särskilt: stärkandet av ILO:s normverksamhet, kampen mot barnarbete, uppföljning av FN:s sociala
toppmöte i Köpenhamn 1995 och av FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995.
Över den reguljära budgeten finansieras ILO:s
mötes-, norm-, utrednings-, forsknings- och publikationsverksamhet, ILO-sekretariatet i Genève
(Internationella arbetsbyrån), de regionala och lokala
kontoren och 14 s.k. multidisciplinära team runt om
i världen. ILO:s tekniska biståndsverksamhet finansi-

Resultatinformation
Utöver statsbidraget finansieras stiftelsens verksamhet genom intäkter från kurs- och uppdragsverksamhet. För verksamhetsåret 1996 redovisar stiftelsen en
omsättning på 48,9 miljoner kronor. Årets resultat
var sämre än budgeterat, till största delen beroende
på uppnådda överenskommelser i samband med en
minskning av antalet anställda. Under året har ca 6
miljoner
kronor
använts
till
åtgärder
(kompetensutveckling, elevsocial verksamhet samt
produktutveckling) som finansieras av statsbidraget;
från tidigare år balanserat statsbidrag har utnyttjats
med ca 2 miljoner kronor. I genomsnitt har antalet
elever varit 322 under hela året, vilket innebär att ca
10 % av elevantalet är beställningar över den fasta
kvoten i överenskommelsen mellan länderna. Ombyggnad och flyttningar som inleddes under 1995
har slutförts. Kompetenshöjningsprogrammet som
startade år 1995 har under året genomförts i stort
som planerats.
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eras till ca 10 procent över den reguljära budgeten, i
övrigt genom frivilliga bidrag från medlemsländerna.
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 kommitté, ILO-kommittén.

Dessa instrument kommer att föreläggas riksdagen hösten 1998.
Konferensen antog även en ändring av ILO:s stadga som gör det möjligt att upphäva föråldrade konventioner. Ändringsakten kommer att föreläggas
riksdagen hösten 1997.
På dagordningen för 1998 års arbetskonferens står
ett nytt ämne, nämligen barnarbete, i syfte att år
1999 anta ett eller flera nya instrument. Avsikten är
inte att revidera något tidigare instrument om barnarbete utan att utarbeta ett helt nytt med inriktning
mot de grövsta formerna av utnyttjande av barn. År
1998 skall även de nya instrumenten om dels kontraktsarbete och dels allmänna villkor för främjandet
av sysselsättning i små och medelstora företag slutbehandlas.
Under perioden 1996-99 innehar Sverige en nordisk plats på regeringssidan i ILO:s styrelse. Sverige
är därtill medlem i tre och suppleant i två av styrelsens sex utskott. Inför varje styrelsemöte äger nordiskt samråd rum.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Följande av ILO antagna beslut kommer senare att
redovisas för riksdagen.
1996 års arbetskonferens antog en konvention
(nr 177) och en rekommendation (nr 184) om hemarbete. De två instrumenten kommer att föreläggas
riksdagen hösten 1997.
År 1996 ägde även en särskild sjöfartskonferens
rum. Konferensen antog sju nya sjöfartsinstrument,
dvs. en konvention (nr 178) och en rekommendation
(nr 185) om tillsyn av sjömäns arbets- och levnadsförhållanden, en konvention (nr 179) och en rekommendation (nr 186) om rekrytering av och arbetsförmedling för sjömän, en konvention (nr 180)
om sjömäns arbetstid och bemanning på fartyg och
en rekommendation (nr 187) om sjömäns löner och
arbetstid samt bemanning på fartyg samt slutligen ett
protokoll till 1976 års konvention (nr 147) om miniminormer i handelsfartyg. Dessa instrument kommer att föreläggas riksdagen våren 1998.
1997 års arbetskonferens antog en konvention
(nr 181) och en rekommendation (nr 188) om privat
arbetsförmedling, vilka ersätter 1949 års konvention
om avgiftskrävande arbetsförmedlingsbyråer, uppsagd av Sverige år 1992.

Slutsatser
Sveriges andel utgör 1,21 procent av budgeten år
1998. Länder som betalar sin avgift tidigt under
budgetåret får ett avdrag ett följande år genom ett
s.k. incentive scheme. Efter avdrag är Sveriges medlemsavgift 3,9 miljoner schweizerfranc år 1997, motsvarande knappt 21 miljoner kronor, och 4,1 miljoner schweizerfranc år 1998. Beloppet i kronor beror
även på rådande valutakurs vid betalningstillfället.
Regeringen föreslår att riksdagen anvisar 24,2
miljoner kronor för budgetåret 1998. För budgetåren
1999 och 2000 beräknas utgifterna under anslaget
till 24,2 miljoner kronor för respektive år.
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6 Jämställdhet mellan kvinnor och män

6.1

Omfattning och ändamål

C 3 Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala
verksamhet delvis förändrats och bidragsreglerna reviderats genom förordningen (1995:673).

Detta verksamhetsområde omfattar samordningsansvar för jämställdhetspolitiken i stort samt anslagen för Jämställdhetsombudsmannen (JämO), Särskilda jämställdhetsåtgärder och Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.

Prioriteringar
Framöver kommer bl.a. frågor om metoder m.m. för
att införliva ett jämställdhetsperspektiv på alla samhällsområden att prioriteras. Förslag kommer att
läggas fram för att motverka våld mot kvinnor. Det
internationella samarbetet kräver fortsatta insatser.
Fortsatta satsningar kommer att ske på utvecklings- och förändringsarbete som syftar till att främja
jämställdhet mellan kvinnor och män.
Även inför budgetåret 1998 bör särskilt nya organisationsformer och nyskapande verksamheter prioriteras inom ramen för bidraget till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

34,5

23,2

65,2

1998

1999

2000

31,1

31,5

31,9

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Ett aktivt arbete pågår för att nå målen för jämställdhetspolitiken. Frågor som rör övriga departement redovisas under respektive utgiftsområde.
Sammanfattningsvis kan konstateras att framsteg
görs på i stort sett alla samhällsområden. Resultaten
av insatserna bör dock ses i ett långsiktigt perspektiv.
JämO:s verksamhet visar goda resultat. Myndighetens arbetsbelastning var under 1995/96 fortsatt
hög. Fr. o. m. år 1997 tillfördes myndigheten ytterligare medel vilket ger bättre förutsättningar för arbetet.

6.2

Jämställdhetspolitiken

Målen för jämställdhetspolitiken ligger fast. Det innebär att kvinnor och män skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom alla väsentliga
områden i livet. Vidare innebär det en jämn fördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och
män, samma möjligheter till ekonomiskt oberoende,
lika villkor och förutsättningar i fråga om företagande, arbete, arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetet. Det innebär också lika tillgång till utbildning
och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger, delat ansvar för hem och
barn samt frihet från sexualiserat (könsrelaterat)
våld.
Arbetet för att nå dessa mål redovisades i regeringens
skrivelse
Jämställdhetspolitiken
(skr. 1996/97:41,
bet.
1996/97:AU8,
rskr.
1996/97:155) i oktober 1996. Andelen kvinnor i be-

Större förändringar
Riksdagen beslutade inför budgetåret 1997 på förslag av regeringen att öka JämO:s anslag med
5 miljoner kronor för att kunna intensifiera insatserna till stöd för och tillsyn av arbetsgivares skyldigheter enligt jämställdhetslagen (prop. 1996/97:1, utgiftsområde
14,
bet.
1996/97:AU1,
rskr.
1996/97:102).
I syfte att möjliggöra för kvinnoförbunden att arbeta i andra former och engagera nya grupper av
kvinnor har inriktningen av stödet under anslaget
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slutsfattande ställning har därefter ökat. I bilaga 2
redovisas den aktuella könsfördelningen i statliga
lekmannastyrelser. Uppgifter om andelen kvinnor
och män på chefsposter finns redovisade i en rapport
som Statistiska centralbyrån tagit fram på uppdrag
av regeringen, Kvinnor och män på toppen Fakta om
antal och lön 1995, SCB 1997. Kvinnors ställning på
arbetsmarknaden har ytterligare befästs och deras
ekonomiska oberoende har ökat. Liksom tidigare år
redovisas vissa uppgifter om fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män i bilaga 1.
Utredningen om fördelning av ekonomisk makt och
ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
(S 1994:09) har presenterat en rad delrapporter som
har givit ökad kunskap på området. Medvetenheten
har ökat om betydelsen av männens roll i jämställdhetsarbetet, inte minst när det gäller deras ansvar för
hem och barn. Erfarenheter och resultat från tidigare
projektsatsningar, bl.a. med särskild s.k. pappautbildning, sprids nu regionalt och lokalt. På utbildningsområdet har ett flertal åtgärder vidtagits för att
öka andelen kvinnor bland forskare och professorer
och för att främja genusforskning. Det könsspecifika
våldet mot kvinnor har synliggjorts, bl.a. genom
Kvinnovåldskommissionens arbete. Regeringen har
sammantaget under år 1997 avsatt drygt 3 miljoner
kronor för att ytterligare motverka våld mot kvinnor.
Ett betydelsefullt arbete pågår för närvarande runt
om i landet för att stärka och utveckla formerna för
jämställdhetsarbetet. Målet är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie verksamhet på alla
politikområden och på alla nivåer. På central nivå
pågår ett flertal aktiviteter inom regeringskansliet för
att utveckla metoder i detta arbete. Dessa innefattar
bl.a. särskild utbildning i jämställdhetskunskap, olika
rutiner för handläggning av ärenden m.m. samt uppföljning och utvärdering.
På regional nivå har samtliga länsstyrelser utarbetat strategier för länens jämställdhetsarbete under
perioden 1997-2000. Strategierna är viktiga styrmedel för jämställdhetsarbetet och kommer att vara en
grund för kommande analyser och bedömningar av
de insatser som görs på jämställdhetsområdet. Av
länsstyrelsernas årsredovisningar för budgetåret
1995/96 framgår att vikten av att analysera och beakta ett jämställdhetsperspektiv på alla sakområden
vinner insteg i länsstyrelsernas arbete och att arbetet
med att utveckla nya metoder och modeller för att
integrera ett jämställdhetsperspektiv i ordinarie uppgifter är på god väg. De flesta län redovisar och har
också utvecklat rutiner och system för att kunna redovisa statistik och fakta könsuppdelat. Regeringen
kommer fortsatt att följa jämställdhetsarbetet inom
länsstyrelserna och särskilt prioritera utvecklingen
av metoder för att införliva ett jämställdhetsperspektiv i alla sakområden.
På den lokala nivån genomför Svenska kommunförbundet med medel från anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder ett projekt i syfte att utveckla for-

mer för jämställdhetsarbete i kommunerna.
Resultaten av projektet kommer att rapporteras till
regeringen under hösten 1997.
Den svenska jämställdhetspolitiken är föremål för
ett stort intresse i andra länder och det internationella samarbetet på detta område är omfattande. Det
gäller inte minst inom FN där arbetet nu inriktas på
att följa upp de beslut som fattades under 1995 års
kvinnokonferens i Peking. Det gäller även i hög grad
inom EU. Under år 1996 och år 1997 har från
svensk sida stora ansträngningar lagst ner under EU:s
regeringskonferens för att jämställdhetsfrågorna
skulle få en starkare ställning i EU:s fördrag. Den
förstärkning som nu gjorts genom Amsterdamfördraget i fråga om jämställdhet mellan kvinnor och
män motsvarar i hög grad de förslag som Sverige
lämnat.
Framöver kommer frågor om metoder för att införliva ett jämställdhetsperspektiv på alla politikområden att få ökad betydelse. Resurser kommer att avsättas för att intensifiera detta arbete. Den satsning
som påbörjats med utbildning i jämställdhetskunskap kommer att fortsätta och breddas. Metoder för
att genomföra jämställdhetsanalyser kommer att utvecklas och tillämpas. Vidare skall fortsatta satsningar göras på information och kunskapsutveckling om
kvinnors och mäns skilda villkor och om de metoder
som krävs för att utjämna dessa skillnader.
Utredningen om fördelning av ekonomisk makt
och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
lämnar i januari 1998 sitt betänkande som kommer
att utgöra ett viktigt underlag för fortsatta diskussioner på området. Betänkandet skall remissbehandlas.
Förslag kommer också att läggas fram för att
motverka våld mot kvinnor och för att öka kunskaperna hos yrkesgrupper som på olika sätt kommer i
kontakt med kvinnor som utsätts för våld.

6.3

Anslag

C1

Jämställdhetsombudsmannen

1995/96

Utgift

13 002

Utgift

8 513

1997

Anslag

14 039

1998

Förslag

13 943

1999

Beräknat

14 361

2000

Beräknat

14 736

Därav

1996

1

Anslagssparande

1 270

Utgiftsprognos

15 309

1. Beloppen anges i tusental kronor

Från anslaget betalas kostnader för JämO med kansli
och för Jämställdhetsnämnden.
De övergripande målen för JämO är att främja
jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet
och verka för att jämställdhetslagens föreskrifter
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följs. JämO:s verksamhet bedrivs i form av information och rådgivning, uppföljning av kraven om aktiva
åtgärder samt genom att myndigheten bistår arbetstagare och arbetssökande som anmäler överträdelse
av förbuden mot könsdiskriminering.
De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på
området är antalet anmälningar om könsdiskriminering respektive arbetsgivares brist på aktiva åtgärder
enligt jämställdhetslagen. Vidare styrs utgifterna av
JämO:s insatser för att följa upp lagens krav på aktiva åtgärder och för att fullgöra det informationsansvar som ålagts myndigheten.
JämO:s årsredovisning visar att arbetsbelastningen
för myndigheten är fortsatt hög. En jämförelse mellan budget och utfall för år 1995/96 visar att JämO
inte förbrukat hela sitt anslag. Det anslags-sparande
på 1 270 tkr som fanns vid utgången av år 1995/96
förväntas täcka eventuella underskott under kommande budgetår. Prognosen för anslagsbelastningen
under innevarande budgetår visar att hela anslaget
kommer att förbrukas.

anslag med 5 miljoner kronor fr.o.m. budgetåret
1997.
Myndigheten redovisar i första hand kvantitativa
resultat av verksamheten. Effekter av jämställdhetsarbete är svåra att mäta i ett kort perspektiv. Den
kvantitativa analysen visar att styckkostnaderna för
ärenden som rör aktiva åtgärder har ökat i jämförelse med budgetåret 1994/95. Styckkostnaderna för
diskrimineringsärenden har minskat något. På informationsområdet har styckkostnaderna på vissa
delområden ökat medan de har minskat på andra
delområden. På området arbetsvärdering redovisas
totalkostnaden för verksamhetsområdet. Under år
1997 kommer ett nytt ärendehanteringssystem att
introduceras vilket förväntas förbättra möjligheten
att redovisa tidsåtgång för enskilda ärenden.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV har lämnat revisionsberättelse utan invändning.
Regeringen anser det dock betydelsefullt att fortsätta
den dialog som förs med JämO när det gäller att vidareutveckla uppföljningsbara mål för verksamheten.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning

Slutsatser
JämO:s årsredovisning visar goda resultat i förhållande till de beslut som riksdagen fattat om verksamhetens innehåll och inriktning. Den visar en fortsatt
hög arbetsbelastning när det gäller ärenden om aktiva åtgärder och könsdiskriminering. Av årsredovisningen framgår också att det är en fortsatt hög efterfrågan på information, men att myndigheten har
varit tvungen att prioritera när det gäller medverkan i
utbildnings- och konferensverksamhet.
Årsredovisningen visar dessutom på vissa förändringar när det gäller JämO:s resursanvändning, bl.a.
har området information minskat sin andel medan
frågor med anknytning till lönediskriminering har
ökat.
JämO prioriterar i enlighet med regleringsbrevet
för år 1997 frågor om sexuella trakasserier och har
bl.a. publicerat en handbok om hanteringen av dessa
frågor. JämO har vidare föreslagit ändringar i jämställdhetslagen bl.a. när det gäller skyddet mot sexuella trakasserier. Regeringen har mot denna bakgrund lämnat ett uppdrag för att se över frågan.
JämO:s större arbetsbelastning är bl.a. en följd av
de lagändringar som trädde i kraft den 1 juli 1994
och som innebar att JämO fick tillsyn över hela arbetsmarknaden när det gäller lagens krav på aktiva
åtgärder och upprättande av årliga jämställdhetsplaner. Antalet anmälningar om lönediskriminering har
också ökat successivt. För att uppsatta mål skulle
kunna uppnås beslutade riksdagen på förslag av regeringen, som nämnts tidigare, om att öka JämO:s

JämO har en central roll i arbetet för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet.
Regeringen kommer noggrant att följa huruvida
ökningen av JämO:s anslag får avsedd effekt. För år
1998 föreslås oförändrat anslag vilket innebär att
anslaget beräknas till 13 943 000 miljoner kronor.
För år 1999 beräknas utgifterna till 14,4 miljoner
kronor och för år 2000 till 14,7 miljoner kronor.

C2

Särskilda jämställdhetsåtgärder

Utgift

16 364 1

Utgift

12 089

1997

Anslag

13 706

1998

Förslag

13 706

1999

Beräknat

13 706

2000

Beräknat

13 706

1995/96
Därav

1996

Reservation
Utgiftsprognos

2

46 442 3

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Vid ingången av år 1997 fanns det en reservation på 32 736 tkr under
femte huvudtitelns uppförda reservationsanslag G 2. Särskilda
jämställdhetsåtgärder från budgetåret 1995/96.
3. Enligt prognosen för år 1997 förväntas hela anslaget för år 1997 samt
reservationen på reservationsanslaget G 2. Särsklda jämställdhetsåtgärder från budgetåret 1995/96 förbrukas.
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Från anslaget betalas kostnader för särskilda jämställdhetsåtgärder som syftar till att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.
Inom ramen för anslaget genomförs projektverksamhet och samlade satsningar m.m. för att främja
utvecklingen mot jämställdhet på särskilt angelägna
områden. Vidare prövas nya metoder och modeller i
jämställdhetsarbetet. Dessa är de faktorer som huvudsakligen styr utgifterna under anslaget.
För informationssatsningar i syfte att öka fäders
uttag av föräldraledighet beviljade regeringen under
1996 tre miljoner kronor till Riksförsäkringsverket
för en tvåårig informationskampanj.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar att fyra femtedelar av anslaget har förbrukats.
Kostnaderna för vissa av de beslutade projekten betalas ut först under innevarande budgetår. Enligt
prognosen för innevarande budgetår förväntas anslaget förbrukas.
Reservation från tidigare anslag för särskilda jämställdhetsåtgärder finns under femte huvudtitelns
uppförda reservationsanslag G 2. Särskilda jämställdhetsåtgärder från budgetåret 1995/96. Medel är
avsatta för utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor
och män samt för projekt som rör metoder för att
införliva ett jämställdhetsperspektiv på alla politikområden.

Bidraget skall användas till kostnader för kvinnoorganisationernas centrala verksamhet samt för förnyelse och utveckling av verksamheten. Verksamheten regleras av förordningen (1982:865) om statsbidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att de anvisade medlen tagits i anspråk. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar att anslaget kommer att
förbrukas.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Det övergripande målet är att genom stödet stärka
kvinnornas ställning i samhället i syfte att uppnå
jämställdhet mellan kvinnor och män.
Under innevarande budgetår 1997 har 20 kvinnoorganisationer beviljats stöd. Tre nya organisationer
sökte stöd och en av dessa uppfyllde kraven enligt
förordningen.
Kvinnoorganisationernas medlemsantal fortsätter
att minska. För att göra det möjligt för kvinnoförbunden att arbeta i andra former och engagera nya
grupper av kvinnor har stödets inriktning delvis förändrats och bidragsreglerna reviderats genom förordningen (1995:673). Stödet utgörs av ett grundbidrag och ett rörligt bidrag. Det rörliga bidraget skall
ses som ett projektbidrag för utveckling och förnyelse
av kvinnoorganisationernas arbete.
En utvärdering av stödet kommer att ske under
kommande år.

Regeringens överväganden
För år 1998 bör inriktningen vara fortsatt satsning
på utvecklings- och förändringsarbete som syftar till
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Regeringen föreslår 13 706 000 kronor för budgetåret
1998. För år 1999 och 2000 beräknas utgifterna till
13,7 miljoner kronor respektive år.

C3

1995/96

5149

Utgift

2 574

1997

Anslag

3 432

1998

Förslag

3 432

1999

Beräknat

3 432

2000

Beräknat

3 432

1996

Kvinnoorganisationernas arbete med att utveckla och
förnya sin verksamhet bör ges fortsatt stöd. Även
under budgetåret 1998 bör nya organisationsformer
och nyskapande verksamheter prioriteras.
Regeringen föreslår 3432 000 kronor för budgetåret
1998. För år 1999 beräknas utgifterna till 3,4 miljoner kronor och för år 2000 till 3,4 miljoner kronor.

Bidrag till kvinnoorganisationernas centrala verksamhet
Utgift

Därav

Slutsatser

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

3 432

1. Beloppen redovisas i tusental kronor
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7 Staten som arbetsgivare

7.1

Omfattning och ändamål

ersätts det nuvarande systemet med det schablonmässigt beräknade lönekostnadspålägget för finansiering av förmåner enligt kollektivavtal, med ett system
med myndighetsspecifika, försäkringstekniskt beräknade premier.
En utvärdering av 1985 års personalpolitiska proposition har skett. Regeringens bedömning redovisas
nedan.

Området omfattar myndigheterna Arbetsgivarverket
(AgV) och Statens löne- och pensionsverk (SPV).
AgV är den statliga arbetsgivarorganisationen till vilken alla statliga myndigheter är anslutna. Även vissa
icke-statliga arbetsgivare kan ansluta sig till organisationen. SPV är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör den statliga tjänstepensioneringen, statens grupplivförsäkring och centrala administrativa
system, allt i den utsträckning dessa frågor inte hör
till någon annan myndighet. Både AgV och SPV är
avgiftsfinansierade. För av AgV utförda stabsuppgifter till regeringen disponerar regeringen ett ramanslag
(D 1).
Området omfattar även utgifter för personalpensionsförmåner, särskild löneskatt och pensionskostnader m.m.

Prioriteringar för 1998
En fortlöpande uppföljning av den personal- och lönepolitiska utvecklingen vid statliga myndigheter
skall påbörjas. Regeringen kommer årligen att informera riksdagen om denna utveckling.
Förslagen i den s.k. stabsmyndighetsöversynen
som redovisas i avsnittet En reformerad stabsorganisation (utg.omr. 2) skall genomföras i de delar som
berör SPV.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

22,4

13,7

8 044,3

1998

1999

2000

8 103,8

8 216,1

8 369,7

7.2

Resultatbedöming

Viktiga mål för verksamhetsområdet är:
– Verksamhetsstödet till de statliga myndighetrna

skall vara effektivt.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Fr.o.m. budgetåret 1997 har ramanslaget Statliga
tjänstepensioner tillkommit. Utgifterna redovisades
tidigare under inkomsttiteln 5211, Statliga pensionsavgifter, netto.

– Den statliga arbetsgivarpolitiken skall vidareut-

vecklas samt vara samordnad.
Då verksamhetsområdet är relativt begränsat, har
resultatbedömningarna gjorts under anslagsavsnitten.

Större förändringar 1995/96 och 1997
Fr.o.m. den 1 juli 1995 betalar statliga arbetsgivare
lagstadgade arbetsgivaravgifter enligt samma regler
som andra arbetsgivare. Fr.o.m. den 1 januari 1998
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7.3

Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen

verksamhet. Utredningen konstaterar att myndigheterna har fått de nödvändiga verktygen för att bära
upp arbetsgivarrollen, men finner också indikationer
på att myndigheterna ännu inte har lärt sig utnyttja
dem fullt ut. Dessa iakttagelser utgör dock enligt utredningen inte skäl att i viktiga avseenden ändra nuvarande system.

Bakgrund
En omfattande delegering från regeringen till myndigheterna av befogenheter inom det arbetsgivarpolitiska området har skett under de senaste tio åren.
Ombildningen av den statliga arbetsgivarorganisationen den 1 juli 1994 kan ses som en slutpunkt i
dessa delegeringssträvanden. I riksdagsbehandlingen
av propositionen En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området (prop.
1993/94:77) underströks behovet av att verksamheten i den nya organisationen följs upp och att en utvärdering sker ganska snart (bet. 1993/94:KU19,
rskr. 1993/94:264).
Regeringen tillkallade i januari 1996 en särskild
utredare (dir.1996:2) med uppdrag att

Lönepolitiken
Budgetåret 1993/94 infördes ramanslagssystemet,
vilket var en förutsättning för att regeringen skulle
delegera arbetsgivaransvaret och ombilda Statens arbetsgivarverk. Avtalsrörelsen 1993-95 är den första
och enda genomgripande centrala avtalsrörelse som
förts med den nya ordningen. Utredningen påpekar
att tiden är för kort för att tillåta några mer bestämda slutsatser. Vidare är det svårt att med säkerhet
fastslå om förändrat beteende i olika avseenden är
avhängigt Arbetsgivarverkets nya roll eller beror på
andra omständigheter.
Det underlag som utredningen analyserat tyder
dock på att reformerna har haft avsedd effekt och att
utvecklingen gått i rätt riktning. En klarare gränsdragning mellan regeringen och myndigheterna i förhandlingsfrågor har åstadkommits. Lönepolitiken i
myndigheterna har börjat utvecklas på ett sådant sätt
att de statliga verksamheterna bör kunna bli effektivare. Staten har inte blivit löneledande på arbetsmarknaden. Arbetsgivarna har i huvudsak visat sig
ha tillräcklig mognad för att systemet skall fungera,
men myndigheterna behöver utveckla sin arbetsgivarkompetens både internt och i samverkan.
I övrigt finner utredningen att samverkan med
andra arbetsgivarorganisationer förbättrats. Ramanslagssystemet har medfört minskade konfliktrisker
bl.a. genom kopplingen i anslagsuppräkningen till
löneutvecklingen på den privata sektorn. Vidare har
lönesättningen blivit mer verksamhetsanpassad. De
risker som befarades att ramanslagssystemet skulle
leda till centralisering och motverka verksamhetsanpassade avtal har inte bekräftats.
Utredningen konstaterar att det finns ett mindre
antal myndigheter som genomfört stora lönehöjningar i jämförelse med andra men utredningen har inte
haft möjlighet att bedöma om dessa höjningar varit
befogade.
Utredningen anser att ramanslagssystemet bör tilllämpas även fortsättningsvis. Utredningen har diskuterat om nuvarande index för ramanslagsuppräkningen, som redovisar arbetskostnadsutvecklingen
inom den konkurrensutsatta sektorn, bör ersättas av
ett index som beskriver löneutvecklingen inom en
bredare del av arbetsmarknaden. Utredningen anser
att ett sådant index skulle fluktuera mindre mellan
åren men pekar också på att en eventuell breddning
av indexet måste föregås av en noggrann genomgång
av statistikfångstmöjligheterna. Utredningen menar
vidare att reformerna har fungerat under så kort tid
att man bör vara restriktiv med att göra justeringar

– göra en samlad bedömning av effekterna av 1985

års personalpolitiska proposition
– analysera 1994 års ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området
– lämna förslag om hur den personal- och lönepolitiska utvecklingen vid statliga myndigheter fortlöpande skall kunna följas av regeringen på ett
överblickbart sätt.
Utredningen överlämnade i början av mars 1997 sitt
betänkande Arbetsgivarpolitik i staten (SOU
1997:48).
Betänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Finansdepartementet (dnr Fi97/1071).

Utredningens slutsatser och förslag
Delegeringarna har i stort fungerat väl

Parallellt med införandet av resultatstyrning och ramanslagssystem har regeringen delegerat arbetsgivarpolitiken till myndigheterna och i stort överlåtit åt
dem att enskilt och tillsammans utforma personaloch arbetsgivarpolitiken efter egna behov och ta ansvar för alla dess kostnader. Ett syfte med delegeringen har varit att myndigheterna skall kunna använda
arbetsgivarpolitiken som ett medel att nå resultatmålen med högre effektivitet.
Med stöd av befintligt underlag och en rad intervjuer med företrädare för Regeringskansliet, chefer
inom myndigheter samt fackliga organisationer har
utredningen gjort den bedömningen att den arbetsgivarpolitiska delegeringen till myndigheterna i stort
sett har fungerat väl.
Myndigheterna har använt sig av de delegerade
befogenheterna för att utveckla och förnya verksamheten. Det har inte varit möjligt att precisera i vilken
omfattning detta har medfört en effektivare statlig
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och att det finns anledning att slå vakt om det förtroende som finns för nuvarande system hos berörda
parter.

ningen varnar dock för att överdriva problemet. Det
är trots allt en mindre del statsanställda som privata
företag är beredda att erbjuda avsevärt bättre anställningsvillkor.
Den statliga sektorn har låg rörlighet hos anställda
som är födda på 1940-talet, medan rörligheten hos
yngre grupper är betydande. Utredningen menar att
om denna utveckling inte bryts, riskerar statsförvaltningen att få betydande kompetensproblem när de
som i dag är omkring femtio år skall gå i pension.
Behovet av rörlighet är särskilt stort för chefer.
Många myndigheter har infört tidsbegränsade chefsförordnanden, utan att rörligheten därigenom påverkats i tillräcklig utsträckning. Utredningen anser inte
att rörligheten skulle förbättras nämnvärt om regeringen föreskriver vilka medel – tidsbegränsade förordnanden eller annat – som skall användas. Däremot är det viktigt att regeringen kräver av
myndigheterna att rörligheten är tillräcklig för att
myndigheten skall ha rätt kompetens.
Utredningen framhåller att ovan nämnda problem
i allt väsentligt är sådana att myndigheterna själva
måste lösa dem med de befogenheter de numera har.

Arbetsgivarverket
Utredningens allmänna bedömning är att den nya
arbetsgivarorganisationen har fungerat tillfredsställande. Av intervjuer och annat underlag framgår att
myndigheterna tar ökat ansvar för arbetsgivarpolitiken och att de anser sig kunna påverka Arbetsgivarverket i rimlig grad.
Samverkan med övriga arbetsgivarorganisationer
har också fungerat väl och verket betraktas numera
som en arbetsgivarorganisation med samma status
som andra.
Konstruktionen med Arbetsgivarverket som både
myndighet och intresseorganisation kan dock innebära risk för konflikter. Regeringen är beroende av
Arbetsgivarverkets expertroll och har alltid rätt att
begära att verket skall utföra de uppgifter som regeringen bestämmer. Men regeringen bör inte lägga sådana uppdrag på verket som kan tvinga in det i konflikt med sina medlemmar. Utredningen förutsätter
att sådana konfliktrisker upptäcks och undviks i dialog med verket innan särskilda uppdrag ges.
Konstruktionen med ett stort arbetsgivarkollegium (120 myndighetsföreträdare) med betydande beslutsbefogenheter är dock något tungarbetad. Utredningen föreslår därför att kollegiet genom ändring i
verkets instruktion ges större möjligheter att delegera
befogenheter till styrelsen. I övrigt finner utredningen
inte skäl att föreslå några ändringar i nuvarande ordning.

Regeringens uppgift
Delegeringarna och resultatstyrningen innebär inte
att regeringen enbart bör uppträda som ”beställare”
av resultat. Utredningen framhåller att regeringen
också har rollen som ”ägare” av statlig verksamhet
och därmed ett allmänt ansvar för hur den utförs. En
del i denna ägarroll är att formulera grundläggande
krav på myndigheternas arbetsgivarpolitik, skapa
förutsättningar för att kraven kan tillgodoses och
följa upp att de efterlevs.
Regeringens krav på myndigheterna skall inte avse
enskildheter i deras arbetsgivarpolitik utan utgå från
en helhetsbedömning. Mot bakgrund av de analyser
och bedömningar som utredningen gjort anser den
att det grundläggande kravet som regeringen bör
ställa på myndigheterna är att de skall bedriva arbetsgivarpolitiken så att rätt kompetens finns för att
åstadkomma efterfrågat resultat.
Utredningen har också diskuterat om regeringens
krav på myndigheterna skall ta sig uttryck i allmänna
riktlinjer för den statliga personalpolitiken. Utredningen anser att de arbetsgivarpolitiska frågorna får
en mer ändamålsenlig behandling hos myndigheterna
om regeringen, i stället för att formulera riktlinjer,
kräver att myndigheterna själva skall sätta mål för
sin kompetensförsörjning både utifrån dagens och
framtidens behov. De kan själva bäst bedöma vilken
kompetens som behövs för att verksamheten skall
åstadkomma ett visst resultat.

Områden som måste uppmärksammas
Det finns enligt utredningen på många myndigheter
ett antal problem inom det personal- och lönepolitiska området som är av sådan art att myndigheterna
måste prioritera hanteringen av dem. Om så inte sker
kommer det att påverka effektiviteten inom hela
statsförvaltningen. De områden som särskilt behöver
uppmärksammas är enligt utredningen
– behovet av strategisk kompetensförsörjning
– behovet av rörlighet bland anställda, framför allt
bland chefer.
Mål- och resultatstyrning och delegerad arbetsgivarpolitik kräver en annan ledarprofil än regelstyrning.
Inte minst krävs det att också chefer på mellannivå
agerar som goda arbetsgivare. Chefsförsörjningen är
en strategisk fråga för myndigheterna som måste ges
prioritet. Utredningen understryker i detta sammanhang regeringens ansvar för chefsförsörjningen på
högsta nivå. Regeringens chefspolicy för myndighetschefer bör tjäna som föredöme för myndigheterna.
Utredningen pekar också på att många myndigheter upplever betydande problem att rekrytera och
behålla särskilt konkurrensutsatt kompetens. Utred-

Ett flexibelt uppföljningssystem
Utredningen har sett det som en av sina viktigaste
uppgifter att föreslå ett uppföljningssystem som medför att regeringen bättre skall kunna följa upp myndigheternas arbetsgivarpolitik. Uppföljning är en vik79
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tig styrmetod. Vetskapen om att uppföljning sker
stimulerar myndigheterna att prioritera arbetsgivarpolitiken och agera tydligare som arbetsgivare.
Utredningen föreslår att regeringen successivt bygger upp ett koncerngemensamt och flexibelt uppföljningssystem. Myndigheternas verksamhet varierar,
vilket gör flexibilitet nödvändig. En flexibel uppföljning bör enligt utredningen kunna nås, dels genom
ett allmänt krav på redovisning av hur arbetsgivarpolitiken bedrivits som gäller för alla myndigheter,
dels genom en mer detaljerad verksamhets- och situationsanpassad redovisning där regeringen finner det
befogat med en sådan.
En viktig princip i uppföljningen är att den skall
ansluta till redan existerande uppföljning av verksamhet och resultat inom budgetprocessen. Den
bakomliggande arbetsgivarpolitiken bör således kunna följas parallellt med befintlig resultatuppföljning.
Utredningen har funnit att det är främst de strategiskt viktiga kompetensfrågorna inom statsförvaltningen som regeringen aktivt behöver följa upp. Den
föreslår att regeringen ställer krav på att myndigheterna i sin årsredovisning redovisar hur de använt arbetsgivarpolitiken för att klara sin kompetensförsörjning – uppdelad i lednings- kärn- och stödkompetens
– samt anger vilka mål som gäller för denna. Tydliga
krav i detta avseende är grunden för regeringens uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik. Ytterligare krav, utöver detta allmänna redovisningskrav,
kan regeringen vid behov ställa i enskilda myndigheters regleringsbrev.
Vidare är det viktigt för regeringen att lönepolitiken följs upp på ett överblickbart sätt. Det uppföljningssystem som utredningen här förordar innebär,
dels att varje myndighet rapporterar om sin lönepolitik, dels att Arbetsgivarverket till regeringen redovisar den samlade löneutvecklingen och dess fördelning
på kategorier av anställda och myndigheter. Regeringen måste precisera sina krav på statistik från Arbetsgivarverket. Regeringen behöver både kunna se
helheten och helheten nedbruten till varje enskild
myndighet.
Utredningen understryker att ett uppföljningssystem av här angivet slag måste utvecklas parallellt
med att kompetensen för uppföljningen inom Regeringskansliet utvecklas. Den styrande effekten av
uppföljningen bestäms i hög grad av att lämnad redovisning får en kvalificerad behandling. Utredningen förutsätter att det kommer finnas en central utbildnings- och stödfunktion för dessa frågor inom
Regeringskansliet.

Regeringens styrning och uppföljning

Regeringens bedömning:
Mot bakgrund av den gjorda utvärderingen finner
regeringen inte skäl att ändra nuvarande system med
den arbetsgivarpolitiska delegeringen.

Regeringen kommer dock att ställa ökade krav på
myndigheterna att driva sin arbetsgivarpolitik så, att
kompetensförsörjningen så långt möjligt säkerställs.
Myndigheterna skall redovisa sin kompetensförsörjning och vilka mål som gäller för denna. I anslutning
härtill kommer regeringen också att begära redovisning av rörligheten bland de anställda, framför allt
bland chefer, och av planerade åtgärder för att förbättra denna.
Regeringen avser vidare att införa ett system med
årlig uppföljning av myndigheternas lönepolitik dels
genom redovisning från myndigheterna, dels genom
preciserade krav på statistik från Arbetsgivarverket
om lönepolitiken och dess samlade utfall.
Regeringen kommer att sammanställa och analysera de uppgifter som på nämnda sätt tas fram och
använda dem som komplement till redan befintlig
resultatuppföljning inom budgetprocessens ram.
Med hjälp av den överblick som fås genom en sådan samlad och fortlöpande uppföljning avser regeringen också att regelbundet informera riksdagen om
den arbetsgivarpolitiska utvecklingen i stort.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak
med regeringens bedömning.
Remissinstanserna: Nästan samtliga remissinstanser
instämmer i utredningens bedömningar och bifaller i
huvudsak dess förslag till uppföljningssystem. I allmänhet bedöms erfarenheterna och effekterna av det
delegerade ansvaret som goda, samtidigt som det betonas att ett central uppföljningssystem kan bidra till
en fortsatt effektivisering av arbetsgivarpolitiken. I
enlighet med utredningens bedömning anser också
flertalet remissinstanser det vara av stor vikt att uppföljningssystemet kännetecknas av en hög grad av
flexibilitet och inte blir för betungande för myndigheterna. Flera remissinstanser betonar också betydelsen
av att Regeringskansliets kompetens att följa upp
myndigheternas arbetsgivarpolitik utvecklas ytterligare.
Riksrevisionsverket anser att utredningen inte
gjort någon egentlig prövning av Arbetsgivarverkets
roll och ställning men delar uppfattningen att det är
för tidigt med en mer omfattande utvärdering. Socialstyrelsen avstyrker utredningens förslag till uppföljningssystem, med motiveringen att ett sådant system skulle bli alltför omfattande, samtidigt som dess
resultat skulle vara av ringa värde för regeringen i
dess övergripande ansvar för statens personalpolitik.

80

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 14

Skälen för regeringens bedömning:
En utgångspunkt för 1985 års personalpolitiska proposition var att bättre anpassa personalpolitiken i
olika statliga verksamheter till de skilda miljöer i vilka de verkade. Tanken på att i allt utforma en enhetlig personalpolitik för hela statsförvaltningen övergavs. Utvecklingen har också tydligt gått mot ökad
flexibilitet och variation i utformningen av personalpolitiken. Den statliga arbetsgivarpolitiken har nu
decentraliserats så långt det rimligen går. Internationella jämförelser visar att ingen annan statsförvaltning inom OECD-länderna nått lika långt i detta
hänseende.
Utvärderingen har visat att erfarenheterna av detta
system hittills är i stort sett goda. Regeringen finner därför inte anledning att i väsentliga avseenden ompröva
gällande ordning. Den delegerade arbetsgivarpolitiken
ligger således fast.

Regeringen avser att använda sig av utredningens
förslag till uppföljningssystem och ålägga myndigheterna att fortlöpande redovisa sin kompetensförsörjning och dess mål i syfte att etablera ett styrinstrument för en effektivare arbetsgivarpolitik.
Det uppföljningssystem som utredningen föreslår
har tre grundläggande syften:
– att förse regering och riksdag med regelbunden
information om effekterna av myndigheternas
arbetsgivarpolitik,
– att möjliggöra identifiering av eventuella problemområden, vad gäller såväl arbetsgivarpolitiken i
stort som i dess enskildheter,
– och att inom ramen för det delegerade ansvaret
utgöra ett centralt styrinstrument för att ytterligare effektivisera statsförvaltningen.
En av de grundläggande tankarna bakom uppföljningsystemet är således att myndigheterna i allmänhet skall komma att prioritera strategiska arbetsgivarpolitiska frågor i högre grad än tidigare.
Uppföljningsystemet skall också bidra till att särskilda problemområden kan belysas och analyseras.
Regeringens avsikt är att fortlöpande informera
riksdagen om den arbetsgivarpolitiska utvecklingen i
stort.

Arbetsgivarverkets funktion och ställning
Arbetsgivarverkets dubbla funktion att vara en från
regeringen fristående arbetsgivarorganisation för
statliga myndigheter och samtidigt vara en myndighet under regeringen med vissa stabsuppgifter är
unik. Regeringen delar utredningens allmänna bedömning att denna konstruktion, trots de konfliktrisker som befarades vid reformens införande,
har fungerat tillfredsställande. Regeringen kommer
för sin uppföljning att i ökad utsträckning behöva
använda sig av Arbetsgivarverket i dess stabsroll för
t.ex. redovisning av statistik och analys av kollektivavtal. Regeringen är samtidigt väl medveten om att
detta bör ske så att arbetsgivarorganisationens fristående funktion vad gäller ansvaret för kollektivavtal
och dess kostnader inte ifrågasätts.
Utredningen framhåller att verkets stora arbetsgivarkollegium har medfört något tungarbetade beslutsprocesser. Regeringen kommer med anledning
härav att ändra verkets instruktion så att kollegiet
ges större möjligheter att delegera beslutsbefogenheter till styrelsen. Regeringen finner det dock angeläget
att betona kollegiets ansvar för den statliga arbetsgivarpolitiken och att myndigheternas företrädare i
kollegiet utgörs av myndighetschefer.

Uppföljningssystemets utformning
Utredningen framhåller att uppföljningssystemet bör
bygga på en hög grad av flexibilitet. Detta är inte
minst viktigt då myndigheternas verksamheter, personalstrukturer etc. i hög grad skiljer sig åt. Regeringen delar denna bedömning och anser därför att
uppföljningssystemet bör vara tvådelat: dels en årlig
allmän uppföljning, dels en särskild behovsrelaterad
uppföljning. För att uppfylla kraven på flexibilitet
kommer den särskilda uppföljningen att utgå från
myndigheternas egna definitioner av personalkompetens etc. Denna typ av uppföljning blir aktuell först
då ett problemområde identifierats genom den allmänna uppföljningen. En särskild uppföljning får då
tre huvudsakliga syften: att avgöra om ett problem
verkligen föreligger, och om så visar sig vara fallet,
att göra myndigheten uppmärksam på problemets
omfattning, samt, om inte detta är tillräckligt för att
avhjälpa problemet, att möjliggöra för regeringen
och myndigheten att gemensamt nå detta mål.
Utredningen betonar vidare vikten av att uppföljningssystemet ansluter till redan befintliga uppföljningsprocesser. Riskerna med ett alltför komplicerat
uppföljningssystem har också betonats av en del remissinstanser. Regeringen är väl medveten om dessa
risker och anser det vara av största vikt att uppföljningsystemet inte upplevs som för betungande av
myndigheterna och departementen. Regeringens krav
på redovisning kommer därför att ansluta till redan
etablerade uppföljningsprocesser, och en stor del av
det ytterligare redovisningsansvar som myndigheter-

Behovet av fortlöpande uppföljning
En i alla avseenden enhetlig statlig personalpolitik
finns inte och det är inte heller regeringens avsikt att
åstadkomma någon sådan. Den delegerade arbetsgivarpolitiken skall vara ett verksamhetsanpassat instrument för en effektivare statsförvaltning. Den bör
vara varierad och flexibel. Just detta förhållande är
det starkaste skälet till att en effektiv och fortlöpande
överblick behövs från regeringens sida som underlag
för dess resultatstyrning. Regeringen delar därför utredningens bedömning att en kontinuerlig uppföljning av myndigheternas arbetsgivarpolitik är viktig
och bör bidra till en fortsatt positiv utveckling inom
området.
81
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na därigenom åläggs kommer att följa det system
som redan i dag tillämpas för inrapportering av lönestatistik till Arbetsgivarverket. I linje med utredningens förslag kommer myndigheterna därvid åläggas att redogöra för sin kompetensförsörjning och
dess mål. Vad gäller myndigheternas lönepolitik och
dess samlade utfall avser regeringen att utöver redovisning från myndigheterna ställa preciserade krav på
statistik från Arbetsgivarverket. Uppföljningens utfall
kommer också att behandlas i de mål- och resultatdialoger som departementen bedriver med myndigheternas ledning.
Flera remissinstanser ansluter sig till utredningens
bedömning att uppföljningssystemet bör etableras
successivt, i takt med att kompetensen att hantera
denna typ av frågor utvecklas inom myndigheter och
departement. Regeringen delar denna bedömning
och avser att börja med enkla och tydliga krav på
redovisning som också är relevanta för myndigheterna själva.
Redovisningskraven utgår från tre övergripande
kompetensnivåer: ledarskapskompetens, kärnkompetens och stödkompetens, där ledarskapskompetensen
tillmäts särskild betydelse. Inom ramen för dessa
kompetensnivåer kommer redovisningskraven att
fokuseras på de områden som bedöms vara av särskild strategisk betydelse för kompetensförsörjningen. Till dessa områden räknas myndigheternas lönesituation, personalrörlighet och personalens åldersoch könsfördelning.

Kompetensutveckling inom Regeringskansliet
Utredningen och flera remissinstanser framhåller att
Regeringskansliets kompetens att hantera denna typ
av frågor behöver stärkas. Regeringen anser att den
nya arbetsgivarpolitiska uppföljningen bör bli ett viktigt komplement till övrig resultatuppföljning om den
används rätt. Regeringen kommer därför att genomföra utbildningar och andra insatser i syfte att utveckla kompetensen inom departementen så att uppföljningen både förbereds och används på ett
kvalificerat sätt.

7.4

Arbetsmarknadsutskottets
betänkande 1995/96:AU10

I bet. 1995/96 AU:10, yrkande nr 2, har riksdagen
givit regeringen till känna vad utskottet anfört med
anledning av revisorernas yrkande om tidsbegränsade
chefsförordnande och chefsavveckling m.m.
I betänkandet anges bl.a. att en fråga för den statliga personalpolitiken är höga chefers löner och fallskärmsavtal. Chefsskapet i statliga bolag eller verk
får inte ses som någon form av statliga förläningar.
Frågan om avgångsvederlag från befattningar vid
statliga bolag bör ses över i samband med det arbete
som revisorerna föreslår att regeringen skall göra för
att ta fram nya modeller för chefsavveckling och
tidsbegränsade förordnanden.

Ledarskapskompetensen av särskild betydelse
Ledarskapskompetens är av avgörande betydelse för
effektivitet och bra resultat inom den statliga sektorn. Regeringen avser att under nästa år, i anslutning till förvaltningspolitiska kommissionens betänkande I medborgarnas tjänst (SOU 1997:57),
återkomma till riksdagen i denna fråga.
Behovet att öka rörligheten är särskilt stort bland
chefer på nivåerna under myndighetschefen. Riksdagen har efter förslag från Riksdagens revisorer efterlyst att nya modeller för chefsavveckling utvecklas,
och att regeringen tydliggör intentionerna med tidsbegränsade förordnanden samt utarbetar en ny modell för dessa för att öka rörligheten bland chefer
(bet. 1995/96:AU10, rskr. 1995/96:220). Regeringen
delar utredningens bedömning att rörligheten knappast blir bättre av att regeringen föreskriver vilka
medel som skall användas. Myndigheterna bör själva, med de befogenheter de har fått, kunna välja
lämpliga metoder att öka rörligheten. Regeringen anser att ett uppföljningssystem med återkommande
krav på myndigheterna att redovisa sin kompetensförsörjning och dess mål bör kunna ge en tillräckligt
styrande effekt också vad avser ökad rörlighet bland
chefer.

Statliga bolag
Regeringen beslutade den 3 februari 1994 om riktlinjer rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande eller därmed jämförlig ställning för tilllämpning i regeringens förvaltning av sådana företag
som är helägda av staten.
De senaste årens dialoger och uppföljningar mellan företrädare för staten som ägare och bolagsstyrelser visade att dessa riktlinjer behövde kompletteras
och förtydligas i ett antal avseenden.
Regeringskansliet beslutade hösten 1996 att, som
ett led i den pågående översynen av förvaltningspolitiken, genomföra en översyn, m.m. av regeringens
riktlinjer angående anställningsvillkor för ledande
befattninghavare inom aktiebolag där staten har ett
ägarintresse.
Översynen genomfördes av utomstående revisorer
och omfattade ca 200 bolag och 400 företagsledare.
Revisorerna utgick från 1994 års riktlinjebeslut.
Riktlinjerna omfattade personer i företagsledande
eller därmed jämförlig ställning i bolag som är helägda av staten samt bolagens dotterbolag. När det gällde Finansdepartementets bolag omfattade undersökningen även dotter-dotterbolag. De generella
slutsatser som drogs av undersökningen var bl.a. att
de gamla riktlinjerna var ofullständiga och inte tillräckligt kända, att följsamheten var bättre i moder82
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bolag än i dotterbolag, att de företag som utnyttjat
modellavtal har bättre följsamhet, att åtskilliga avtal
som tecknats efter riktlinjebeslutet har brister, att det
finns en klar trend mot bättre avtal och redovisning
de senaste två åren men att det alltjämt finns stort
utrymme för förbättringar.
Undersökningen visade alltså att det fanns behov
av kraftfulla åtgärder. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 5 december 1996 att upphäva
riktlinjebeslutet från 1994 och antog nya riktlinjer
rörande anställningsvillkor för personer i företagsledande eller därmed jämförlig ställning. Riktlinjerna
avser bolag som är helägda av staten. I bolag där staten är delägare bör riktlinjerna så långs möjligt tilllämpas efter en dialog med övriga aktieägare.
Berörda statsråd har informerat styrelserna i respektive bolag om de nya riktlinjerna och på vikten
av att dessa efterlevs. I den mån det finns avvikelser
skall villkoren så långt möjligt anpassas till riktlinjerna.
Undersökningen har i sig lett till att en del brister
har uppmärksammats och rättats till, vilket är positivt. Regeringen förutsätter att den ökade fokuseringen på riktlinjerna kommer att leda till att de efterlevs
bättre.
En ny genomgång av efterlevnaden av de nya riktlinjerna skall göras om ca ett år.

en bortses från endast ett, i stället för som tidigare, två basbelopp.

7.5

Anslag

D1

Stabsuppgifter vid
Arbetsgivarverket

1995/96

Utgift

1 457

Utgift

1 067

1997

Anslag

3 000

1998

Förslag

3 000

1999

Beräknat

3 000

2000

Beräknat

3 000

Därav

1996

Anslagssparande

6 567

Utgiftsprognos

3 000

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget är avsett för sådana stabsuppgifter som regeringen kan komma att efterfråga hos Arbetsgivarverket (AgV) och som normalt inte ingår i AgV:s arbete. De utgifter som belastar anslaget är bl.a.
medlemsavgifter för de samnordiska institutionerna,
särskilda beställningar/uppdrag från regeringen, utgivning av författningssamling (AgVFS), överklagandeärenden och AgV:s funktion enligt beredskapsförordningen.
Under budgetåren 1995/96 och 1997 dominerar
ersättningar för överklagandeärenden och förhandlings- och utredningsuppdrag.
Regeringen kommer under hösten 1997 att besluta om viss bortföring av det anslagssparande som ackumulerats. Anslagssparandet kommer att finansiera
utgifter inom utgiftsområde 2 på tilläggsbudgeten.

Statliga myndigheter
För myndighetschefer har förordningen (1991:1160)
om förordnandepension m.m. fr.o.m. den 1 oktober
1995 ersatts av en ny förordning, förordningen
(1995:1038) om statliga chefspensioner m.m. De
äldre bestämmelserna tillämpas dock fortfarande på
den som den 30 september 1995 omfattades av den
gamla förordningen.
De nya reglerna innebär i huvudsak följande.
– En myndighetschef som inte erbjuds fortsatt anställning har rätt till avgångsvederlag . Avgångsvederlaget utgörs av den pensionsgrundande lönen i anställningen och betalas ut under högst 24
månader. Vederlaget betalas ut månadsvis och
skall minskas med bl.a. inkomst av anställning
eller annat förvärvsarbete.

Regeringens överväganden
Mot bakgrund av vad som sägs i avsnittet
”Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen” om regeringens avsikt att införa en modell för
uppföljning av arbetsgivarpolitiken kommer regeringen att ge AgV nya uppdrag. Det är därför rimligt
att nuvarande anslagsnivå bibehålls
Revisionen av detta anslag görs som en del av Revisionskontorets vid Regeringskansliet revision av
Finansdepartementet. Regeringen konstaterar att någon invändning inte riktats mot Finansdepartementet.
Regeringen föreslår att 3 000 000 kronor anvisas
för budgetåret 1998.

– En myndighetschef som har fyllt 55 år och inte
erbjuds fortsatt anställning har rätt till pension i
stället för avgångsvderlag om han eller hon har
minst sex års chefsanställning i oavbruten följd.
– En myndighetschef som har fyllt 60 år kan avböja
erbjudande om fortsatt anställning och välja att
gå i pension om han eller hon har minst tolv års
oavbruten chefsanställning.
– Samordning sker, liksom tidigare, med bl.a. inkomst av anställning och annat förvärvsarbete före 65 års ålder. I chefspensionsförordningen har
en viss skärpning av reglerna för beräkning av
samordningsavdraget skett, så att vid beräkning83
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D2

Statliga tjänstepensioner m.m.

1997

Anslag

8 027 000

1998

Förslag

8 042 900

1999

Beräknat

8 155 200

2000

Beräknat

8 308 800

1

Utgiftsprognos

tillförs inkomsttiteln 5211 Statliga tjänstepensioner
och utgående förmåner belastar anslaget.
I Arbetsgivarverkets nya roll (prop. 1993/94:77,
bet. 1993/94:KU19) ingår att verket kan anta frivilliga medlemmar. De arbetsgivare som Arbetsgivarverket företräder och som tillämpar i huvudsak samma
kollektivavtal, bör kunna ingå i samma kollektiv när
det gäller en försäkringsmässig utjämning av kostnaderna för tjänstepensioner och andra trygghetsförmåner. Det finns därmed en koppling mellan frågan
om Arbetsgivarverket skall få i uppdrag att företräda en arbetsgivare och ett beslut om en eventuell anslutning till de nämnda statliga avtalsförmånerna.
Det är önskvärt att frågan om ett sådant uppdrag
kan avgöras utan att ett beslut av riksdagen behöver
avvaktas.
Sedan de schablonmässigt beräknade pensionsoch grupplivavgifterna respektive lönekostnadspåläggen fr.o.m. år 1998 ersätts med försäkringsmässigt beräknade premier kommer ett beslut om att låta
en arbetsgivare ingå i det statliga finansieringssystemet för tjänstepensioner och vissa andra avtalsförmåner att vara kostnadsmässigt neutralt för statsbudgeten.

8 008 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget avser utgifter för personalpensionsförmåner, särskild löneskatt på pensionskostnader m.m.
Personalpensionsförmånerna styrs av kollektivavtal.
Motsvarande inkomster utgörs främst av de försäkringsmässigt beräknade premier som statliga arbetsgivare från den 1 januari 1998 skall betala (prop.
1996/97:1 finansplan s. 104 avsnitt 5.6, bet.
1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53) och som redovisas
under inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter. Inkomsterna på inkomsttiteln kommer inte att överensstämma med utgifterna på anslaget. Detta beror
på att de försäkringsmässigt beräknade premier som
redovisas på inkomsttiteln avser värdet av intjänade
pensionsrätter för aktiv personal ett visst år medan
anslaget belastas med de pensioner som utbetalas
samma år.

Samordning av reservpension med allmän
tilläggspension

Reservpensioner betalas enligt äldre bestämmelser till
dem som tjänstgjort i försvarsmaktens reserver eller i
väg- och vattenbyggnadskåren. De senaste föreskrifterna om reservpension finns i de, genom reservbefälskungörelsen (1962:309) för krigsmakten, år 1962
upphävda reservbefälskungörelserna för armén, marinen och flygvapnet (1943:815 - 817). De upphävda
kungörelserna gäller fortfarande för dem som anställts under deras giltighetstid. Det är möjligt att byta ut rätten till reservpension mot ett engångsbelopp.
Senare anställda reservofficerare har i stället för reservpension rätt till en tjänstgöringspremie.
Reservpensionen betalas ut från 55 års ålder. Pensionen består av ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp och är värdesäkrad genom anknytning till basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
Grundbeloppet förändras dock inte.
Enligt en kungörelse 1962:661 med senare ändringar samordnas reservpension med allmän tilläggspension (ATP) enligt lagen om allmän försäkring.
Kungörelsen föregicks av att frågan behandlades i
riksdagen och utfärdades med stöd av riksdagens beslut (prop. 1962:195, SU 190, rskr 402). Samordningen berör endast reservpensionens tilläggsbelopp
medan grundbeloppet är garanterat och alltså frilagt
från samordning. Från början gällde att reservpensionen vid samordningen skulle behandlas som en,
till 25 procent, avkortad personalpension. Därefter
mildrades samordningen med ATP i två steg, år 1970
och år 1976, efter överenskommelser mellan dåvarande Statens avtalsverk och personalorganisationerna. Regeringen godkände överenskommelserna enligt

Regeringens överväganden

Anslutning av icke-statliga arbetsgivare till det statliga finansieringssystemet för tjänstepensioner m.m.
För ett antal icke-statliga arbetsgivare gäller att de
anställda omfattas av den statliga tjänstepensioneringen, tjänstegrupplivförsäkringen och/eller personskadeavtalet. I fråga om vissa arbetsgivare, där
anställningsvillkoren liknar dem hos staten, och vissa
statsunderstödda teater-, musik och kulturinstitutioner regleras detta i förordningar eller särskilda beslut.
Förmånerna är de statliga kollektivavtalens med vissa
i förordningarna givna avvikelser. Anslutning av nya
icke-statliga arbetsgivare till förmånssystemen har
skett med stöd av riksdagens beslut. De senaste riksdagsbesluten avsåg anslutning av Carl och Olga
Milles Lidingöhem och Thielska galleriet (prop.
1985/86:100 bilaga 10, bet. 1985/86KrU18, rskr.
1985/86:192) och möjlighet att ansluta fria teatergrupper (prop. 1991/92:100 bil. 12, bet.
1991/92:KrU20, rskr. 1991/92:217). För vissa andra
arbetsgivare, som omfattats av lagen (1965:576) om
ställföreträdare för kommun vid vissa avtalsförhandlingar m.m., gäller att de anställda omfattas av de
statliga kollektivavtalen. Enligt vad som uttalades då
lagen
upphävdes
(prop.
1993/94:77,
bet.
1993/94:KU19) kan dessa arbetsgivares anställda
även fortsättningsvis omfattas av de statliga förmånssystemet. Båda dessa kategorier av arbetsgivare ingår
i det statliga finansieringssystemet för tjänstepensioner m.m. genom att avgifter eller lönekostnadspålägg
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D3

då gällande ordning, dvs. efter hörande av riksdagens
lönedelegation, varefter föreskrifter utfärdades.
För närvarande betalas reservpension till cirka
5 100 personer, varav ca 3 200 personer berörs av
samordningen. Arbetsgivarverket har beräknat att
merkostnaden för att helt slopa samordningen uppgår till ca 40 miljoner kr/år.
Frågan om reservpensionens samordning med
ATP har tidigare tagits upp i riksdagen, dels i motioner (1979/80:827 och 1987/88:Fö426), dels i en interpellation (1993/94:101). I samtliga fall har uttalats
att frågorna bör avgöras i förhandlingar mellan parterna.
SACO-S har den 6 juni 1994 påkallat förhandling
om slopandet av samordningen av reservpension
med ATP. Den 10 juni 1994 gjorde SACO-S dessutom en framställning till regeringen om överläggning i frågan. Framställningen till regeringen överlämnades den 1 september 1994 till Arbetsgivarverket. Parterna har i samband med löneförhandlingarna 1995 konstaterat att frågan inte kan lösas
förhandlingsvägen. För närvarande föreligger en vilande tvist mellan parterna i frågan.
Arbetsgivarverket har den 26 maj 1997 överlämnat frågan till regeringen tillsammans med en studie
av frågan som genomförts av parterna gemensamt
och anfört att frågan inte kan lösas utan riksdagens
medverkan. SACO-S har därefter i en skrivelse den
10 juni 1997 hemställt att regeringen upphäver den
nyssnämnda kungörelsen (1962:661) om samordning av reservpension med ATP.
Regeringen har härigenom redovisat läget för
riksdagen.

Bidrag till förnyelsefonder på det
statligt reglerade området

1996

Utgift

12 674

1997

Anslag

77 685

1998

Förslag

57 892

1

Utgiftsprognos

16 600

1. Beloppen anges i tusental kronor

Nämnden för statliga förnyelsefonder stimulerar och
stödjer utveckling och effektivisering inom statliga
myndigheter. Nämnden tillhandahåller kompetensutvecklingsprogram, seminarier, konferenser,
publikationer och ett brett nätverkssamarbete.
Nämnden för statliga förnyelsefonder finansieras
med bidrag som avsätts efter förhandlingar mellan
Arbetsgivarverket och de centrala arbetstagarorganisationerna på det statliga förhandlingsområdet. Senast anslogs på detta sätt 50 miljoner kronor (prop.
1989/90: bil. 15, bet. 1989/90: AU18, rskr. 1989/90:
213).
Den 1 juli 1994 fanns det 115 174 518 kr oförbrukade på detta anslag. Eftersom det fanns ett behov av att disponera anslagsmedlen även efter utgången av budgetåret 1994/95 fördes anslaget upp
på nytt på statsbudgeten. Detta skedde med ett formellt belopp eftersom någon ytterligare medelsanvisning inte behövdes (prop. 1994/95: 150, bil. 7, bet.
1994/95: FiU20, rskr. 1994/95: 447).
Den 1 juli 1997 fanns det outnyttjade medel till ett
belopp av 57 891 800 kr. Enligt nämndens bedömning kommer medlen på anslaget att vara förbrukade
under budgetåret 1999, om inte ytterligare medel avsätts efter förhandlingar mellan parterna på det statliga förhandlingsområdet.

Slutsatser

Revision

Medelsbehovet för anslaget styrs främst av antalet
förmånstagare, medelvärdet av den statliga kompletteringspensionen samt av basbeloppsförändringar.
Enligt SPV:s bedömning kommer nuvarande volymer
i stort sett vara oförändrade under den nu aktuella
planeringsperioden. Medelvärdet av den statliga
kompletteringspensionen förväntas öka något med
undantag för pensioner till före detta anställda vid
Statens järnvägar där en minskning förutses.
Anslaget har beräknats till 8 042 900 000 kronor
budgetåret 1998. För budgetåren 1999 och 2000 beräknas medelsbehovet till 8 155 200 000 respektive 8 308 800 000 kronor.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer bör ges rätt att besluta om anslutning till
det statliga finansieringssystemet av arbetsgivare som
i huvudsak tillämpar de statliga kollektivavtalen. Beslut bör även kunna fattas på motsvarande sätt om
anslutning av arbetsgivare, som i huvudsak tillämpar
likartade anställningsvillkor som de teater, musikoch kulturinstitutioner som för närvarande är anslutna.

Revisionen av Nämnden för statliga förnyelsefonder
görs som en del av Revisionskontorets vid Regeringskansliet revision av Finansdepartementet. Kontoret har inte haft några invändningar

Slutsatser
Regeringen har budgeterat anslaget utifrån nivån på
outnyttjade medel per den 1 juli 1997.

Regeringen föreslår att 57 892 000 kronor anvisas
för budgetåret 1998.
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7.6

Arbetsgivarverket

Regeringens samlade bedömning av de prestationer som utförts inom respektive verksamhetsområden är att de har gett avsett resultat.
Utformningen av AgV:s årsredovisning är ett steg
framåt i förhållande till tidigare år. Bl.a. har strukturen utvecklats positivt. Mot bakgrund av att regeringen kommer att ge AgV nya uppdrag (se anslaget
D 1) kommer målformuleringarna vad gäller AgV:s
stabsroll att ses över och utvecklas i kommande regleringsbrev.
En särskild utredare har utvärderat hur den arbetsgivarpolitiska delegeringen till myndigheterna
under de senaste tio åren har fungerat, varvid utredaren bl.a. har analyserat 1994 års ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området. Utredaren konstaterar att AgV har fungerat väl i sin
nya roll. (Se vidare avsnittet ”Utvärdering av den arbetsgivarpolitiska delegeringen” i denna volym.)

Arbetsgivarverket (AgV) omsatte budgetåret 1995/96
105 miljoner kronor. AgV är till 98,8 % avgiftsfinansierat, varav drygt 90 % hänför sig till medlemsavgifter. Medlemsavgiften beräknas som en andel av
medlemmens (myndighetens) bruttolönesumma.
Medlemsavgiften sänktes den 1 januari 1996 från
0,14 % till 0,13 % av respektive myndighets bruttolönesumma.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Arbetsgivarverket är förvaltningsmyndighet för statliga arbetsgivarfrågor.
Det övergripande målet för Arbetsgivarverkets
verksamhet 1995/96 har varit att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken.
AgV har i sin årsredovisning under resultatredovisningen redovisat följande verksamhetsgrenar

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser

Regeringen konstaterar att RRV inte riktat invändningar mot AgV:s årsredovisning.

– abetsgivarsamverkan
– central förhandlingsverksamhet
–

stöd- och rådgivningsverksamhet

–

regeringsuppdrag

Slutsatser

Mot bakgrund av vad som sägs ovan bedömer regeringen att de riktlinjer som lades fast för AgV i 1997
års budgetproposition bör gälla även för budgetåret
1998.

AgV:s verksamhet budgetåret 1995/96 dominerades
av förhandlingsverksamhet. Ramanslagsreformen
och det delegerade arbetsgivaransvaret var fullt genomfört. Till en av de högst prioriterade frågorna i
förhandlingarna hörde arbetsgivarnas krav på ökad
lokal handlingsfrihet och därmed ökade möjligheter
att verksamhetsanpassa löne- och anställningsvillkoren. Genom ramavtalet om löner (RALS 1995-98)
och det nya avtalet om allmänna anställningsvillkor
(ALFA) har myndigheterna fått bättre förutsättningar att verksamhetsanpassa den lokala lönepolitiken
och regleringen av bl.a. arbetstider och semester. Vissa effekter av löneavtalen kan redan nu utläsas, men
statistiken behöver analyseras ytterligare. Det finns
dock ingen indikation på att löneutvecklingen inom
den statliga sektorn skulle ha varit snabbare än inom
den konkurrensutsatta sektorn under 1995 och
1996. Några effekter av ALFA och de lokala avtal
som sluts med stöd av ALFA kan man ännu inte utläsa eftersom avtalet trädde i kraft fr.o.m. den 1 januari 1997.
Som mått på hur medlemmarna bedömer AgV:s
verksamhet har sedan 1993 undersökningen Servicebarometern använts. I årets undersökning ingår ett
antal specialfrågor som berör avtalsrörelsen 1995.
Av resultaten i 1996 års Servicebarometer kan man
utläsa att de flesta myndigheter är nöjda med AgV:s
verksamhet.

7.7

Statens löne- och pensionsverk

Regeringens överväganden
Resultatbedömning

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 1995/96 har varit
att verka för att verksamheten bedrivs på ett kostnadseffektivt sätt med beaktande av kravet att utbetalningarna av löner och pensioner m.fl. förmåner
skall vara korrekta.
Verksamheten har bedrivits inom tre resultatområden.
Inom resultatområdet Pension Statlig administreras tjänstepensioner för statstjänstemän. SPV har
monopolställning på området. Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. Avgifterna har beslutats
av regeringen efter samråd med RRV. Regeringen
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konstaterar att denna verksamhet resulterat i ett
överskott på 16,5 miljoner kronor 1995/96 (18 månader). Omräknat till 12 månader var överskottet
12,6 miljoner kronor (1994/95 2,1 miljoner kronor,
1993/94 underskott 0,2 miljoner kronor). Orsakerna
är främst att den avgiftsmodell som tillämpats fr.o.m
den 1 juli 1995 gett större intäkter än beräknat och
att konsultintäkterna ökat. Kvalitetsmålet att rätt
belopp skall utbetalas i rätt tid har nåtts. Målet att
reducera styckkostnaden har delvis nåtts.
Inom resultatområdet Pension Försäkring erbjuder
SPV pensionsadministrativa tjänster till statliga och
privata bolag samt kommuner. Syftet är att SPV genom ökade volymer bättre skall kunna utnyttja sina
resurser och sin kompetens och därmed hålla nere
kostnaderna för hela SPV:s verksamhet. Verksamheten bedrivs i konkurrens med andra pensionsadministratörer. Priserna bestäms i förhandling mellan SPV och kunderna. Det ekonomiska målet är
minst full kostnadstäckning. Regeringen konstaterar
att SPV genom att öka sina marknadsandelar och
därmed volymer uppnått stordriftsfördelar och ökad
kompetens vilket kommer hela verksamheten till del.
Regeringen konstaterar vidare att denna verksamhet
resulterat i ett överskott på 27,5 miljoner kronor
1995/96 (18 månader). Omräknat till 12 månader
var överskottet 17 miljoner kronor (1994/95 27,4
miljoner kronor, 1993/94 25,7 miljoner kronor).
Inom resultatområdet Lön/PA erbjuder SPV statliga myndigheter löne- och personalinformationssystemen SLÖR/PIR och fr.o.m 1997 det lokala lönesystemet PICEA. Verksamheten bedrivs i kon-kurrens
med andra system på marknaden, bl.a. system som
erbjuds av RRV. Det ekonomiska målet är full kostnadstäckning. SLÖR/PIR-avgifterna beslutas av SPV
efter samråd med RRV. Övriga priser bestäms i förhandling mellan SPV och kunderna. Regeringen konstaterar att denna verksamhet resulterat i ett överskott på 1,1 miljoner kronor 1995/96 (18 månader).
Omräknat till 12 månader var överskottet 1 miljon
kronor (1994/95 underskott 6,5 miljoner kronor,
1993/94 överskott 1,6 miljoner kronor). Systemförvaltningen av SLÖR har fungerat tillfredsställande.
Målet att behålla statliga kunder och öka marknadsandelarna på det statliga området har inte nåtts.
Målet att minska styckkostnaderna har delvis nåtts.
SPV har under 1995/96 av sina balanserade överskott levererat in totalt 66,8 miljoner kronor till
statsverket (1994/95 28 miljoner kronor). Regeringen bedömer att SPV sammantaget har nått sina ekonomiska mål och att övriga mål delvis nåtts. Regeringen avser att se över de övriga målen.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL
KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

333 847

288 761

45 086

116

varav 1996

228 209

197 606

30 603

115

Prognos 1997

200 364

196 904

3 460

102

Budget 1998

186 300

181 400

4 900

103

Beräknat 1999

182 500

Beräknat 2000

181 900

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse över SPV
1995/96 innehåller invändning. Det främsta skälet
till detta är att RRV anser att den interna kontrollen
inte fungerat tillfredsställande vilket bl.a. lett till fel
och brister i den finansiella redovisningen. Brister har
noterats bl.a. i den underliggande redovisningen samt
i därmed förbundna rutiner. Regeringen konstaterar
att SPV vidtagit åtgärder och planerar ytterligare förändringar för att förbättra den interna kontrollen.
Under hösten 1997 kommer en översyn att ske av
organisationen och arbetsuppgifterna inom SPV:s
ekonomienhet. Det fortsatta arbetet följs av regeringen i de löpande kontakterna med SPV för att se till
att bristerna åtgärdats till årsbokslutet 1997.

Slutsatser

Enligt regeringens bedömning har SPV bedrivit verksamheten kostnadseffektivt och tillförlitligt i enlighet
med det övergripande målet för SPV 1995/96. Regeringen anser att SPV skall bidra till att målet inom
utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, verksamhetsområde A Centrala myndigheter
och nämnder, om ett administrativt stöd av hög kvalitet till de statliga myndigheterna, uppnås. Inom ramen för detta anser regeringen att inriktningen av
SPV:s pensionsverksamhet ligger fast.
Enligt vad regeringen föreslår under utgiftsområde
2 Samhällsförvaltning och finansförvaltning, verksamhetsområde A Centrala myndigheter och nämnder avsnittet En reformerad stabsorganisation, skall
statens ekonomistyrningsfunktion renodlas och en ny
myndighet inrättas. Den statliga produktionen av
ekonomi- och personaladministrativa system och
stödtjänster samordnas och integreras i den nya
myndigheten. Förslaget innebär att SPV:s resultatområde Lön/PA avskiljs från verket och inordnas i den
nya myndigheten.
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I utredningen om Reformerad stabsorganisation
(SOU 1997:80) görs bedömningen att det finns förutsättningar att lokalisera tillkommande aktualiseringsverksamhet inom ramen för SPV:s pen-

sionsverksamhet till Söderhamn. Regeringen delar
denna bedömning och avser att fatta beslut om att
verksamhet motsvarande ca 50 arbetstillfällen under
två år skall förläggas till Söderhamn.
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BILAGA 1

Fördelning av ekonomiska resurser mellan
kvinnor och män

Liksom föregående år redovisas vissa uppgifter om
fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor
och män. Föregående års redovisning återfinns i regeringens
skrivelse
Jämställdhetspolitiken
(skr. 1996/97:41, bilaga 1, bet. 1996/97:AU8, rskr.
1996/97:155).
Genom den utredning (S 1994:09) som regeringen
tillsatt hösten 1994 om fördelningen av ekonomisk
makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och
män (dir. 1994:102) kommer kunskaperna på detta
område att öka väsentligt. Syftet är bl.a. att ytterligare utveckla den årliga statistikredovisningen.
Årsinkomstens storlek beror framför allt på skillnader i arbetad tid och arbetskraftsdeltagande. Skillnader i lön och inkomst kan påvisas med flera olika
mått. Till en del kan olikheter förklaras med skillnader i yrke, befattning, kvalifikationsnivå, arbetsmarknadserfarenhet, utbildning och ålder. Vissa av
dessa faktorer kan dock vara statistiskt svåråtkomliga.
Under år 1996 fanns 76 procent av kvinnorna i
åldern 16-64 år i arbetskraften enligt AKU. 4 procent
var egna företagare och 72 procent var anställda. En
uppdelning av de anställda visar att 36 procentandelar arbetade heltid, 13 procentandelar lång deltid,
17 procentandelar
kort
deltid
medan
6 procentandelar var arbetslösa. Något större andel,
80 procent, av män i åldern 16-64 år fanns i arbetskraften. 11 procent var företagare och 69 procent
anställda.
Av
manliga
anställda
arbetade

56 procentandelar heltid, 5 procentandelar deltid,
huvudsakligen kort deltid, medan drygt 7 procentandelar var arbetslösa.
Den vanligaste orsaken till att kvinnor arbetar deltid är att de fortfarande bär huvudansvaret för arbetet med barn och hem. En annan orsak är arbetsmarknadsskäl, dvs att det inte går att få längre arbetstid hos nuvarande arbetsgivare. Män arbetar deltid i huvudsak för att de också studerar eller för att
de är sjukskrivna eller delpensionerade. Andelen deltidsarbetande har ökat från år 1990 till år 1995 efter
att tidigare under 1980-talet ha minskat.
I tabell 1 visas sambandet mellan lön och formell
skolmässig utbildningsnivå för kvinnor och män i
olika sektorer. Av tabellen går inte att utläsa om det
finns ett samband mellan utbildningen och det ansvar och de arbetsuppgifter som individen har. Inom
stat, kommuner och landsting avser uppgifterna
samtliga anställda, både LO-grupper och tjänstemän.
För den privata sektorn redovisas tjänstemän och arbetare var för sig. Redovisningen omfattar såväl heltids- som deltidsanställda. Månadslönen för deltidsanställda har räknats om till heltidslön. För LOgrupperna redovisas en beräknad månadslön där den
officella statistikens timförtjänst räknats om.
Uppgift om utbildningskod finns inte tillgänglig
för samtliga anställda som redovisas i tabell 1. Detta
medför att summan av de personer som redovisas på
olika utbildningsgrupper inte helt överensstämmer
med uppgiften om samtliga
inom sektorn.
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TABELL 1 MÅNADSLÖN FÖR ANSTÄLLDA INOM OLIKA SEKTORER MED FÖRDELNING
PÅ UTBILDNINGSNIVÅ ÅR 1996. KRONOR PER MÅNAD
KVINNOR

MÄN

ANTAL

MÅNADSLÖN

ANTAL

MÅNADSLÖN

KVINNORS
LÖN REL.
MÄNS, %

Statligt anställda

98 900

16 700

128 700

20 000

83

Förgymnasial utbildning

13 100

14 800

11 800

16 200

91

Gymnasial utbildning

44 100

15 100

37 700

17 200

88

Eftergymn < 3 år

15 700

17 100

30 500

19 200

89

Eftergymn >= 3 år

22 500

19 700

38 500

22 700

87

Forskarutbildning

2 900

24 500

9 600

27 600

89

615 100

14 900

158 300

17 100

87

Kommunalt anställda
Förgymnasial utbildning

83 300

13 500

19 800

14 600

92

Gymnasial utbildning

295 100

14 100

53 500

15 300

92

Eftergymn < 3 år

112 000

15 400

29 400

17 000

91

Eftergymn >= 3 år

109 600

17 900

43 800

20 000

89

Forskarutbildning

700

25 000

1 800

29 200

86

13 200

14 200

7 700

15 000

95

2 500

13 200

2 400

14 000

94

Kyrkokommunalt anställda
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning

4 800

13 700

3 000

14 300

96

Eftergymn < 3 år

2 400

14 900

800

16 300

91

Eftergymn >= 3 år

1 400

16 300

900

18 700

88

179 400

16 300

43 300

22 800

72

10 000

13 400

2 600

14 300

94

Landstingsanställda
Förgymnasial utbildning
Gymnasial utbildning

76 400

14 400

12 900

15 500

93

Eftergymn < 3 år

57 100

16 600

7 500

17 400

95

Eftergymn >= 3 år

34 200

20 600

16 900

29 200

71

Forskarutbildning

1 000

31 000

2 800

39 400

79

381 200

17 100

497 100

22 700

76

Tjänstemän privat sektor
Förgymnasial utbildning

52 000

16 000

58 000

19 800

81

212 000

16 000

232 000

20 800

77

Eftergymn < 3 år

69 000

18 100

109 000

22 200

82

Eftergymn >= 3 år

45 000

22 000

88 000

29 200

75

Forskarutbildning

1 300

27 500

5 700

33 700

82

Arbetare privat sektor

321 000

13 700

733 000

15 600

88

Förgymnasial utbildning

117 700

13 800

247 000

15 600

88

Gymnasial utbildning

158 100

13 700

420 100

15 600

88

Eftergymn < 3 år

16 100

14 000

33 800

15 500

91

Eftergymn >= 3 år

2 800

13 800

4 600

15 400

90

Gymnasial utbildning

Källa: SCB, Lönestatistiken
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När kvinnor och män efter avslutad utbildning börjar arbeta, förefaller det som om män får större ekonomiskt utbyte av sina investeringar i utbildning än
kvinnor. Inom samtliga kategorier har kvinnor lägre
lön än män.
Tabell 2 visar kvinnors lön i procent av mäns lön
för heltidsanställda åren 1973–1996. Tabellen är illustrativ men samtidigt svårtolkad då näringsgrensoch sektorstrukturen har förändrats i hög grad under
de 20 år den omspänner. Dessa sektorsförskjutningar
kan påverka lönerelationen mer eller mindre tydligt
inom olika områden. Lärarnas övergång från statligt
till kommunalt reglerade löner år 1991 är ett exempel på detta. Även överflyttningen av ca 60 000 personer från landsting till kommuner i samband med

ÄDEL-reformen har påverkat sektorstrukturen. Därtill har omfattande bolagiseringar (bl.a. Telia och
Posten) av statliga affärsdrivande verk medfört att
deras personal i statistiken numera räknas till privat
sektor.
För gruppen industriarbetare som har liten lönespridning är skillnaden mellan kvinnors och mäns
lön liten. Inom landstingssektorn och för privat anställda tjänstemän är det en större spännvidd mellan
löner för olika befattningar, vilket i tabellen ger utslag i en lägre relativ lön för kvinnor. Uppgifterna för
privat sektor avser endast industrin. Övriga delar av
privat tjänstesektor, byggnadsindustri m.m. ingår inte.

TABELL 2 KVINNORNAS LÖN I PROCENT AV MÄNNENS LÖN ÅREN 1973-1996, HELTIDSANSTÄLLDA

PRIVAT SEKTOR
INDUSTRIARBETARE

INDUSTRITJÄNSTEMÄN

OFFENTLIG SEKTOR
STATSANSTÄLLDA

PRIMÄRKOMMUNALT
ANSTÄLLDA

LANDSTINGSANSTÄLLDA

1973

84

63

81

74

..

1977

88

70

86

82

..

1981

91

72

89

85

..

1985

90

73

91

87

75

1989

90

75

89

83

74

1

1

75

1991

90

75

85(90)

1993

91

77

84

87(84)

86

73

1995

90

77

84

88

70

1996

90

78

85

88

71

1. Lärarpersonal har fr.o.m. 1991 kommunalt reglerade löner och redovisas bland primärkommunalt anställda. Siffrorna inom parentes är fiktiva tal som visar
procentsiffran om jämförelsegruppen varit densamma som tidigare år.
Källa: SCB, lönestatistiken

Den långsiktiga utvecklingen har gått mot ökad ekonomisk jämställdhet mellan könen, bl.a. genom att
kvinnors utbildning och sysselsättning ökat och till
följd av låglönesatsningar. Löneskillnaderna minskade fram till mitten av 1980-talet, men därefter har en
viss ökning skett inom några sektorer.
Liksom i tabell 1 ovan som avser lönenivån kan en
skillnad påvisas mellan kvinnors och mäns ekonomiska situation vad gäller arbetsinkomsten. Arbetsinkomsten omfattar förutom lön även de transfe-

reringar (t.ex. sjukpenning och föräldrapenning) som
är knutna till arbetet och kompenserar för inkomstbortfall. Retroaktiva utbetalningar av löner faller på
det år utbetalning sker. Inkomst av näringsverksamhet för företagare ingår i arbetsinkomstbegreppet.
Uppgifterna är hämtade från SCB:s inkomstfördelningsundersökning.
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TABELL 3 ARBETSINKOMST FÖR ANSTÄLLDA 20-64 ÅR SAMT FÖRETAGARE EFTER SYSSELSÄTTNINGSNIVÅ OCH SOCIOEKONOMISK GRUPP ÅR 1995, TKR
KVINNOR

Samtliga

MÄN

ANTAL

INKOMST

ANTAL

INKOMST

KVINNORS
INKOMST
REL. MÄNS %

1 740 000

147,8

1 686 000

212,2

70

Deltidsarbetande 1 - 49 %

261 000

75,3

141 000

74,4

101

Deltidsarbetande 50 - 90 %

575 000

122,4

178 000

128,1

96

Helårs- o heltidsarbetande

904 000

184,9

1 368 000

237,3

78

Arbetare o lägre tjänstemän

404 000

167,1

622 000

204,0

82

Tjänstemän på mellannivå

190 000

190,0

272 000

253,0

75

Högre tjänstemän

107 000

249,7

175 000

336,6

74

36 000

82,3

115 000

106,4

77

därav

Företagare/lantbrukare

Arbetsinkomst utgör summan av lön, företagarinkomst, sjukpenning, föräldrapenning och dagpenning vid utbildning eller tjänstgöring inom totalförsvaret.
Ägare av fåmansbolag räknas som anställd.
Källa: SCB Be 21 SM 9701

Fler kvinnor än män har arbetsinkomst även om endast drygt hälften arbetar heltid mot ca 81 procent
av männen. Inkomstskillnaden mellan kvinnor och
män för deltidsarbetande påverkas av hur många
procent av heltid som arbetet omfattar. Inkomstskillnaden för heltidsarbetande påverkas förutom av
arbete i olika yrken och näringsgrenar av att kvinnor
i högre utsträckning än män är föräldralediga och att
företagare i större utsträckning är män.
Den genomsnittliga arbetsinkomsten för heltidsoch helårsarbetande män är 8 000 kr högre inom
privat sektor än inom offentlig sektor och uppgår till
239 600 kr. För kvinnor uppgår motsvarande arbetsinkomst till 181 500 kr inom offentlig sektor och
till 190 900 kr inom privat sektor.
För att studera den ekonomiska situationen för
samtliga förvärvsarbetande och pensionärer får man
övergå till sammanräknad förvärvsinkomst, vilket är
ett taxeringsmässigt begrepp som består av inkomst

av tjänst och inkomst av näringsverksamhet. Inkomstens storlek beror förutom av lön på skillnader i arbetstid och arbetskraftsdeltagande. Lantbrukare och
andra företagare ingår. Inkomst av kapital ingår inte.
Sammanräknad förvärvsinkomst minus allmänna
avdrag (pensionsförsäkring och periodiskt understöd) och förlustavdrag utgör taxerad förvärvsinkomst. Vid beskattningen drar man bort grundavdrag eller särskilt grundavdrag för pensionärer för att
få den beskattningsbara förvärvsinkomsten.
I tabell 4 redovisas uppgifter för samtliga med
sammanräknad förvärvsinkomst större än noll. Vuxna inkomsttagare med barn under 18 år särredovisas
som ensamstående/sambeskattade med barn. Ensamstående/sambeskattade utan barn är således vissa inkomsttagare under 18 år, personer i normal förvärvsaktiv
ålder
18–64 år
men
även
ålderspensionärer.
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TABELL 4 SAMMANRÄKNAD FÖRVÄRVSINKOMST FÖR SAMTLIGA OAVSETT ÅLDER ÅR 1995, TKR
KVINNOR

MÄN

ANTAL

INKOMST

ANTAL

INKOMST

KVINNORS
INKOMST
REL. MÄNS %

Totalt

3 527 000

120,0

3 382 000

175,4

68

Ensamstående utan barn

1 560 000

107,7

1 625 000

138,6

78

Ensamstående med barn

278 000

132,3

48 000

200,4

66

Sambeskattade utan barn

974 000

120,9

1 090 000

197,2

61

Sambeskattade med barn

715 000

140,9

618 000

231,7

61

20-64 år

2 433 333

140,0

2 515 000

194,7

72

65-74 år

432 000

98,4

376 000

164,7

60

75 - år

493 000

75,9

312 000

122,6

62

------------

Sammanräknad förvärvsinkomst består av inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet.
Källa: SCB Be 20 SM 9701.

Inkomstrelationerna i tabellen påverkas av att både
förvärvsarbetande och pensionärer ingår. Kvinnor
arbetar deltid i större omfattning än män och detta
medför lägre årliga inkomster, vilket för sambeskattade tycks ha lika stor betydelse för inkomstrelationen mellan könen antingen man har barn eller inte.
Att kvinnors inkomster är låga i förhållande till mäns
bland pensionärer beror sannolikt på att kvinnor har
ATP-pension i lägre omfattning än män.
Som framgår av tabell 5 ökar den sammanräknade förvärvsinkomsten med stigande ålder. För kvinnor är inkomsten som störst i åldersgruppen 3549 år medan den för män når sitt högsta genomsnittliga belopp i 50-64 års gruppen. Detta beror både på
arbetskraftens sammansättning i form av heltids/deltidsarbete, utbildning, karriärmöjligheter och lönenivå och på arbetslöshet.
Kommunalskatten är i det nya skattesystemet
proportionell mot beskattningsbar förvärvsinkomst
upp till skiktgränsen där en statlig skatt på
25 procent inträder. Kapitalskatten är 30 procent;
dessutom ingår fastighetsskatt och förmögenhetsskatt i slutlig skatt. Åldersgruppen 50–64 år betalar
något mer slutlig skatt än den yngre gruppen 35–
49 år trots något lägre förvärvsinkomster.
Det antal ATP-poäng som inkomsttagarna i genomsnitt uppnått år 1995 är lägre för kvinnor än för

män inom varje redovisad åldersgrupp. Poängen har
ökat jämfört med föregående år inom alla åldersgrupper utom för kvinnor 16-19 år. Detta innebär
att de som har arbete har fått en real förbättring av
sin pensionsgrundande inkomst.
Andelen utan pensionspoäng år 1995 har ökat
både för kvinnor och män i åldersgrupperna under
25 år. Andelen påverkas av konjunkturen och hur
många som ingår i arbetskraften.
Enligt RFV:s statistik för år 1995 ökade andelen
personer i åldern 16–64 år med maximal pensionspoäng (6,50, dvs. inkomster över 7,5 basbelopp).
Andelen kvinnor med maximal poäng var
3,7 procent. Det är den största andelen och antalet
sedan år 1960 när ATP-systemet infördes. Antalet
kvinnor med ATP-poäng var dock lägre år 1995 än i
början av 1990-talet. Andelen män med maximal
poäng var 17,9 procent år 1995, vilket är lägre än
vid början av 1990-talet. Fortfarande är det nästan
fem gånger så många män som kvinnor som uppnår
maximal ATP-poäng.
Medelarbetstiden per vecka är lägre för kvinnor
än för män i alla åldrar som följd av att deltidsarbete
är betydligt vanligare för kvinnor. Att veckoarbetstiden för män överstiger 40 timmar i genomsnitt beror
delvis på övertid men också på att egna företagare
ingår i underlaget.
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TABELL 5 INKOMST, SKATT, ATP-POÄNG OCH VECKOARBETSTID EFTER ÅLDERSGRUPPER ÅR 1995

1995

1994

16-19

20-24

25-34

35-49

50-64

SAMTLIGA
20-64

SAMTLIGA
20-64

Sammanräknad förvärvsinkomst, tkr

kvinnor
män

18,0
20,4

84,7
101,3

128,9
173,7

154,0
216,9

152,8
220,2

140,0
194,7

136,4
189,5

Slutlig skatt, tkr

kvinnor
män

4,5
5,0

25,6
31,9

39,5
57,8

49,6
79,5

49,8
84,7

44,6
70,5

41,1
65,1

Genomsnittlig ATP-poäng

kvinnor
män

0,68
1,01

2,05
2,60

2,85
4,00

3,39
4,61

3,47
4,67

3,13
4,27

3,10
4,21

Andel utan ATP-poäng

kvinnor
män

92,0
91,2

32,8
30,7

13,4
11,4

8,0
7,5

12,9
8,5

13,8
11,6

13,6
11,7

Medelarbetstid per vecka, tim

kvinnor
män

21,3
26,6

32,2
37,9

32,8
40,4

33,9
41,8

31,3
38,1

33,1
40,6

33,2
40,6

Källa: SCB Be 20 SM 9701 (Inkomster), RFV (pensioner), SCB AKU grundtabeller (arbetstid).

TABELL 6 ÖVER- ELLER UNDERSKOTT AV KAPITAL FÖR PERSONER MED KAPITALINKOMST ÅR 1995,
TKR

KVINNOR
ANTAL

ÖVERSKOTT

ANTAL

UNDERSKOTT

MÄN
ANTAL

ÖVERSKOTT

ANTAL

UNDERSKOTT

Totalt

2 249 000

9,4

1 388 000

15,6

1 791 000

16,9

1 773 000

24,1

Ensamst utan barn

1 388 000

7,5

418 000

12,0

1 205 000

9,5

665 000

16,0

Ensamst med barn

55 000

11,2

188 000

16,4

8 000

52,9

37 000

30,7

Sambeskattade u barn

606 000

12,7

321 000

14,8

485 000

27,4

572 000

24,2

Sambeskattade m barn

201 000

11,7

461 000

19,2

94 000

55,8

500 000

34,5

20-64 år

951 000

11,3

1 280 000

16,2

720 000

27,3

1 604 000

25,2

65-74 år

319 000

13,5

77 000

9,3

229 000

22,9

126 000

15,4

75 - år

421 000

12,3

29 000

7,8

251 000

18,0

40 000

11,6

-----------

Medelvärden är beräknade för den grupp som haft kapitalinkomst
Källa: SCB Be 20 SM 9701

Det nya skattesystemet skiljer på förvärvsinkomster
och kapitalinkomster. I tabell 6 redovisas uppgifter
för dem som har överskott resp. underskott av kapital. Medelvärdena avser den grupp som har över- respektive underskott. Det kan noteras att betydligt fler
kvinnor än män har ett överskott av kapital även om

medelbeloppen är lägre och att fler män har underskott av kapital.
I tabell 7 nedan framgår att en något större andel
kvinnor än män gör avdrag i sina deklarationer för
inbetalda pensionspremier. De avdragna beloppen är
dock något lägre än föregående år då den avdragsgilla försäkringspremien har reducerats.
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TABELL 7 FRIVILLIGT PENSIONSSPARANDE OCH VÄRDET AV AVDRAGSGILLA PENSIONSPREMIER ÅR
1995, ANDEL PROCENT OCH AVDRAGSBELOPP, TKR
KVINNOR
ANDEL
%

AVDRAG
TKR

MÄN
ANDEL
%

AVDRAG
TKR

Totalt

21,2

6,0

18,2

7,6

Ensamst utan barn

12,4

5,7

12,9

6,2

Ensamst med barn

26,6

3,9

22,8

6,3

Sambeskattade u barn

22,3

8,2

18,4

9,8

Sambeskattade m barn

37,0

4,9

31,1

7,0

Medelvärden är beräknade för den grupp som haft avdrag
Källa: SCB Be 20 SM 9701

Möjligheten att dra av försäkringspremien som allmänt avdrag halverades 1995 och premien får dras
av med upp till 17 850 kronor (ett halvt basbelopp).
Personer med högre inkomster får dessutom dra av

5 procent av den del av tjänsteinkomsten som överstiger 357 000 kr (10 basbelopp) men inte
714 000 kr (20 basbelopp). För företagare gäller särskilda regler.
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BILAGA 2

Könsfördelningen i statliga lekmannastyrelser

Sedan 1988 har könsfördelningen i statliga myndighetsstyrelser på central och regional nivå redovisats
varje år för att ge riksdagen möjlighet att kunna följa
utvecklingen. Bakgrunden är de mål för kvinnorepresentationen i statliga organ som föreslogs i
propositionen Jämställdhetspolitiken inför 90-talet
(prop. 1987/88:105, bet. 1987/88:AU17, rskr.
1987/88:364). Det första etappmålet som angavs i
propositionen om 30 % kvinnor år 1992 uppnåddes
år 1992 och redovisades i 1992 års budgetproposition (1992/93:100, Bil. 12, s. 337 f.). År 1996
hade centrala och regionala styrelser sammantaget
39 % kvinnor. Det är en ökning med en procentenhet sedan år 1995. Det totala antalet redovisade styrelser på central nivå var 114 år 1996,
samma antal som föregående år. Årets redovisning
avser förhållanden per den 1 juli 1996. Andelen
kvinnor i statliga kommittéer redovisas årligen i
kommittéberättelsen.

52 %. Andelen kvinnliga ordförande har minskat
från 33 % till 29 % sedan förra årets redovisning.
Jordbruks-, Miljö- och Försvarsdepartementen har
inte utsett någon kvinnlig ordförande i sina styrelser.
Kommunikationsdepartementet har fler kvinnliga än
manliga ordföranden i sina styrelser trots att det inte
är något traditionellt kvinnligt område.
Regionala myndigheters styrelser
I tabell 3 och 4 redovisas andelen kvinnor i sex
regionala myndighetsgrupper jämfört med sju i förra
årets redovisning. Arbetslivsfonderna upphörde 1 juli
1995 (prop. 1992/93:100). ALMI Företagspartner
som ersatt dessa är bolag och redovisas inte.
Försäkringskassor finns med i redovisningen
eftersom de har vissa myndighetsliknande uppgifter.
Uppgifterna omfattar samtliga län och avser även här
förhållanden per den 1 juli 1996. Redovisningen
bygger på uppgifter som länsstyrelserna fått i uppgift
att lämna.
Kvinnorna utgjorde 36 % av de ordinarie
ledamöterna (inkl. ordförande). Motsvarande andel
för år 1995 var 34 %. Av tabell 3 framgår att flest
kvinnliga ledamöter återfinns i försäkringskassornas
styrelser, 47 %. Störst ökning av kvinnliga ledamöter
har länsarbetsnämndernas styrelser, som ökat från
39 % till 46 %. Skogsvårdsstyrelsernas styrelser
ligger lägst med 25 %.
Tabell 4 visar andelen kvinnor i de regionala
styrelserna fördelade på län. Liksom tidigare år är
variationen mellan länen stor. Högst andel kvinnliga
ledamöter har Jämtlands län med 45 %, följt av
Kristianstads län med 44 %. Kalmar län står för den
största ökningen av andelen kvinnliga ledamöter,
från 23 % till 32 %. Längst ner på listan återfinns
Blekinge län med 25 % kvinnliga ledamöter. I 18 län
har kvinnornas andel ökat, i fem län minskade den.

Centrala myndigheters styrelser
De centrala myndigheter som ingår i redovisningen
har en styrelse med beslutsfunktioner enligt verksförordningens (1987:1100, 1995:1322) modell. Detta
för att åstadkomma enhetlighet i redovisningen. Därtill redovisas även könsfördelningen i de affärsdrivande verken samt några myndigheter som har råd
istället för styrelse. Med detta avses även insynsråd
som nämns i 5§ i den nya verksförordningen
(1995:1322).
Av tabell 1 och 2 nedan framgår att andelen
kvinnor bland de ordinarie ledamöterna ökat med en
procentenhet sedan 1995 års redovisning. De uppgår
nu till 43 % (med ordinarie ledamöter avses även
ordförande). Högst andel kvinnliga ledamöter finns i
styrelser under Arbetsmarknadsdepartementet med
53 %, tätt följt av Utbildningsdepartementet med
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TABELL 1 KÖNSFÖRDELNINGEN I CENTRALA STATLIGA LEKMANNASTYRELSER FÖRDELADE PÅ
DEPARTEMENT; ORDINARIE LEDAMÖTER EXKL. PERSONALFÖRETRÄDARE

DEP.

ORDFÖRANDE
ANTAL
KV
1996

Ju

2

UD
Fö

M

LEDAMÖTER INKL. ORDFÖRANDE
KVINNOR
ANTAL
%
%
1996
1996
1995

MÄN
ANTAL
1996

%
1996

%
1995

3

20

48

43

22

52

57

1

4

21

50

42

30

50

0

13

31

29

27

78

71

S

1

7

33

47

53

37

K

6

5

36

42

41

Fi

3

8

36

38

33

U

3

3

26

52

SAMTLIGA
ANTAL
1996

%
1996

42

100

58

51

100

73

109

100

53

47

70

100

49

58

59

85

100

58

62

67

94

100

48

24

48

52

50

100

Jo

0

5

18

43

35

24

57

65

42

100

A

2

2

16

53

48

14

47

52

30

100

Ku

8

12

82

48

50

89

52

50

171

100

N

5

9

50

42

35

69

58

65

119

100

In

2

5

30

44

49

39

56

51

69

100

M

0

4

17

46

39

20

54

61

37

100

Totalt

33

80

416

43

42

553

57

58

969

100

TABELL 2 KÖNSFÖRDELNINGEN I CENTRALA STATLIGA LEKMANNASTYRELSER FÖRDELADE PÅ
MYNDIGHET; ORDINARIE LEDAMÖTER EXKL. PERSONALFÖRETRÄDARE
ORDFÖRANDE
CENTRALA MYNDIGHETER

KV

M

ANTAL LEDAMÖTER
INKL. ORDFÖRANDE
KV
M

SAMTLIGA

Justitiedepartementet
Domstolsverket

1

3

7

10

Rikspolisstyrelsen

1

3

4

7

Kriminalvårdsstyrelsen

1

3

4

7

Brottsförebyggande rådet

1

6

3

9

Datainspektionen

1

5

4

9

Utrikesdepartementet
SIDA

1

5

6

11

Forskningsrådsnämnden inom SIDA

1

4

5

9

Nordiska afrikainstitutet

1

2

8

10

Svenska Institutet

1

6

6

12

4

5

9

Statens Invandrarverk

1

Försvarsdepartementet
Fortifikationsverket

1

2

5

7

Försvarets materialverk

1

3

4

7

Militärhögskolan

1

4

5

9

Kustbevakningen

1

1

8

9

Överstyrelsen för civil beredskap

1

1

9

10

Statens räddningsverk

1

4

4

8

Styrelsen för psykologiskt försvar

1

2

7

9
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ORDFÖRANDE
CENTRALA MYNDIGHETER

KV

M

ANTAL LEDAMÖTER
INKL. ORDFÖRANDE
KV
M

SAMTLIGA

Försvarets forskningsanstalt

1

2

9

11

Försvarshögskolan

1

1

8

9

Flygtekn.försöksanstalten

1

2

5

7

Överklagandenämnden för totalförsvaret

1

3

4

7

Totalförsvarets pliktverk

1

3

4

7

EKC-delegationen

1

3

6

9

Socialdepartementet
Socialstyrelsen

1

5

5

10

Läkemedelsverket

1

3

4

7

Statens institut för psykosocial miljömedicin

1

6

5

11

Rättsmedicinalverket

1

2

5

7

Riksförsäkringsverket

1

5

4

9

4

6

10

Folkhälsoinstitutet

1

Smittskyddsinstitutet

1

2

5

7

Statens institutionsstyrelse

1

6

3

9

Kommunikationsdepartementet
Statens järnvägar

1

3

5

8

Banverket

1

3

5

8

Vägverket

1

5

3

8

Sjöfartsverket

1

5

3

8

Handelsflottans kultur- och fritidsråd

1

3

5

8

SMHI

1

3

4

7

Luftfartsverket

1

2

5

7

Statens väg- och transportforskningsinstitut

1

2

6

8

Statens geotekniska institut

2

4

6

Post- och telestyrelsen

1
1

3

5

8

Kommunikationsforskningsberedningen

1

5

4

9

Riksgäldskontoret

1

1

7

8

Generaltullstyrelsen

1

3

4

7

Statistiska centralbyrån

1

5

5

10

Finansinspektionen

1

3

6

9

Finansdepartementet

Riksrevisionsverket

1

4

6

10

Riksskatteverket

1

3

7

10

1

4

4

8

3

2

5

Statens löne- och pensionsverk

1

2

5

7

Statens fastighetsverk

1

3

6

9

Statens lokalförsörjningsverk

1

5

6

11

4

5

9

8

3

11

Kammarkollegiet
Lotteriinspektion

1

Utbildningsdepartementet
Kungliga bibliotektet

1

Centrala studiestödsnämnden

1
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ORDFÖRANDE
M

ANTAL LEDAMÖTER
INKL. ORDFÖRANDE
KV
M

CENTRALA MYNDIGHETER

KV

Institutet för rymdfysik

1

3

4

SAMTLIGA

7

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotekt

1

3

3

6

Arkivet för ljud och bild

1

3

3

6

Högskoleverket

1

5

6

11

Statens jordbruksverk

1

3

4

7

Statens livsmedelsverk

1

5

8

13

Jordbruksdepartementet

Fiskeriverket

1

3

4

7

Statens utsädeskontroll

1

2

4

6

Statens veterinärmedicinska anstalt

1

5

4

9

1

4

4

8

6

3

9

1

2

4

6

4

3

7

8

5

13

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetsmarknadsstyrelsen
Arbetslivsinstitutet

1

Arbetarskyddsstyrelsen
Rådet för arbetslivsforskning

1

Kulturdepartementet
Statens kulturråd

1

Riksarkivet

1

4

5

9

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer

1

6

4

10

Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet

1

4

3

7

Naturhistoriska riksmuseet

1

4

6

10

Statens sjöhistoriska museer

1

4

6

10

Folkens museum - etnografiska

1

2

4

6

Arkitekturmuseet

1

4

3

7

Statens musiksamlingar

1

3

5

8

6

2

8

Talboks- och punktskriftsbiblioteket

1

Svenskt biografiskt lexikon
Statens biografbyrå

1
1

Granskningsnämnden för Radio och TV

1

3

4

7

4

3

7

2

6

8

Presstödsnämnden

1

4

5

9

Taltidningsnämnden

1

3

4

7

Konstnärsnämnden

1

6

7

13

Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i utlandet

1

3

3

6

5

3

8

Språk- och folkminnesinstitutet

1

3

6

9

Statens konstmuseer

1

4

5

9

4

6

10

Nämnden för hemslöjdsfrågor

1

Näringsdepartementet
Närings- och teknikutvecklingsverket

1

Sprängämnesinspektionen

1

2

5

7

Sveriges geologiska undersökning

1

3

4

7

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

1

3

5

8
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ORDFÖRANDE
CENTRALA MYNDIGHETER

KV

Rymdstyrelsen

1

Patent- och registreringsverket

M

1

Affärsverket svenska kraftnät
Skogsstyrelsen

1
1

Exportkreditnämnden
Glesbygdsverket

1

ANTAL LEDAMÖTER
INKL. ORDFÖRANDE
KV
M

SAMTLIGA

3

4

7

4

4

8

2

5

7

4

5

9

4

8

12

3

3

6

Statens institut för regionalforskning

1

3

3

6

Tjänsteförslagsnämnden för patentbesvärsrätten

1

3

5

8

Revisorsnämnden

1

5

4

9

Delegationen för utländska investeringar i Sverige

1

3

5

8

4

3

7

1

5

5

10

4

6

10

Byggforskningsrådet

1

3

5

8

Boverket

1

4

5

9

Statens bostadskreditnämnd

1

2

2

4

Boverkets stadsmiljöråd

1

8

13

21

4

3

7

5

6

11

Turistdelegationen

1

Inrikesdepartementet
Konsumentverket
Ungdomsstyrelsen

Lantmäteriverket

1

1

Miljödepartementet
Statens naturvårdsverk

1

Statens strålskyddsinstitut

1

5

4

9

Kemikalieinspektionen

1

4

5

9

Statens kärnkraftinspektion

1

3

5

8

TABELL 3 ANDELEN KVINNOR I REGIONALA MYNDIGHETERS STYRELSER; ORDINARIE LEDAMÖTER
EXKL. PERSONALFÖRETRÄDARE (PROCENT)
MYNDIGHETSGRUPPER

KVINNOR %
1996

1995

FÖRÄNDRING
PROCENTENHETER

Försäkringskassor

47

47

+0

Länsskattemyndigheter

34

31

+3

Kronofogdemyndigheter

35

36

–1

Länsarbetsnämnder

46

39

+7

Länsstyrelser

33

33

+0

Skogsvårdsstyrelser

25

24

+1

Samtliga

36

34

+2
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TABELL 4 ANDELEN KVINNOR I REGIONALA MYNDIGHETERS STYRELSER FÖRDELADE PÅ LÄN;
ORDINARIE LEDAMÖTER EXKL. PERSONALFÖRETRÄDARE (PROCENT)
LÄN

KVINNOR %
1996

1995

FÖRÄNDRING
PROCENTENHETER

Jämtland

45

43

+2

Kristianstad

44

41

+3

Örebro

43

42

+1

Västerbotten

42

43

–1

Västmanland

42

42

+0

Värmland

42

41

+1

Halland

40

39

+1

Skaraborg

38

35

+3

Stockholm

37

41

–4

Gotland

36

35

+1

Älvsborg

36

35

+1

Gävleborg

36

34

+2

Göteborg och Bohus

36

33

+3

Östergötland

34

31

+3

Dalarna

34

31

+3

Jönköping

34

29

+5

Malmöhus

33

27

+6

Kalmar

32

23

+9

Kronoberg

32

33

–1

Västernorrland

32

31

+1

Södermanland

32

31

+1

Uppsala

32

30

+2

Norrbotten

28

29

–1

Blekinge

25

26

–1

Samtliga

36

34

+2
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1973:349),

5. godkänner att lån tas upp i Riksgäldskontoret för
det samlade behovet för studielån om 71 miljarder kronor t.o.m. budgetåret 1998,

2. antar förslag till lag om ändring i lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa,

6. bemyndigar regeringen att för Talboks- och
punktskriftsbiblioteket beställa sådan produktion
av studentlitteratur, för högst 6 miljoner kronor,
som medför utgifter efter år 1998,

3. antar förslag till lag om ändring i lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

7. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt följande uppställning:

4. godkänner vad regeringen föreslår angående timersättning,

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Studiehjälp m.m.

ramanslag

2 139 056

A 2. Studiemedel m.m.

ramanslag

9 904 570

A 3. Vuxenstudiestöd m.m.

ramanslag

8 624 280

A 4.Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräld
rautbildning i teckenspråk

ramanslag

63 773

A 5. Bidrag till vissa studiesociala ändamål

ramanslag

23 073

A 6. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa lärarutbildningar

ramanslag

61 632

A 7. Särskilt vuxenstudiestöd till studerande vid vissa naturvetenskapliga
och tekniska utbildningar

ramanslag

517 371

Summa

21 333 755

5
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i studiestödslagen
(1973:349)

1

Härigenom föreskrivs i fråga studiestödslagen (1973:349) att 3 kap.
6 §, 4 kap. 3 och 8 §§, 5 kap. 6 § , 7 kap. 1, 7 och 20 §§ samt 9 kap. 2 §
skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

3 kap.
2
6§

Studiebidrag lämnas med 640
kr i månaden.

Studiebidrag lämnas med 750
kr i månaden.

4 kap.
3
3§

1

Lagen omtryckt 1987:303.

2

Senaste lydelse 1995:480.

3

Senaste lydelse 1995:480.

4

Senaste lydelse 1988:877.

Studiemedel får inte beviljas för den tid för vilken studiehjälp enligt
3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har beviljats.
Om en studerande beviljas
Om en studerande beviljas stustudiehjälp eller särskilt vuxen- diehjälp eller särskilt vuxenstudiestudiestöd för en tid för vilken stöd för en tid för vilken den studeden studerande redan har bevil- rande redan har beviljats studiemejats studiemedel, får den stude- del, får den studerande inte ta emot
rande inte uppbära studiemedlen studiemedlen för denna tid.
för denna tid.
Studiemedel får inte heller beStudiemedel får inte heller beviljas eller uppbäras för den tid viljas eller tas emot för den tid för
för vilken utbildningsbidrag un- vilken utbildningsbidrag under arder
arbetsmarknadsutbildning betsmarknadsutbildning,
utbildeller utbildningsbidrag för dokto- ningsbidrag för doktorander eller
rander lämnas, om inte något särskilt utbildningsbidrag lämnas,
annat följer av bestämmelser som om inte något annat följer av beregeringen meddelar.
stämmelser som regeringen meddelar.
Studiemedel lämnas inte för den tid under vilken den studerande
tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv- eller yrkesofficer.
4

8§
Har en studerande för sådana
7

Har en studerande för sådana
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studier som avses i 1 § erhållit
studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. under
sammanlagt minst sex år, utgår
studiemedel för ytterligare sådana studier endast om det finns
särskilda skäl.

Har en studerande för sådana
studier som avses i 2 § erhållit
studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. under
sammanlagt minst tre år, utgår
studiemedel för ytterligare sådana studier endast om det finns
särskilda skäl.

studier som avses i 1 § fått studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. under sammanlagt
minst sex år, lämnas studiemedel
för ytterligare sådana studier bara
om det finns särskilda skäl och det
inte är fråga om forskarutbildning.
Om den studerande är eller har varit anställd som doktorand eller om
den studerande har eller har haft
utbildningsbidrag för doktorander,
får studiemedel inte lämnas för
forskarutbildning.
Har en studerande för sådana
studier som avses i 2 § fått studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. eller särskilt utbildningsbidrag under sammanlagt
minst tre år, lämnas studiemedel
för ytterligare sådana studier bara
om det finns särskilda skäl.

5 kap.
5
6§
Korttidsstudiestöd för deltaKorttidsstudiestöd för deltagangande i utbildning som avses i de i utbildning som avses i 1 §
1 § utgår ej till studerande som lämnas inte till studerande som har
uppbär studiehjälp, studiemedel, studiehjälp, studiemedel, särskilt
särskilt vuxenstudiestöd eller ut- vuxenstudiestöd, utbildningsbidrag
bildningsbidrag för den tidsperi- eller särskilt utbildningsbidrag för
od som utbildningen pågår.
den tidsperiod som utbildningen
pågår.

5

Senaste lydelse 1993:220.

6

Senaste lydelse 1996:1045.

7 kap.
6
1§
Särskilt vuxenstudiestöd kan lämnas till studerande vid de läroanstalter och utbildningar som bestäms av regeringen eller den myndighet som
regeringen utser. Regeringen får meddela föreskrifter om rätt till särskilt
vuxenstudiestöd för studerande vid sådana lärarutbildningar till vilka det
finns ett behov av att förbättra rekryteringen. I sådana föreskrifter får
göras undantag från bestämmelserna i 3–5 a, 7, 8, 8 a och 14 §§. Regeringen får vidare meddela föreskrifter om rätt till särskilt vuxenstudiestöd för vissa studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. I sådana föreskrifter får göras avvikelser från bestämmelserna
i 3, 5, 7, 8 och 14 §§ samt, såvitt avser studiemedel för behörighetsgivande förutbildning, i 4 kap. 9 §. I föreskrifterna får också ges rätt till
avskrivning av studielån enligt 4 kap. i andra fall än som anges i 8 kap.
9–12 §§.
I 20 § finns bestämmelser om
I 20 § finns bestämmelser om
verkan av att en studerande har verkan av att en studerande har
uppburit studiemedel för den tid fått studiemedel för den tid för vilför vilken särskilt vuxenstudie- ken särskilt vuxenstudiestöd lämstöd lämnas.
nas.
Särskilt vuxenstudiestöd får
Särskilt vuxenstudiestöd får inte
inte beviljas eller uppbäras för beviljas eller tas emot för den tid
den tid för vilken utbildningsbi- för vilken utbildningsbidrag under
drag under arbetsmarknadsut- arbetsmarknadsutbildning, utbildbildning eller utbildningsbidrag ningsbidrag för doktorander eller
för doktorander lämnas, om inte särskilt utbildningsbidrag lämnas,
8
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något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.

om inte något annat följer av bestämmelser som regeringen meddelar.
7

7§
Till en studerande som uppfyller villkoren för ersättning från en arbetslöshetskassa eller som under den längsta tid som ersättning kan betalas ut har fått ersättning från någon arbetslöshetskassa lämnas vuxenstudiestöd enligt 7 a, 7 b och 8 b §§.
Till en annan studerande lämTill en annan studerande lämnas
nas särskilt vuxenstudiestöd en- särskilt vuxenstudiestöd enligt beligt bestämmelserna i 8, 8 a och stämmelserna i 8, 8 a och 8 b §§.
8 b §§.
Vid beräkningen av stödet används
det lägsta utbildningsbidrag enligt
bestämmelserna om dagpenning
som kan betalas till en person som
har rätt till ersättning enligt lagen
(1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som uppfyller villkoren
för ersättning vid arbetslöshet eller
har fått ersättning under den längsta tid som ersättning kan betalas
ut. Av 6 a § framgår att beräkningen alltid skall ske med ledning av
utbildningsbidraget för heltidsarbete.
När studerande i kommunal och statlig vuxenutbildning bedriver studier på mer än halvtid men mindre än heltid får storleken av det vuxenstudiestöd som annars skulle lämnas enligt föreskrifterna i första och
andra stycket, bestämmas i förhållande till studiernas omfattning.
Föreskrifter om tillämpningen av tredje stycket meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
8

20 §
Om en studerande beviljas särOm en studerande beviljas särskilt vuxenstudiestöd för en tid för skilt vuxenstudiestöd för en tid för
vilken den studerande redan har vilken den studerande redan har
uppburit studiemedel enligt 4 kap. fått studiemedel enligt 4 kap. gälgäller bestämmelserna i andra– ler bestämmelserna i andra–fjärde
fjärde styckena.
styckena.
Det belopp som den studeranDet belopp som den studerande uppburit i studiemedel avräk- de fått i studiemedel avräknas från
nas från de belopp som den stude- de belopp som den studerande berande beviljas för nämnda tid. viljas för nämnda tid. AvräkningAvräkningen sker från de belopp en sker från de belopp som bevilsom beviljats i vuxenstudiebidrag jats i vuxenstudiebidrag och
och studielån i nu nämnd ordning. studielån i nu nämnd ordning.
Det avräknade beloppet skall jämställas med vuxenstudiebidrag och
studielån i den omfattning som avräkningen avser motsvarande studiestödsform.
Ett belopp som inte kan avräkEtt belopp som inte kan avräknas skall återkrävas. Därvid till- nas skall återkrävas. Därvid tilllämpas 9 kap. 2 § sjätte stycket.
lämpas 9 kap. 2 § fjärde stycket.

7

Senaste lydelse 1997:246.

8

Senaste lydelse 1995:480.

9

Senaste lydelse 1993:220.

9 kap.
9
2§
Har någon uppburit studieOm någon har fått studiemedel
stöd obehörigen eller med för felaktigt eller med för högt belopp
9
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högt belopp och har han insett
eller bort inse detta, kan vad för
mycket utgått genast återkrävas.

Avbryter någon sina studier
skall första stycket tillämpas beträffande uppburet studiestöd
som avser tiden efter avbrottet.
Beror avbrottet på sjukdom skall
studiestöd som den studerande
uppburit enligt 3 kap. 15 och
16 §§, 4 kap. 28–35 §§ eller enligt 7 kap. 17 § och de bestämmelser som anges där ej återkrävas. Detsamma gäller vid sådan
ledighet som avses i 3 kap. 31 §,
4 kap. 44 § och 7 kap. 17 a §.
Avser återkrav enligt första
eller andra stycket studiehjälp
enligt 3 kap. till sådan studerande, som vid utbetalningstillfället
var omyndig, åvilar betalningsskyldigheten den som då var den
omyndiges förmyndare.
På studiemedel enligt 4 kap.
och på särskilt vuxenstudiestöd
enligt 7 kap. som återkrävs enligt
första eller andra stycket utgår
ränta från den dag när medlen
uppburits efter en räntesats som
vid varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens
utlåningsränta. På andra former
av studiestöd som återkrävs enligt denna paragraf utgår ränta
enligt samma räntesats från den
10

på grund av att den studerandes
sammanräknade inkomst av tjänst,
näringsverksamhet eller kapital vid
taxeringen överstigit den inkomst
som lagts till grund för beräkningen av studiemedel, skall det som
betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp som understiger en
viss av regeringen fastställd gräns,
skall dock inte krävas tillbaka.
Om någon i annat fall än som
avses i första stycket genom oriktiga uppgifter eller genom att inte
fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att studiestöd
lämnats felaktigt eller med för högt
belopp, skall det som betalats ut
för mycket krävas tillbaka. Detsamma gäller om någon på annat
sätt fått studiestöd felaktigt eller
med för högt belopp och insett eller
bort inse detta.
Om det finns synnerliga skäl, får
ett krav på återbetalning enligt
första eller andra stycket helt eller
delvis efterges.
Avbryter någon sina studier
skall andra och tredje styckena tilllämpas beträffande studiestöd som
har betalats ut för tiden efter avbrottet. Beror avbrottet på sjukdom skall studiestöd som den studerande fått enligt 3 kap. 15 och
16 §§, 4 kap. 28–35 §§ eller enligt
7 kap. 17 § och de bestämmelser
som anges där inte krävas tillbaka.
Detsamma gäller vid sådan ledighet
som avses i 3 kap. 31 §, 4 kap.
44 § och 7 kap. 17 a §.
Avser återkrav studiehjälp enligt
3 kap. till sådan studerande, som
vid utbetalningstillfället var omyndig, åvilar betalningsskyldigheten
den som då var den omyndiges
förmyndare.
På studiemedel enligt 4 kap. och
på särskilt vuxenstudiestöd enligt
7 kap. som krävs tillbaka tas ränta
ut från den dag när medlen tagits
emot efter en räntesats som vid
varje tidpunkt med två procentenheter överstiger statens utlåningsränta. På andra former av studiestöd som krävs tillbaka enligt denna paragraf tas ränta ut enligt
samma räntesats från den dag som
infaller en månad efter det beslut
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dag som infaller en månad efter om återkrav fattats. Om det finns
det beslut om återkrav fattats. särskilda skäl, kan den återbetalOm det finns särskilda skäl kan ningsskyldige befrias helt eller delden återbetalningsskyldige befri- vis från sin skyldighet att betala
as helt eller delvis från sin skyl- räntan.
dighet att betala räntan.
I samband med återkrav får också tas ut avgifter för administrativa
kostnader enligt föreskrifter som regeringen meddelar.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Till den som fått studiemedel för forskarutbildning som påbörjats
före ikraftträdandet av denna lag lämnas studiemedel enligt äldre föreskrifter för forskarutbildning som bedrivs före utgången av år 2001.
3. Äldre föreskrifter om återkrav gäller fortfarande i fråga om studiestöd som avser tid före ikraftträdandet.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1983:1030) om
särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
dels att 2 och 3 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

2§
Särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa lämnas enligt bestämmelserna i 7 kap. 7 a och
7b
§§
studiestödslagen
(1973:349) vare sig den studerande är medlem i en arbetslöshetskassa eller inte. I övrigt skall
bestämmelserna i 1 kap. 5 och
8 §§, 7 kap. 1, 2, 4–5 a §§, 6 a §,
7 § tredje och fjärde stycket, 8 b,
9 och 17–20 §§ samt 9 kap. 1–3
och 7 §§ studiestödslagen tillämpas på särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa.

1

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa lämnas enligt bestämmelserna i 7 kap. 7 a och 7 b §§ studiestödslagen (1973:349) vare sig
den studerande är medlem i en arbetslöshetskassa eller inte. I övrigt
skall bestämmelserna i 1 kap. 5 och
8 §§, 7 kap. 1, 2, 4–5 a §§, 7 §
tredje och fjärde stycket, 8 b, 9 och
17–20 §§ samt 9 kap. 1–3 och
7 §§ studiestödslagen tillämpas på
särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa.
Vid beräkningen av stödet används det lägsta utbildningsbidrag
enligt bestämmelserna om dagpenning som kan betalas till en person
som har rätt till ersättning enligt
lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och som uppfyller villkoren för ersättning vid arbetslöshet eller har fått ersättning under
den längsta tid som ersättning kan
betalas ut.
När stödet beräknas med ledning av utbildningsbidraget enligt
bestämmelserna om dagpenning,
används alltid det utbildningsbidrag som den studerande skulle ha
fått för heltidsarbete.

Senaste lydelse 1997:574.

11
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2

3§
Särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa beviljas efter ansökan.
Ansökan ges in inom den tid och
i den ordning som regeringen bestämmer.

Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa beviljas efter ansökan. Ansökan ges in inom den tid och i den
ordning som bestäms av regeringen
eller den myndighet som regeringen
bestämmer.
Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa får beviljas för högst två kalenderhalvår i sänder.
3a§
Sökande som tidigare har haft
särskilt utbildningsbidrag för en
viss utbildning och som fortsätter
denna utbildning har förtur till särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela de ytterligare föreskrifter
om förtur som behövs.

2

Senaste lydelse 1986:252.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring

Denna lag träder i kraft, i fråga om 2 § den 1 januari 1998, och i övrigt den 1 juli 1998.
Härigenom föreskrivs att 3 kap. 5 § och 8 kap. 12 § lagen (1962:381)
1
om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

1

Lagen omtryckt 1982:120.

2

Senaste lydelse 1997:570.

FÖRESLAGEN LYDELSE

3 kap.
2
5§
Den allmänna försäkringskassan skall i samband med inskrivning av
en försäkrad besluta om den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäkringen. I fråga om en försäkrad som avses i 1 § första stycket skall
kassan samtidigt fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Sådan fastställelse skall också ske för försäkrad som avses i 1 §
andra stycket så snart anmälan om hans inkomstförhållanden gjorts hos
kassan. Av beslutet skall framgå i vad mån den sjukpenninggrundande
inkomsten är att hänföra till anställning eller till annat förvärvsarbete.
Sjukpenningförsäkringen skall omprövas
a) när kassan fått kännedom om att den försäkrades inkomstförhållanden eller andra omständigheter har undergått ändring av betydelse för
rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek,
b) när förtidspension eller särskild efterlevandepension enligt denna
lag beviljas den försäkrade eller redan utgående sådan pension ändras
med hänsyn till ändring i den försäkrades arbetsförmåga eller, vid särskild efterlevandepension, förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst
genom arbete,
c) när delpension enligt särskild lag beviljas den försäkrade eller redan
utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades arbets- eller inkomstförhållanden, samt
d) när tjänstepension beviljas den försäkrade.
Ändring som avses i första stycket skall gälla från och med den dag då
anledningen till ändringen uppkommit. Den sjukpenninggrundande inkomst som ändrats enligt första stycket a får dock läggas till grund för
ersättning tidigast från och med första dagen i den ersättningsperiod som
inträffar i anslutning till att försäkringskassan fått kännedom om in12
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komständringen.
Under tid som anges under 1–6 får, om inte första stycket b, c eller d
är tillämpligt, den fastställda sjukpenninggrundande inkomsten sänkas
lägst till vad den skulle ha varit närmast dessförinnan om försäkringskassan då känt till samtliga förhållanden. Detta gäller tid då den försäkrade
1. bedriver studier, för vilka hon eller han uppbär studiehjälp, studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestödslagen (1973:349),
studiestöd enligt lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, bidrag enligt förordningen (1995:938) om utbildningsbidrag
för doktorander eller särskilt utbildningsbidrag,
2. genomgår vuxenutbildning
2. genomgår vuxenutbildning
för utvecklingsstörda (särvux) el- för utvecklingsstörda (särvux) och
ler svenskundervisning för in- uppbär timersättning för studiervandrare (sfi) och uppbär timer- na,
sättning för studierna,
3. är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut eller genomgår arbetsmarknadsutbildning som beslutats av en arbetsmarknadsmyndighet,
4. är gravid och avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbete tidigast
sex månader före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten härför,
5. är helt eller delvis ledig från förvärvsarbete för vård av barn, om
den försäkrade är förälder till barnet eller likställs med förälder enligt 1 §
föräldraledighetslagen (1995:584) och barnet inte har fyllt ett år. Motsvarande gäller vid adoption av barn som ej fyllt tio år eller vid mottagande av sådant barn i avsikt att adoptera det, om mindre än ett år har
förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård,
6. fullgör tjänstgöring enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt.
För en försäkrad som avses i tredje stycket 1 eller 3 skall försäkringskassan, vid sjukdom under utbildningstiden, beräkna sjukpenningen på
en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas få under
denna tid. Om därvid den sjukpenninggrundande inkomsten helt eller
delvis är att hänföra till anställning, skall årsarbetstiden beräknas på
grundval av enbart det antal arbetstimmar som den försäkrade kan antas
ha i ifrågavarande förvärvsarbete under utbildningstiden.
För en försäkrad som får sådan behandling eller rehabilitering som
avses i 7 b § eller 22 kap. 7 § och som under denna tid får livränta enligt
lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning
enligt en annan författning skall försäkringskassan, vid sjukdom under
den tid då livränta betalas ut, beräkna sjukpenningen på en sjukpenninggrundande inkomst som har fastställts på grundval av enbart den inkomst av eget arbete som den försäkrade kan antas få under denna tid.
För en försäkrad som avses i 10 c § första stycket 1 eller 2 skall dock
under studieuppehåll mellan vår- och hösttermin, då den försäkrade inte
uppbär studiesocial förmån som anges i tredje stycket 1, sjukpenningen
beräknas på den sjukpenninggrundande inkomst som följer av första–
tredje styckena, om sjukpenningen blir högre än sjukpenning beräknad
på den sjukpenninggrundande inkomsten enligt fjärde stycket.
Fjärde stycket tillämpas även för försäkrad som avses i tredje stycket 6 när den försäkrade genomgår grundutbildning som är längre än 60
dagar.

3

Senaste lydelse 1997:245.

8 kap.
3
12 §
Om någon för samma tid och för samma nedsättning av förvärvsmöjligheten har rätt till såväl särskild efterlevandepension som någon av
nedan uppräknade förmåner, minskas den särskilda efterlevandepensionen med den andra förmånens belopp. Minskning skall göras med
a) förtidspension enligt denna lag,
b) delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
13
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c) dagpenning från arbetslöshetskassa,
e) vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen
(1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa och särskilt utbildningsbidrag, samt
f) timersättning vid vuxenutf) timersättning vid vuxenutbildning för utvecklingsstörda bildning för utvecklingsstörda
(särvux) och vid svenskundervis- (särvux).
ning för invandrare (sfi).
Om särskild efterlevandepension till följd av bestämmelserna i 5 kap.
utges med viss andel av oavkortad sådan pension, skall minskning enligt
första stycket göras endast med hänsyn till motsvarande andel av förmån
som där avses.
Bestämmelserna i första och andra styckena gäller även i fråga om
motsvarande förmåner som utges till den efterlevande på grundval av
utländsk lagstiftning.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller för ersättning som avser tid före ikraftträdandet.

14
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3 Inledning

3.1

Omfattning/ändamål

Mål för utgiftsområdet
Studiestödet är en viktig del av utbildningspolitiken
och skall bidra till att de övergripande målen för utbildningspolitiken nås. Studiestödet skall verka rekryterande och därmed bidra till högt deltagande i utbildningen och ha en utjämnande verkan mellan
individer och grupper inom befolkningen och därmed bidra till ökad social rättvisa.

Utgiftsområdet omfattar kostnader för olika former
av ekonomiskt stöd till enskilda under studier. Kostnader för förvaltningen av studiestöden, som sköts av
Centrala studiestödsnämnden (CSN), redovisas under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Inom utgiftsområdet anslås medel för dels studiehjälp i form av studiebidrag, inackorderingstillägg
m.m., dels studiemedel i form av bidrag, räntesubventioner och avskrivning av studielån. Vidare ingår
olika former av vuxenstudiestöd samt bidrag för studiesociala ändamål. Verksamhetsområdet består av
beviljning och utbetalning av stöd samt återbetalning
av studielån.
Vissa studiestöd är rättighetsstyrda. Detta innebär
att anslagsbelastningen är beroende av bl.a. antalet
utbildningsplatser samt av de studerandes studieinriktning och val av studiestöd. Bestämmelserna som
reglerar rätten till studiestöd och återbetalningen av
studielån finns bl.a. i studiestödslagen (1973:349)
och i studiestödsförordningen (1973:418) samt i
CSN:s tillämpningsföreskrifter.

Prioriteringar för 1998
Resurser avsätts för ett ökat antal studiestöd som
svarar mot utbyggnaden av antalet utbildningsplatser
inom högskolan och vuxenutbildningen. Resurser
avsätts också för en höjning av studiebidraget i studiehjälpen.

3. 2

Resultatbedömning m.m.

Antal studerande och utbetalade belopp läsåret
1996/97.
ANSLAGSNAMN

ANTAL
STUDERANDE

UTBETALDA
BELOPP (MKR)
BIDRAG

UTBETALDA
BELOPP (MKR)
LÅN

Studiehjälp

314 000

1 878

0

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
läsåret 1996/97
Omkring 314 000 studerande under 20 år i gymnasieskolan och andra gymnasiala utbildningar har fått
studiehjälp. Cirka 326 000 studerande har fått studiemedel, varav 82 000 för studier på gymnasial nivå.
Vuxenstudiestöd har beviljats till omkring 78 000
studerande. Möjligheten till studielån i de olika systemen har utnyttjats av omkring 290 000 studerande. Mellan läsåren 1995/96 och 1996/97 har det totala antalet studiestödstagare ökat med 6 %.

Studiemedel

325 750

4 630

9 575

Större förändringar
I syfte att stimulera rekryteringen till utbildningar
inom kunskapslyftet infördes i juli 1997 ett nytt studiestöd, särskilt utbildningsbidrag, som motsvarar
arbetslöshetsersättningen vid arbetslöshet.

- gymnasial nivå

81 720

1 020

2 029

- högskolenivå

223 720

3 345

6 601

- utlandsstudier

20 320

265

945

Korttidsstudiestöd och
internatbidrag

15 830

51

Svux 1

20 400

944

227

Svuxa 2

36 900

1 250

270

Timersättning m.m.

3 700

113

Svux till studerande vid
vissa lärarutbildningar

1 010

44

5

NT-svux

4 010

263

69

Källa Centrala studiestödsnämnden (CSN)
1. Särskilt vuxenstudiestöd
2. Särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa
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Kostnaderna för studiehjälp har under perioden 1 juli
1995 till 31 december 1996 hållits nere genom sänkningen av studiebidraget från 750 till 640 kronor i
månaden. Vidare har studiebidrag och extra tillägg
betalats ut för högst nio månader jämfört med tio
månader enligt tidigare regler. Antalet studerande
som fått studiehjälp under läsåret 1996/97 är i stort
sett oförändrat jämfört med läsåret 1995/96. Antalet
studerande som beviljades det behovsprövade extra
tillägget ökade dock.
De senaste årens utbildningssatsningar har inneburit att antalet studerande och antalet studiestödstagare har ökat successivt. Det totala antalet
studerande som fick studiemedel ökade med drygt
11 % mellan läsåret 1995/96 och läsåret 1996/97.
Den största ökningen har skett för studerande på
grund- och gymnasieskolenivå, där ökningen motsvarar 22 %. Antalet studerande som beviljats svux
och svuxa var i stort sett oförändrat mellan läsåren
1995/96 och 1996/97. Utnyttjandet av resurserna för
svuxa har varit lägre än beräknat.
I juli 1995 infördes möjligheten till vuxenstudiestöd, s.k. NT-svux, för studier vid vissa tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Efter den
tredje antagningen hösten 1997 har enligt preliminära uppgifter nära 8 000 studenter utnyttjat möjligheten att läsa vid dessa utbildningar.
Kunskapslyftet pågår under fem år. Det särskilda
utbildningsbidraget ingår som en del av denna utbildningssatsning. Arbetslösa mellan 25 och 55 år ges
en möjlighet att under ett år studera med detta stöd
på motsvarande grundskole- eller gymnasieskolenivå.
Även anställda kan under vissa förutsättningar få

3.3

stödet. Beloppet motsvarar vad en person skulle få i
arbetslöshetsersättning vid arbetslöshet. Omkring
77 000 studerande beräknas få särskilt utbildningsbidrag under vårterminen 1998 och omkring 63 000
under höstterminen 1998. En stor del av de studerande kommer att få annat vuxenstudiestöd eller
studiemedel. Efterfrågan på utbildningsplatser och
studiestöd är mycket stor.
Den kraftiga förstärkningen av antalet utbildningsplatser som sker fr.o.m. innevarande budgetår
och de närmast kommande åren både inom högskolan och kunskapslyftet samt införandet av det särskilda utbildningsbidraget kommer att medföra att
antalet studerande som söker och beviljas studiestöd
ökar dramatiskt.
Drygt 1,2 miljoner personer har för närvarande
studielån. Lånen har ett sammanlagt värde av cirka
96 miljarder kronor, varav för lån beviljade fr.o.m.
1989 59 miljarder kronor. Betalningsfrekvensen är
fortfarande hög men visar tendenser att minska. Antalet anståndsärenden har ökat de senaste åren. Under år 1997 beräknas knappt 290 000 låntagare få
anstånd med betalningen. Av de anstånd som beviljats för lån tagna efter 1989 är drygt 60 % på grund
av studier.
En parlamentariskt sammansatt kommitté har
under år 1996 lämnat betänkandet Sammanhållet
studiestöd (SOU 1996:90). Betänkandet har remitterats och remissinstansernas svar har inkommit. Regeringen avser att återkomma avseende ett nytt återbetalningssystem för studielånen grundat på
utredningens förslag kombinerat med en prövning av
bidragsandelens storlek för genomförande år 2000.

Utgiftsutveckling

Utgiftsutvecklingen inom området präglas av de stora utbildningssatsningar som genomförs inom både
vuxenutbildningen och högskolan. Intresset för det
nya särskilda utbildningsbidraget är stort. Prognosen
för anslaget visar för närvarande att ett underskridande på anslaget kommer att uppstå med cirka 500
miljoner kronor. Prognosen för utnyttjande av särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) är dock
osäker på grund av den kraftiga utbyggnaden av
vuxenutbildningen inom kunskapslyftet. Regeringen

Totalt för utgiftsområde 15

utgår från att hela anslaget kan komma att utnyttjas
1997.
Totalbeloppen, som framgår av följande uppställning (miljoner kronor), avviker från de belopp som
angavs i den ekonomiska vårpropositionen
(1996/97:150) på grund av att medel har beräknats
för ytterligare 10 000 platser inom högskolan under
vårterminen 1998 samt att utgifterna för räntor på
studielånen väntas öka mer än beräknat.

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

17 469

12 529

17 324

16 823

21 334

22 619

23 815

16
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4 Anslag

A 1.
1995/96

Studiehjälp m.m.
Utgift

2 799 900

Utgift

1 881 650

1997

Anslag

1 921 405

1998

Förslag

2 139 056

1999

Beräknat

2 104 730

2000

Beräknat

2 199 341

Därav

1996

Utgiftsprognos

Regeringens förslag:
Studiebidraget i studiehjälpen höjs från 640 kronor till 750 kronor i månad.
1 942 200

Skälen till regeringens förslag: Under utgiftsområde 12 föreslår regeringen en höjning av det allmänna barnbidraget från 640 kronor till 750 kronor per månad från och med den 1 januari 1998.
Med anledning av detta föreslås även en höjning
av studiebidraget i studiehjälpen med motsvarande belopp. Förslaget kräver en ändring av 3 kap. 6
§ studiestödslagen (1973:349).

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget är studiebidrag, inackorderingstillägg och extra tillägg enligt 3 kap.
studiestödslagen (1973:349). Vidare bekostas från
anslaget - enligt särskild förordning (CSNFS
1983:17) - ersättning till svenska elever utomlands
för dagliga resor. Under anslaget redovisas också
medel för stipendier till studerande som genomgått
basårsutbildning inom komvux. Utgifterna på området är främst beroende av antalet 16-19-åringar som
studerar i gymnasieskolor och motsvarande skolformer.
En jämförelse mellan anvisade medel för budgetåret 1995/96 och utfall visar att ett överskridande
gjorts med cirka 3,8 miljoner kronor. Under budgetåret 1997 kan anslaget komma att överskridas med
omkring 20 miljoner kronor främst till följd av att
den genomsnittliga studietiden per studerande och år
närmar sig maximala nio månader. Regeringen avser
att återkomma under 1998 om det visar sig att ett
finansieringsbehov föreligger.

Under läsåret 1996/97 betalades studiebidrag ut
till cirka 314 000 studerande. Prognosen för
elevutvecklingen är något osäker och regeringen
räknar för närvarande med ett oförändrat antal
studerande jämfört med budgetåret 1997. Kostnaden för höjningen uppgår till 285 miljoner kronor. Totalt beräknas kostnaden för studiebidrag
till 1 942,5 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Extra tillägg
Extra tillägg beviljas med 855 kronor, 570 kronor
eller 285 kronor i månaden beroende på familjens
ekonomiska situation. Extra tillägg lämnas liksom
studiebidrag normalt för nio månader under ett år.
Under läsåret 1996/97 betalades extra tillägg ut till
25 000 studerande. Under budgetåret 1998 beräknas
tillägget betalas ut till ungefär samma antal studerande. Medelsbehovet uppgår till 153,1 miljoner
kronor.

Studiebidrag
Studiehjälp lämnas för den del av läsår under vilken
den studerande bedriver studier. Studiebidrag betalas
i allmänhet ut för nio månader under ett år. Bidraget,
som beloppsmässigt följer det allmänna barnbidraget, är för närvarande 640 kronor per månad.

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg beviljas i huvudsak till studerande utanför det offentliga
skolväsendet
(folkhögskolor, fristående skolor, riksinternatskolor
m.fl.) med lägst 1 190 kronor och högst 2 350 kronor per månad beroende på avståndet mellan hem17

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 15

met och skolan. Under läsåret 1996/97 fick nära
3 000 studerande inackorderingstillägg. Ungefär
samma antal elever beräknas få tillägget under budgetåret 1998. Medelsbehovet uppgår till 43,1 miljoner kronor.

tala upplåning från Riksgäldskontoret beräknas bli
cirka 60 miljarder kronor vid utgången av 1997 för
studielån tagna efter 1989. För 1998 beräknas ytterligare 11,7 miljarder kronor lånas upp för studielån.
Regeringen avser att återkomma om det visar sig att
ett finansieringsbehov uppstår för 1997 års utgifter.

Dagliga resor för studerande utomlands m.m.
Kostnaderna för dagliga resor till och från skolan för
studerande utomlands beräknas till 390 000 kronor
under budgetåret 1998.
Studerande som är under 20 år och genomgår naturvetenskaplig och teknisk basårsutbildning inom
komvux under läsåret 1997/98 föreslås få ett stipendium på 10 000 kronor efter slutförd utbildning.
Medel för detta ändamål beräknas under anslaget
A 3.

Regeringens överväganden
Under läsåret 1996/97 fick nära 326 000 studerande
studiemedel. Detta är en ökning med drygt 11 % i
förhållande till läsåret 1995/96. Det maximala beloppet i studiemedel är för närvarande 7 078 kronor
per månad, varav 1 967 kronor är bidrag.
Under åren 1997 - 2000 kommer antalet permanenta platser vid universitet och högskolor att utökas
med 60 000. Ytterligare 10 000 platser tillkommer
under våren 1998. Samtidigt sker en kraftig utökning
av vuxenutbildningen inom Kunskapslyftet på
grund- och gymnasieskolenivå. Regeringen bedömer
att sammanlagt omkring 68 000 personer kommer
att få studiemedel på grund- och gymnasieskolenivå
under vårterminen 1998 och omkring 69 000 under
höstterminen 1998. Regeringen bedömer vidare att
omkring 233 000 studerande på eftergymnasial nivå
kommer att få studiemedel under vårterminen 1998
och omkring 242 000 under höstterminen 1998.
Kostnaden för studiebidrag uppgår till 5 205,6 miljoner kronor under 1998. En stor del av anslagsbelastningen utgörs av räntekostnader till följd av att
den totala skuldstocken ökar varje år och återbetalningarna ännu är relativt små. Utgiften för räntor
och avskrivningar beräknas uppgå till 4 758,9 miljoner kronor.
Regeringen har i vårpropositionen (prop.
1996/97:150) aviserat besparingar på 60 miljoner
kronor inom studiemedelsområdet för 1998. I det
följande redovisas hur besparingarna skall uppnås.

A 2. Studiemedel m.m.
1995/96

Utgift

11 093 800

Utgift

7 563 657

1997

Anslag

9 506 030

1998

Förslag

9 904 570

1999

Beräknat

9 866 130

2000

Beräknat

10 482 670

Därav

1996

Utgiftsprognos

9 634 000

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget är dels studiemedel
i form av studiebidrag, dels räntesubventioner och
avskrivning av studielån som ingår som en del i studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd (svux) och särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa). Dessutom
belastas anslaget av avskrivningar av studielån som
ingått som en del i studiehjälpen enligt äldre bestämmelser samt av kostnader för avskrivning och
inlösen av vissa studielån med statlig kreditgaranti i
enlighet med kungörelsen (1961:384) om avskrivning av lån för studier (ändrad 1994:715) eller på
grund av att låntagaren avlidit eller varit varaktigt
betalningsoförmögen.
Studiemedelsanslaget är rättighetsstyrt och belastningen är beroende bl.a. av antalet studerande och
lånebenägenheten. Även faktorer som konjunkturläget, ränteutvecklingen och basbeloppet styr utgifterna på området. Ränteutgifterna styrs också av den
ingående fordran som staten har på låntagarna. Antalet studiemedelstagare har under de senaste åren
ökat kraftigt.
En jämförelse mellan anvisade medel och utfall för
budgetåret 1995/96 visar ett överskott på nästan 350
miljoner kronor. Prognosen för innevarande år visar
att utgifterna för studiemedlen kommer att bli 128
miljoner kronor högre än vad som tidigare beräknats
främst på grund av högre räntekostnader. CSN:s to-

Studiemedel för studier utomlands
Studiemedel för studier utomlands kan beviljas till
svenska medborgare samt till medborgare från andra
EES/EU-länder som på grund av verksamhet i Sverige
kan jämställas med svenska medborgare.
För studier i ett annat nordiskt land lämnas studiemedel på i huvudsak samma villkor som vid studier i Sverige. Vidare kan studiemedel beviljas för i
princip all eftergymnasial utbildning utanför Norden
som bedöms ha en godtagbar standard. Dessa liberala regler för studier utanför Norden infördes i
samband med omläggningen av studiemedelssystemet år 1989. Bedömningen av om en utbildning kan
anses ha en godtagbar standard görs av Högskoleverket när det gäller eftergymnasial utbildning och
CSN när det gäller gymnasial utbildning.
Studiehjälp och studiemedel för gymnasiala studier utanför Norden ges bara om motsvarande utbild18
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ning inte finns i Sverige. Dock kan barn till svenska
medborgare som vistas utomlands, t.ex. i svensk utrikestjänst, som regel få studiehjälp för gymnasiestudier i vistelselandet. Vuxenstudiestöd kan inte beviljas för studier utomlands.
Antalet studerande som beviljats studiemedel för
utlandsstudier har ökat kraftigt varje år sedan 1989.
Under läsåret 1996/97 beviljades stöd till omkring
20 000 studerande. Ungefär 6 % studerar i de andra
nordiska länderna, 55 % i europeiska länder utanför
Norden, 31 % i USA och Kanada och 6 % i övriga
världsdelar.
Studier utomlands är som regel förenade med
högre kostnader än studier i Sverige. Det gäller särskilt om den studerande måste betala undervisningsavgifter. Den studerande kan få extra studielån med
upp till 6 000 kronor per studiemånad för avgifter.
Extra lån lämnas också för reskostnader och försäkringar. Beviljningen av extra lån medför att skuldsättningen för utlandsstudier kan bli mycket hög.

medel föreslås avsättas inom ramen för antalet högskoleplatser. Även CSN har i flera sammanhang fört
fram förslag om införande av ett bidrag till avgifterna. Regeringen är emellertid inte beredd att godta de
ökade kostnader som ett extra bidrag skulle medföra.
I sitt yttrande över Studiestödsutredningens betänkande har CSN utförligt redogjort för sin syn på
de nuvarande reglerna. CSN har också lämnat förslag till ändringar för den händelse begränsningar
måste ske i utlandsprogrammet. Bland annat förordar CSN att den generella tidsgränsen för rätt till
studiemedel, sex år, skall bestämmas till tre år för
utlandsstudier. Förlängning skall som vid studier i
Sverige kunna ske om det finns särskilda skäl. Den
som t.ex. antas till en fyraårig utbildning skall inom
ramen för särskilda skäl kunna erhålla studiemedel
under hela studietiden. Däremot bör inte, enligt
CSN, studiemedel beviljas för det inledande året (s.k.
freshman year) av en fyraårig BA (Bachelor of Arts) i
USA. Detta inledande år kan nämligen i princip anses
utgöra studier på gymnasial nivå. Även studier vid
Junior College som inte enligt avtal mellan skolan
och ett universitet kommer att tillgodoräknas i en BA
bör undantas från rätt till stöd. För förberedande
språkstudier som anordnas av universitet och högskolor utomlands bör krav normalt kunna ställas att
grundkunskaperna inhämtats i Sverige. Därmed kan
också studietiden för sådana förberedande kurser
kortas ned. Annan utbildning på gymnasial nivå eller
utbildning på eftergymnasial nivå som inte är högskolemässig bör ge rätt till stöd endast undantagsvis
när särskilda skäl finns, anser CSN. När det gäller
det konstnärliga området menar CSN att stöd bör
ges enbart för utbildningar som utgör en värdefull
påbyggnad till en tidigare grundutbildning.
Regeringen avser att ge Högskoleverket i uppdrag
att bedöma och efter samråd med CSN lämna förslag
om vilka utbildningar utomlands som lämpligen bör
ge rätt till statligt studiestöd. Det är emellertid nödvändigt att redan nu begränsa utflödet av bidrag och
lån. Regeringen anser att CSN:s förslag tills vidare
utgör lämpligt avvägda prioriteringar mot bakgrund
av syftet med utlandsprogrammet och behovet att
hålla kostnaderna nere. Åtgärder i den angivna riktningen bör vidtas. Även med de restriktioner som
görs kommer studiemedel normalt att kunna lämnas
för i princip all grundutbildning vid universitet och
högskolor utomlands. Som hittills kommer stöd också att kunna ges för värdefulla utbildningar som saknas i Sverige. Det är viktigt att den studerande får
den utländska utbildningen tillgodoräknad i Sverige.
Här har högskolan ett stort ansvar.
För närvarande beviljas som nämnts extra studielån (s.k. extra studiemedel) för avgifter med upp till 6
000 kronor per studiemånad. För den som utnyttjar
denna möjlighet och studerar flera år utomlands blir
skuldsättningen orimligt stor, ofta dubbelt så stor
som vid motsvarande studier i Sverige. Man måste

Regeringens bedömning:
Möjligheterna att få studiemedel för studier utanför
Norden bör begränsas till i huvudsak utbildningar på
högskolenivå. Beviljningen av extra lån för undervisningsavgifter bör vara mer restriktiv.

Skälen för regeringens bedömning: Den utvidgning
av möjligheterna till utlandsstudier som infördes år
1989 medförde att ett stort antal studerande har
kunnat genomgå längre eller kortare utbildning utomlands med förmånliga ekonomiska villkor. Samhället har därmed tillförts vidgad kompetens och internationella erfarenheter. En undersökning bland
utlandsstuderande (CSN-rapport 1994:1) visar på i
huvudsak positiva effekter av reglerna.
Det är av stor vikt att slå vakt om internationaliseringsprocessen inom utbildningsområdet och studerandeutbytet länder emellan. Av den anledningen är
det också angeläget att vidmakthålla den huvudinriktning som låg till grund för de nuvarande reglerna
om rätt till studiemedel vid utlandsstudier. Men det
finns naturligtvis också anledning att överväga om
reglerna behöver justeras i något avseende så att resurserna används så effektivt som möjligt. Antalet
studerande har som nämnts ökat kraftigt. Nyttan av
utlandsstudierna kan i en del fall ifrågasättas i förhållande till de kostnader som de är förknippade
med. De möjligheter till studiestöd vid utlandsstudier
som Sverige och de övriga nordiska länderna erbjuder är bland de mest generösa i världen, både till innehåll och räckvidd. I nuvarande statsfinansiella läge
är emellertid vissa besparingar nödvändiga.
Studiestödsutredningen förordar i sitt betänkande
Sammanhållet studiestöd (SOU 1996:90) att de studerande som betalar undervisningsavgifter skall få ett
visst bidrag för att delvis täcka avgifterna. Särskilda
19
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räkna med att flertalet sådana lån inte kommer att
betalas tillbaka i sin helhet. Regeringen anser det därför nödvändigt att möjligheterna till extra lån för avgifter begränsas, exempelvis till en halvering av nuvarande lånebelopp. Detsamma bör för övrigt gälla
även i de fall avgifter förekommer vid svenska studiestödsberättigande utbildningar.
De som före år 1998 har påbörjat en utbildning
bör få studiestöd enligt nuvarande regler under en
övergångstid. Sammantaget kommer antalet utlandsstuderande att reduceras successivt. Regeringen räknar med en dryg halvering om tre år. En stor del av
den grupp som med de nya reglerna inte får studiemedel för studier utomlands kommer emellertid att
söka sig till studier i Sverige i stället. Med beaktande
av detta beräknas belastningen på anslaget minska
med 26 miljoner kronor år 1998, varav 3 miljoner
kronor i räntor, och med ytterligare 23 miljoner kronor i bidrag under vardera året 1999 och 2000. År
2000 beräknas utbetalningen av lån ha minskat med
274 miljoner kronor jämfört med nuläget.
Enligt 4 kap. 36 § studiestödslagen ankommer det
på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att utforma de närmare bestämmelser som
behövs för beviljning av studiemedel för studier utanför Norden.

Regeringens förslag:
Om någon har fått studiemedel felaktigt eller med
för högt belopp på grund av att inkomsten varit högre än den som lagts till grund för beräkningen av
studiemedlen, får det som betalats ut för mycket krävas tillbaka. Belopp understigande en av regeringen
fastställd miniminivå skall dock inte krävas tillbaka.
Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom
att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet eller på annat sätt har orsakat att studiestöd lämnats felaktigt eller med för högt belopp får det för
mycket utbetalda beloppet krävas tillbaka.
Om någon på annat sätt fått studiestöd felaktigt
eller med för högt belopp och insett eller skäligen
borde ha insett detta, får det belopp som utbetalats
för mycket återkrävas.
Återbetalningsskyldigheten skall i vissa fall kunna
efterges helt eller delvis om det finns synnerliga skäl.

Skälen för regeringens förslag: Studiemedlen reduceras när den beräknade inkomsten under det kalenderhalvår då studier bedrivs överstiger ett visst belopp, det s.k. fribeloppet. Uppgifter om inkomst
lämnas av den studerande i studiemedelsansökan.
Ändras därefter inkomstförhållandena skall anmälan
göras till CSN. Enligt nuvarande rutiner sker en efterkontroll genom samkörning av de uppgifter som
lämnats till CSN mot inkomstuppgifterna i Riksskatteverkets register. Visar det sig att för mycket stöd
betalats ut kan CSN besluta om återkrav förutsatt att
den studerande har insett eller bort inse att för mycket studiestöd har betalats ut. De aktuella ärendena
kräver särskilda utredningsinsatser. Risk finns också
att bedömningen varierar mellan CSN-kontoren.
Studiestödsutredningen anser att studiemedelsbeloppet alltid skall kunna korrigeras i efterhand med
hänsyn till den studerandes faktiska inkomst under
året/kalenderhalvåret. Har inkomsten varit högre än
vad som tidigare uppgetts och som lagts till grund för
beräkningen för studiemedlen skall det för mycket
utbetalda beloppet kunna krävas tillbaka utan att
någon prövning görs om den studerande varit i god
tro eller ej. Regeringen delar denna uppfattning. Studiemedelsbeloppet skall alltså kunna justeras i förhållande till den sammanräknade inkomsten av
tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen.
Kravet på myndigheten att avgöra huruvida den studerande har insett eller bort inse att för mycket stöd
har betalats ut bör tas bort. Inte heller behöver myndigheten i dessa fall avgöra om den studerande har
förorsakat felutbetalningen. Därmed kommer alla
studerande att behandlas lika i likartade situationer.
Den administrativa hanteringen underlättas. Belopp
som understiger en viss miniminivå, exempelvis 300
konor, bör dock inte återkrävas.

Återkrav - efterkontroll av inkomst
Efter det att studiestöd beviljats kan förhållanden inträffa som är av betydelse för rätten till stöd eller för
stödets storlek. Det kan röra sig om byte av utbildning, studieavbrott, ändrade inkomster etc. I studiestödsförordningen regleras att den studerande är
skyldig att till CSN anmäla sådana ändrade förhållanden som är av betydelse för rätten till studiestöd
eller för stödets storlek. Har studiestöd uppburits
obehörigen eller med för högt belopp och den studerande insett eller bort inse detta kan enligt bestämmelserna i 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
vad som utbetalats för mycket genast återkrävas. På
det återkrävda beloppet tas ränta ut med en räntesats
som är två procentenheter över statens utlåningsränta. CSN kan om det finns särskilda skäl sätta ned
räntan. Studiestödsutredningen, som i sitt betänkande tar upp kontrollfrågorna, anser att nuvarande
regler behöver ändras i vissa avseenden. Regeringen
återkommer senare med ställningstagande till utredningsförslagen i dess helhet. En ändring i reglerna om
återkrav bör emellertid göras redan nu.

20
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A 3. Vuxenstudiestöd m.m.

Liksom nu skall den studerande vara skyldig att
anmäla inkomstökningar till CSN. Sker anmälan i tid
kan ändring av studiemedelsbeloppet i vissa fall ske
under löpande termin. Är i stället återkrav aktuellt
minskar ränteutgifterna för den studerande vid egen
anmälan jämfört med om inkomstökningen framkommer i samband med den nämnda kontrollen hos
Riksskatteverket.
Återkrav av studiestöd på grund av ökade inkomster som här beskrivits har betydelse enbart för
studerande som har studiemedel. Återkrav på grund
av andra ändrade förhållanden kan däremot avse alla
former av studiestöd. När det rör sig om förändringar i studiesituationen som exempelvis avbrott i studier, ändrad studieomfattning eller byte av utbildning
skall i princip alltid rätten till studiestöd omprövas.
Den studerande skall anmäla sådana ändrade förhållanden. Sker inte detta eller om den studerande på
annat sätt orsakar en felaktig utbetalning bör han
eller hon bli återbetalningsskyldig. Denna återbetalningsskyldighet föreligger även om den studerande
inte har insett eller bort inse konsekvenserna av sitt
handlande. Har studiestöd betalats ut felaktigt eller
med för högt belopp på grund av andra orsaker än
som här nämnts bör ett beslut om återkrav liksom
hittills alltid föregås av en godtrosprövning. En möjlighet till eftergift av återkrav bör också finnas om
synnerliga skäl föreligger. Mycket starka skäl bör då
föreligga, som t.ex. en felaktig beräkning från myndighetens sida.
Bestämmelserna i studiestödsförordningen behöver förenklas och förtydligas. Det ankommer på regeringen att göra sådana ändringar. Det är vidare av
stor vikt att informationen till de studerande om anmälningsskyldighet och återkravsregler blir så fullständig som möjligt.
De förändringar som nu föreslås beräknas medföra att ytterligare cirka 27 miljoner kronor återkrävs.
Tillsammans med ränteinkomster beräknas besparingen uppgå till 36 miljoner kronor.
Förslaget medför ändringar i 9 kap. 2 § studiestödslagen.

1995/96

Utgift

9 986 000

Utgift

2 113701

1997

Anslag

5 084 636

1998

Förslag

8 624 280

1999

Beräknat

9 989 783

2000

Beräknat

10 589 558

Därav

1996

Reservation

1 371 419

Utgiftsprognos

4 584 636

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget är korttidsstudiestöd, internatbidrag och särskilt vuxenstudiestöd
(svux) i form av vuxenstudiebidrag. Från anslaget
betalas också utgifter för särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa (svuxa) i form av vuxenstudiebidrag samt
utgifter för det särskilda utbildningsbidraget som infördes den 1 juli 1997 inom ramen för kunskapslyftet (SFS 1996:1654). En jämförelse mellan aviserade
medel och utfall för budgetåret 1995/96 visar anslaget underskridits med 1 102 miljoner. Detta beror på
att svuxa inte utnyttjades i den omfattning som förväntades. I prognosen för 1997 är utnyttjandet av
svuxa osäkert på grund av den kraftiga utbyggnaden
av vuxenutbildningen inom kunskapslyftet. Regeringen utgår från att hela anslaget kan komma att
utnyttjas under år 1997.

Regeringens överväganden
Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:150, FiU:20
rskr 1996/97:284) om medel för ytterligare 10 000
nya platser inom Kunskapslyftet från och med höstterminen 1997. Dessutom beräknas nu - som aviserats i vårpropositionen - medel under anslaget A 14.
Särskilda utbildningsinsatser för vuxna för ytterligare
10 000 platser höstterminen 1998, 10 000 platser
höstterminen 1999 samt 10 000 platser höstterminen
2000. För dessa nya platser skall samma studiestöd
kunna lämnas som för satsningen i sin helhet, dvs.
särskilt utbildningsbidrag, svuxa samt studiemedel.
Den 29 september 1997 höjs ersättningsnivån i
arbetslöshetsförsäkringen från 75 % till 80 % av tidigare inkomst. I januari 1998 höjs den högsta respektive lägsta dagpenningen för dem som har rätt
till ersättning från arbetslöshetskassa. Även andra
regeländringar genomförs i försäkringen. Förändringarna påverkar kostnaderna för såväl svux och
svuxa som det särskilda utbildningsbidraget.

Studiemedel för forskarutbildning

Regeringens förslag:
Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om
den studerande redan har fått studiemedel under sex
år. Den studerande får inte vara eller ha varit anställd
som doktorand eller ha eller ha haft utbildningsbidrag för doktorander.

Skälen för regeringens förslag: Skälen för regeringens
förslag finns redovisade under utgiftsområde 16
(avsnitt 5.5.7). Förslaget medför ändring i 4 kap. 8 §
studiestödslagen.
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under perioden var bl.a. borttagandet av det barntillägg som tidigare fanns i stödet samt sänkningen av
det lägsta beloppet i arbetslöshetsförsäkringen. Som
ett resultat av den kraftiga utbyggnaden av vuxenutbildningen inom ramen för kunskapslyftet har regeringen emellertid beräknat ett ökat medelsbehov av
svuxa. För svux beräknas i princip oförändrade resurser jämfört med föregående budgetår.
Regeringen beräknar att svux och svuxa kan beviljas till sammanlagt 96 000 personer under 1998
till en kostnad av 3 725,1 miljoner kronor.

Regeringens förslag:
Den som är arbetslös och tidigare fått särskilt utbildningsbidrag för en viss utbildning och som fortsätter
denna utbildning bör ha förtur till särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) enligt de regler som
gäller för detta stöd. Regeringen bemyndigas att
meddela de ytterligare bestämmelser som kan behövas.

Skälen till regeringens förslag: Det särskilda utbildningsbidraget kommer som aviserats i vårpropositionen att bibehållas som en del i Kunskapslyftet under
hela den period satsningen omfattar. Bidraget lämnas
för studier under ett år. Det är angeläget att underlätta för denna nyrekryterade grupp med kort tidigare
utbildning att fullfölja ett planerat längre studieprogram. Den som under ett års studier har fått särskilt
utbildningsbidrag och fortsätter utbildningen bör
därför ha förtur till svuxa inom ramen för tillgängliga resurser och enligt de regler som gäller för detta
stöd. Det innebär bl.a. att anställda som beviljats särskilt utbildningsbidrag inte kan få svuxa eftersom
detta stöd endast kan erhållas av arbetslösa. Dessa
studerande kan i stället söka studiemedel eller svux
för fortsatta studier. Bestämmelsen om förtur blir
aktuell fr.o.m. den 1 juli 1998. Förslaget medför
ändring av lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa. De ytterligare bestämmelser
om förtur, som kan visa sig behövliga, bör få meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Detsamma bör gälla beträffande
ansökningstider. Förslaget har beretts med CSN.
I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår bör det vara möjligt för regeringen att vid behov omfördela medlen mellan de olika anslagsposterna i vuxenstudiestödet så att resurserna inom
anslaget används så effektivt som möjligt.

Särskilt utbildningsbidrag
Särskilt utbildningsbidrag beviljas fr.o.m. höstterminen 1997 till arbetslösa mellan 25 och 55 år för studier på grund- eller gymnasieskolenivå. Bidraget, som
kan lämnas för ett års studier, motsvarar ersättningen i arbetslöshetsförsäkringen vid arbetslöshet. Även
anställda kan under vissa förutsättningar få stödet.
Under hösten 1997 beräknas omkring 70 000 personer få särskilt utbildningsbidrag.
För budgetåret 1998 beräknar regeringen medel
för särskilt utbildningsbidrag med 4 847,6 miljoner
kronor vilket innebär att cirka 77 000 personer kan
få stöd under första kalenderhalvåret och cirka
63 200 under andra kalenderhalvåret.
Stipendier för basår till ungdomar under 20 år
För närvarande kan ungdomar under 20 år, som har
en treårig gymnasieutbildning, delta i gymnasial vuxenutbildning för att komplettera sin tidigare utbildning bl.a. genom att gå ett basår. De kan dock inte få
studiemedel för sådana studier utan kan enbart beviljas studiebidrag med 640 kronor per månad och
annan studiehjälp avsedd för åldersgruppen 16-19åringar. Det har funnits möjlighet att i efterskott få
stipendium med 10 000 kronor för dem som under
läsåret 1995/96 eller läsåret 1996/97 genomfört ett
basår i komvux eller vid statens skolor för vuxna.
Möjligheten till stipendier har gällt studerande både
under och över 20 år och varit knuten till ett begränsat antal basårsplatser, för vilka staten lämnat ett särskilt statsbidrag.
Inom ramen för kunskapslyftet, inom den kommunalt finansierade gymnasiala vuxenutbildningen
och vid statens skolor för vuxna, finns det numera
möjlighet för huvudmännen att anordna basår i den
omfattning de själva bestämmer. Därmed kan staten
inte längre garantera stipendier till alla som genomgår ett basår. Det är emellertid viktigt att ungdomar,
som har avslutat gymnasieskolan och vill skaffa sig
särskild behörighet för naturvetenskaplig eller teknisk utbildning genom att gå basår, uppmuntras att
göra detta direkt efter gymnasieskolan. Regeringen
anser därför att stipendier skall kunna lämnas till
dem som med godkänt resultat genomgår ett basår
med en sådan inriktning under läsåret 1997/98.
Möjligheten bör dock begränsas till ungdomar under
20 år. Regeringen beräknar medel för 1 000 bas-

Särskilt vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd
för arbetslösa
Särskilt vuxenstudiestöd (svux) kan beviljas för studier på grundskole- och gymnasienivå samt för yrkesteknisk högskoleutbildning (YTH). Svux är i första
hand avsett för dem som har kort tidigare utbildning
och tar ledigt från sitt arbete för att studera. För rätt
till särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa (svuxa) är
det grundläggande villkoret att sökanden är helt eller
delvis arbetslös.
Under läsåret 1996/97 fick drygt 20 000 personer
svux vilket är en ökning med cirka 4 000 personer
jämfört med läsåret 1995/96. Antalet som fått svuxa
har minskat mellan de nämnda läsåren med omkring
4 000 (41 000 läsåret 1995/96, 37 000 läsåret
1996/97). Medlen för svuxa under budgetperioden
juli 1995 till december 1996 utnyttjades endast till
knappt 60 %. Orsakerna till det minskade intresset
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årsstipendier eller 10 miljoner kronor. Det bör ankomma på regeringen att meddela närmare bestämmelser om basårsstipendier.

månssystem. De invandrare som i dag deltar i sfi och
som inte omfattas av flyktingmottagandet har i
många fall vistats i Sverige under flera år. De bör i
princip erbjudas samma studiestöd som övriga vuxenstuderande. Enligt gällande regler kan studier i en
annan skolform t.ex. komvux i viss utsträckning
kombineras med deltagande i sfi och då tillgodoräknas i studieprogrammet.
Mot denna bakgrund kommer medel för timersättning inte längre att beräknas under anslaget A 4.
(tidigare A 5. Timersättning vid vissa vuxenutbildningar). Medel för timersättning till deltagare i särvux tas däremot upp här. Förslaget medför ändringar
i 3 kap 5 §, 8 kap. 12 § och 11 kap. 2 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring. Ändringen i 11
kap. 2 § tas upp under utgiftsområde 13.
Timersättning utbetalas till de studerande i vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux)
som på grund av studierna förlorar arbetsinkomst
eller ersättning från arbetslöshetskassa. Timersättningen uppgår till 75 kronor per timme. Under budgetåret 1998 beräknas bidraget betalas ut till omkring 300 personer med sammanlagt 4,27 miljoner
kronor.

Korttidsstudiestöd och internatbidrag
Korttidsstudiestöd får beviljas till arbetstagare som
deltar i studiecirklar, kurser inom komvux och statens skolor för vuxna samt i vissa s.k. korta kurser
vid folkhögskolor. Stöd lämnas för studier i svenska,
engelska och matematik på grund- och gymnasieskolenivå, för studier i samhällskunskap som motsvarar sådana moment som ingår i den kommunala
vuxenutbildningen samt för studier som syftar till att
utveckla handikappades färdigheter och kunskaper
om handikappet. Korttidsstudiestödet ersätter förlorad arbetsförtjänst och uppgår till 75 kronor per
timme.
Internatbidrag kan beviljas till deltagare i korta
kurser vid folkhögskolor och vid statens skolor för
vuxna för ovan nämnda studier. Bidraget, som kan
beviljas till både arbetstagare och icke arbetstagare,
är 327 kronor per dygn. Under läsåret 1996/97 betalades stöd ut till nära 16 000 personer. För budgetåret 1998 beräknas medel för korttidsstudiestöd och
internatbidrag med 37,2 miljoner kronor.

Några lagändringar
Timersättning
I vårpropositionen (1996/97:150) beräknade regeringen en besparing på cirka 85 miljoner kronor för
1998 vid ett borttagande av timersättningen till deltagare i svenskundervisning för invandrare (sfi). Timersättning lämnas till den som förlorar arbetsinkomst,
arbetslöshetsersättning
eller
kontant
arbetsmarknadsstöd. Av de drygt 40 000 personer
som läsåret 1996/97 deltog i sfi-undervisning erhöll
endast omkring 3 500 timersättning.

Regeringens förslag:
Belopp i svux och svuxa skall fr.o.m. januari 1998
beräknas med utgångspunkt i den lägsta dagpenning
som enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd gäller för den som har rätt till arbetslöshetsersättning.

Skälen för regeringens förslag: I juli 1997 genomfördes en förändring i förordningen (1996:1100) om
aktivitetsstöd som innebär att dagpenningen i utbildningsbidraget har sänkts från 230 till 103 kronor för
den som inte tillhör en arbetslöshetskassa. Undantag
gäller för den som driver eget företag. Nivåerna för
svux och svuxa är knutna till utbildningsbidragets
storlek. För att förändringen inte skulle få genomslag
på svux och svuxa infördes en övergångsbestämmelse
i aktivitetsstödsförordningen om att tidigare regler
skulle gälla vid beräkning av dessa stöd under andra
kalenderhalvåret 1997. Regeringen föreslår nu att
regler med samma innebörd införs i 7 kap. 7 § studiestödslagen och i 2 § lagen (1983:1030) om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa för tiden fr.o.m. januari 1998. Som lägsta dagpenning vid beräkning av
svux och svuxa skall alltså användas den dagpenning
som enligt aktivitetsförordningen lägst kan lämnas
till den som har rätt till arbetslöshetsersättning. Den
s.k. heltidsuppräkningen skall behållas oförändrad
(jfr senaste SFS 1997:573, 574). I detta hänseende
görs en redaktionell ändring i 2 § lagen om särskilt
vuxenstudiestöd för arbetslösa genom att reglerna

Regeringens förslag:
Timersättning skall inte längre beviljas till deltagare i
svenskundervisning för invandrare (sfi).

Skälen för regeringens förslag: Nyanlända flyktningar (i huvudsak skyddsbehövande och deras anhöriga)
och andra invandrare deltar normalt i svenskundervisningen för invandrare (sfi) innan förvärvsarbete
blir aktuellt. För kostnader i samband med flyktingmottagandet får kommunerna ett särskilt statsbidrag.
Bidraget utgör ersättning för bl.a. försörjningsstöd
till flyktingarna under en indroduktionsperiod. Stödet till den enskilde lämnas i form av indroduktionsersättning eller socialbidrag. För dessa nyanlända
invandrare skall det upprättas individuella introduktionsprogram där sfi utgör en viktig del. Utgångspunkten är att kunskaperna i svenska efter introduktionsperioden ska vara så pass goda att invandraren
kan klara av en normal tillvaro i Sverige och därmed
också kunna omfattas av samhällets generella för23
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A 4. Bidrag till kostnader vid viss
gymnasieutbildning och vid
viss föräldrautbildning
i
teckenspråk 1

om heltidsuppräkning tas upp direkt i lagen och inte
framgår bara av en hänvisning till 7 kap. 6a § studiestödslagen.

Regeringens förslag:
Följdändringar görs i studiestödslagen på grund av
det särskilda utbildningsbidraget. Studiemedel, svux
och svuxa får inte beviljas eller tas emot för tid under
vilken särskilt utbildningsbidrag redan lämnats. Tid
med särskilt utbildningsbidrag skall räknas in i den
längsta tid som studiestöd kan beviljas för. Den som
uppbär särskilt utbildningsbidrag skall inte kunna få
korttidsstudiestöd.

Utgift 2

179 900

Utgift

115 225

1997

Anslag

149 746 3

1998

Förslag

63 773

1999

Beräknat

65 048

2000

Beräknat

66 349

1995/96
Därav

1996

Utgiftsprognos

138 800

Beloppen anges i tusental kronor
1 Nytt anslag
2 Tidigare anslaget E 6.
3 Tidigare anslaget A 5.

Skälen till regeringens förslag: Det särskilda utbildningsbidraget infördes den 1 juli 1997. Bestämmelser
om bidraget finns i förordningen (1996:1654) om
särskilt utbildningsbidrag. Nu föreslås följdändringar
i 4 kap. 3 och 8 §§, 5 kap. 6 § och 7 kap. 1 § studiestödslagen på grund av det särskilda utbildningsbidraget.
Särskilt utbildningsbidrag får inte tas emot för
samma tid som studiemedel, svux eller svuxa redan
har beviljats. Nu föreslås en ändring av 4 kap. 3 §
och 7 kap. 1 § studiestödslagen som innebär att studiemedel, svux och svuxa inte får beviljas eller tas
emot för samma tid som särskilt utbildningsbidrag.
Enligt 4 kap. 8 § andra stycket studiestödslagen
får en studerande som har haft studiemedel eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. studiestödslagen
för studier på grund- eller gymnasieskolenivå under
sammanlagt tre år beviljas studiemedel för ytterligare
sådana studier endast om det finns särskilda skäl.
Denna treårsregel har gjorts tillämplig även på det
särskilda utbildningsbidraget genom en hänvisning i
förordningen till nämnda lagbestämmelse. Nu föreslås att även studier med särskilt utbildningsbidrag
skall räknas in i treårsperioden för rätt till ytterligare
studiemedel. Vidare föreslås en ändring i 5 kap. 6 §
studiestödslagen som innebär att den som har särskilt
utbildningsbidrag inte kan få korttidstudiestöd under
samma period.

De huvudsakliga faktorer som styr utgifterna på området är antalet elever.
Under detta anslag beräknar regeringen medel för
1. bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag
till vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan för kostnader för resor och boende för döva
eller hörselskadade elever vid riksgymnasierna i
Örebro samt elever vid Rh-anpassad gymnasial
utbildning i Göteborg, Kristianstad, Stockholm
och Umeå,
2. utgifter för studiesocialt stöd vid vissa kurser i
teckenspråk för föräldrar.

Regeringens överväganden
Bidrag enligt förordningen (1995:667) om bidrag till
vissa funktionshindrade elever i gymnasieskolan
lämnas för kostnader för kost, logi, vissa resor samt
skäliga merkostnader på grund av funktionshindret.
En viss osäkerhet råder vid bedömningen av medelsbehovet, eftersom antalet elever i riksgymnasieverksamheterna är styrande för belastningen. Belastningen kan också komma att påverkas av
ställningstagande till överväganden om ändring av
åldersgränsen för rätt till förtidspension/sjukbidrag.
Den av regeringen tillsatta Utredningen om funktionshindrade elever i skolan (dir. 1995:134) skall
även utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad i anslutning till utbildning av funktionshindrade
elever skall fördelas mellan stat, kommun och landsting samt vem som skall finansiera verksamheten. De
ändamål för vilka stöd ges ur detta anslag kan därvid
komma att påverkas. Mot bakgrund av ovanstående
bedömer regeringen medelsbehovet för åren 1999
och 2000 oförändrat i förhållande till år 1998.
Regeringen har i proposition om utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar m.m. (1996/97:192) föreslagit att statligt stöd skall lämnas till utbildning i
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A 6. Särskilt vuxenstudiestöd för
studerande vid vissa lärarutbildningar

teckenspråk för föräldrar till barn som är beroende
av teckenspråk för att kunna kommunicera. Stödet
skall enligt förslaget avse statsbidrag till kostnader
för dels anordnande av utbildning dels deltagandet i
utbildning. Enligt förslaget skall Statens institut för
handikappfrågor i skolan besluta om och utbetala
statsbidrag till utbildningsanordnare och CSN besluta om och utbetala bidrag till deltagare i utbildningen. Regeringen beräknar för detta ändamål 10,5
miljoner kronor för vardera åren 1999 och 2000,
dvs. en oförändrad nivå i förhållande till år 1998.

1995/96

Utgift

70 300

Utgift

44 395

1997

Anslag

57 409

1998

Förslag

61 632

1999

Beräknat

62 330

2000

Beräknat

63 481

Därav

1996

Utgiftsprognos

52 200

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget är utgifter för vuxenstudiebidrag till studerande vid utbildning som leder till specialpedagogexamen samt vid påbyggnadsutbildning till sådan examen. Studerande som antas
till utbildningen har i princip rätt till stödet. En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96 visar att
utbetalningarna och antalet studerande varit lägre än
beräknat. Prognosen för 1997 visar ett utnyttjande
motsvarande anslaget.

A 5. Bidrag till vissa studiesociala
ändamål
1995/96

Utgift

25 530

Utgift

16 658

1997

Anslag

22 576

1998

Förslag

23 073

1999

Beräknat

23 534

2000

Beräknat

24 005

Därav

1996

Utgiftsprognos

22 576

Regeringens överväganden

Beloppen anges i tusental kronor

Under läsåret 1996/97 erhöll omkring 1 000 studerande särskilt vuxenstudiestöd vid vissa lärarutbildningar. Anslaget för 1998 är beräknat för samma antal studerande motsvarande 61,6 miljoner kronor.

Från anslaget betalas utgifter för stöd till produktion
av studielitteratur för högskolestuderande som är
synskadade, rörelsehindrade eller dyslektiker. Anslaget disponeras av Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) som i samverkan med andra bibliotek skall
förse synskadade och andra läshandikappade med
litteratur.
En jämförelse mellan budget och utfall 1995/96
visar att anslaget överskridits med 8,2 miljoner kronor till följd av det ökande antalet utbildningsplatser.
Antalet läshandikappade högskolestuderande ökade
med 21 % mellan läsåren 1994/95 och 1995/96. Antalet platser ökar även fortsättningsvis vilket innebär
att fler handikappade studenter kommer att behöva
litteratur.

A 7.

1995/96

Utgift

221 600

Utgift

173 638

1997

Anslag

525 571

1998

Förslag

517 371

1999

Beräknat

507 384

2000

Beräknat

389 651

Därav

Regeringens överväganden
TPB:s årsredovisning visar att antalet studerande
med behov av anpassad studielitteratur ökat avsevärt
under senare år. Antalet synskadade och funktionshindrade högskolestuderande förväntas fortsätta att
öka. Kostnader för produktion av studielitteratur för
studerande som är synskadade, rörelsehindrade eller
dyslektiker beräknas till 23 miljoner kronor för budgetåret 1998. TPB bör få bemyndigande att beställa
sådan produktion av studentlitteratur som förfaller
till betalning under budgetåret 1999 till ett belopp av
6 miljoner kronor.

Särskilt vuxenstudiestöd till
studerande vid vissa naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

1996

Utgiftsprognos

391 400

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget är kostnader för
vuxenstudiestöd enligt förordningen (1995:819) om
vissa naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar med särskilt vuxenstudiestöd m.m. Endast
studerande som har rätt till särskilt vuxenstudiestöd
kan antas till utbildningarna. Utfallet för budgetåret
1995/96 visar ett överskott då antalet platser ej kun-
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nat fyllas. Prognosen för 1997 visar på ett överskott
motsvarande 134 miljoner.

Regeringens överväganden
För att stimulera intresset för naturvetenskapliga och
tekniska utbildningar godkände riksdagen regeringens förslag våren 1995 om en särskild utbildningssatsning inom högskolan om totalt 9 000 platser (s.k.
NT-utbildning). Samtidigt infördes rätten till särskilt
vuxenstudiestöd (svux) som normalt är en förmånligare stödform än studiemedel. Antagningen till utbildningarna har skett vid tre ansökningstillfällen,
hösten 1995, hösten 1996 samt hösten 1997. Enligt
preliminära uppgifter kommer inte samtliga platser
att utnyttjas. Regeringen föreslår i årets budgetproposition att ytterligare en antagning ska göras under
år 1998 till treåriga utbildningar (se utgiftsområde
16, avsnitt 5.2.3). För år 1998 beräknas medelsbehovet till 517,4 miljoner kronor.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

2EGERINGEN F¶RESL¥R ATT RIKSDAGEN
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i
högskolelagen (1992:1434),

ordar för de olika utbildningsområdena för budgetåret 1998 (avsnitt 5.10.2),

2. godkänner att av det för budgetåret 1995/96 under åttonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget Fortbildning m.m. får användas högst 6
800 00 år 1998 och högst 800 000 kr år 1999
för svensk undervisning i utlandet,

14.godkänner vad regeringen förordar om generellt
utbildningsuppdrag (avsnitt 5.11),

3. godkänner det som regeringen förordar om omfattningen och principerna för utbyggnaden av
den högre utbildningen under budgetåren 19982000 (avsnitt 5.2.1),

16.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Lunds universitet skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 3,

15.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Uppsala universitet skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B 1,

4. godkänner vad regeringen förordar om läkarutbildningen (avsnitt 5.2.2.1),

17.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Göteborgs universitet skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B 5,

5. godkänner vad regeringen förordar om tekniska
och naturvetenskapliga utbildningar (avsnitt
5.2.3),

18.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Umeå universitet skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 9,

6. godkänner vad regeringen förordar om lärarutbildningar (avsnitt 5.2.4),

19.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Linköpings universitet skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet B 11,

7. godkänner vad regeringen förordar om konstnärliga utbildningar (avsnitt 5.2.5),

20.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Luleå tekniska universitet skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet B 17,

8. godkänner vad regeringen förordar om omfattning och inriktning av högskoleverksamheten i
Malmö (avsnitt 5.3.1),

21.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan Dalarna skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B 22,

9. godkänner vad regeringen förordar om omfattning och inriktning av högskoleverksamheten på
Gotland (avsnitt 5.3.2),

22.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan i Gävle/Sandviken skall vara i enlighet med vad regeringen förordar i avsnittet
B 23,

10.godkänner vad regeringen förordar om satsningar
på forskning och forskarutbildning vid universitet
och högskolor (avsnitten 5.4.1 och 5.4.2),

23.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan i Halmstad skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet B 24,

11.godkänner principerna för uppställande av examensmål för forskarutbildningen (avsnitt 5.5.4),
12.godkänner vad regeringen förordar om stöd till
gästforskare/gästlärare utomlands (avsnitt 5.8.4),

24.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan i Kalmar skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B 25,

13.godkänner de belopp för ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer som regeringen för9
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31.godkänner förslaget att inrätta ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (avsnitt 7.1),

25.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan i Karlstad skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B 27,

32.godkänner vad regeringen förordat om högpresterande datorsystem (avsnitt 7),

26.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan Kristianstad skall vara i enlighet
med vad regeringen förordar i avsnittet B 28,

33.bemyndigar regeringen att under år 1998 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband
med stöd till forskning som finansieras under
verksamhetsområdet Nationella och internationella forskningsrssurser som innebär åtaganden i
enlighet med vad regeringen förordar under avsnittet 4,

27.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan i Växjö skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B 31,
28.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Högskolan i Örebro skall vara i enlighet med
vad regeringen förordar i avsnittet B 32,

34.godkänner regeringens förslag angående användningen av anslagssparande som förordas under
anslaget D 17. Särskilda utgifter för forskningsändamål,

29.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Lärarhögskolan i Stockholm skall vara i enlighet med vad regeringen förordar i avsnittet
B 38,

35.för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområdet 16 Utbildning och universitetsforskning enligt följande uppställning:

30.godkänner att utbildningsuppdragets inriktning
för Mitthögskolan skall vara i enlighet med vad
regeringen förordar i avsnittet B 39,

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Statens skolverk

ramanslag

236 995

A 2. Utveckling av skolväsende och barnomsorg

ramanslag

163 360

A 3. Forskning inom skolväsendet

ramanslag

7 873

A 4. Genomförande av skolreformer

ramanslag

83 971

A 5. Statens institut för handikappfrågor i skolan

ramanslag

116 623

A 6. Skolutveckling och produktion av läromedel för elever med handikapp

ramanslag

20 936

A 7. Specialskolor och resurscenter

ramanslag

418 943

A 8. Särskilda insatser på skolområdet

ramanslag

258 336

A 9. Sameskolstyrelsen

ramanslag

33 714

A 10. Bidrag till viss verksamhet motsvarande grundskola och gymnasieskola

ramanslag

118 091

A 11. Bidrag till svensk undervisning i utlandet

ramanslag

67 108

A 12. Statens skolor för vuxna

ramanslag

38 155

A 13. Bidrag till viss verksamhet inom vuxenutbildning

ramanslag

134 236

A 14. Särkilda utbildningsinsatser för vuxna

ramanslag

3 474 333

A 15. Svenska EU-programkontoret för utbildning och kompetensutveckling

ramanslag

9 066

B 1. Uppsala universitet: Grundutbildning

ramanslag

766 767

B 2. Uppsala universitet; Forskning och forskarutbildning

ramanslag

952 889

B 3. Lunds universitet: Grundutbildning

ramanslag

1 165 260

B 4. Lunds universitet; Forskning och forskarutbildning

ramanslag

977 689

B 5. Göteborgs universitet: Grundutbildning

ramanslag

926 126

B 6. Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

ramanslag

784 320

B 7. Stockholms universitet: Grundutbildning

ramanslag

647 173

B 8. Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning

ramanslag

776 182

B 9. Umeå universitet: Grundutbildning

ramanslag

677 386
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ANSLAG
B 10. Umeå universitet: Forskning och forskarutbildning

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

ramanslag

522 150

B 11. Linköpings universitet

ramanslag

638 344

B 12. Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning

ramanslag

343 420

B 13. Karolinska institutet: Grundutbildning

ramanslag

295 824

B 14: Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning

ramanslag

603 168

B 15. Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning

ramanslag

676 183

B 16. Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och forskarutbildning

ramanslag

506 043

B 17. Luleå tekniska universitet: Grundutbildning

ramanslag

351 662

B 18. Luleå tekniska universitet: Forskning och forskarutbildning

ramanslag

178 285

B 19. Danshögskolan: Grundutbildning

ramanslag

22 248

B 20. Dramatiska institutet: Grundutbildning

ramanslag

53 284

B 21. Högskolan i Borås: Grundutbildning

ramanslag

168 506

B 22. Högskolan Dalarna: Grundutbildning

ramanslag

186 586

B 23. Högskolan i Gävle/Sandviken: Grundutbildning

ramanslag

186 991

B 24. Högskolan i Halmstad: Grundutbildning

ramanslag

127 659

B 25. Högskolan i Kalmar; Grundutbildning

ramanslag

201 819

B 26. Högskolan i Karlskrona/Ronneby; Grundutbildning

ramanslag

127 406

B 27. Högskolan i Karlstad: Grundutbildning

ramanslag

274 584

B 28. Högskolan Kristianstad: Grundutbildning

ramanslag

150 031

B 29. Högskolan i Skövde: Grundutbildning

ramanslag

126 990

B 30. Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

ramanslag

94 030

B 31. Högskolan i Växjö: Grundutbildning

ramanslag

225 300

B 32. Högskolan i Örebro, Grundutbildning

ramanslag

273 355

B 33. Högskoleutbildning på Gotland: Grundutbildning

ramanslag

40 725

B 34. Idrottshögskolan i Stockholm; Grundutbildning

ramanslag

33 997

B 35. Konstfack, Grundutbildning

ramanslag

96 727

B 36. Kungl. Konsthögskolan: Grundutbildning

ramanslag

45 749

B 37. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning

ramanslag

81 574

B 38. Lärarhögskolan i Stockholm: Grundutbildning

ramanslag

280 765

B 39. Mitthögskolan; Grundutbildning

ramanslag

351 669

B 40. Mälardalens högskola: Grundutbildning

ramanslag

267 925

B 41. Operahögskolan i Stockholm, Grundutbildning

ramanslag

13 352

B 42. Södertörns högskola; Grundutbildning

ramanslag

99 006

B 43. Teaterhögskolan i Stockholm: Grundutbildning

ramanslag

21 924

B 44. Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m.

ramanslag

1 462 630

B 45. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

ramanslag

350 984

B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor

ramanslag

438 686

B 47. Sunet

ramanslag

37 292

B 48. Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

ramanslag

1 568 174

C 1. Högskoleverket

ramanslag

127 667

C 2. Verket för högskoleservice

ramanslag

9 892

C 3. Centrala studiestödsnämnden

ramanslag

253 924

D 1. Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinformation

ramanslag

88 858

D 2. Forskningsrådsnämnden: Förvaltning

ramanslag

21 205

D 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Forskning

ramanslag

205 750

D 4. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning

ramanslag

10 239
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ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

D 5. Medicinska forskningsrådet: Forskning

ramanslag

332 272

D 6. Medicinska forskningsrådet: Förvaltning

ramanslag

9 806

D 7. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning

ramanslag

709 769

D 8. Naturvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning

ramanslag

19 714

D 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning

ramanslag

237 692

D 10. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning

ramanslag

8 048

D 11. Rymdforskning

ramanslag

118 925

D 12. Kungl. biblioteket

ramanslag

193 061

D 13. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek

ramanslag

8 183

D 14. Insitutet för rymdfysik

ramanslag

37 296

D 15. Polarforskningssekretariatet

ramanslag

22 237

D 16. Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete mellan Sverige och
EU

ramanslag

9 654

D 17. Särskilda utgifter för forskningsändamål

ramanslag

124 095

D 18. Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning

ramanslag

62 799

E 1. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.

ramanslag

36 365

E 2. Utvecklingsarbete inom Utbildningsdepartementets område m.m.

ramanslag

22 524

Summa

27 050 554
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.

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

 &¶RSLAG TILL LAG OM ¤ND
RING I H¶GSKOLELAGEN


Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 § högskolelagen (1992:1434) skall
upphöra att gälla den 1 januari 1999.

Äldre bestämmelser skall dock tillämpas i fråga om den som före den
1 januari 1999 har fått en tjänst som professor utan tidsbegränsning.
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4 Barnomsorg, skola och vuxenutbildning

4.1

Omfattning/ändamål

4.2

Verksamhetsområdet omfattar anslag till skolmyndigheter, utveckling och forskning inom skolområdet, de statliga skolorna (sameskolorna, specialskolorna och statens skolor för vuxna) samt svenska EUprogramkontoret för utbildning och kompetensutveckling. Bidrag lämnas till särskilda insatser för elever med handikapp i skolan, viss verksamhet inom
det kommunala skolväsendet, driften av fristående
skolor (främst kompletterande skolor) samt till
svensk undervisning i utlandet. Vidare ingår i området den särskilda vuxenutbildningssatsningen (kunskapslyftet) och försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning.
Sedan den 1 juli 1996 handläggs frågor om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inom Utbildningsdepartementet.
Det är kommunerna, och i vissa fall landstingen,
som har verksamhetsansvaret för barnomsorg,
grundskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare. Kommunerna får ett generellt statsbidrag från staten som
till en del täcker kostnaderna för verksamheten. Resterande kostnader täcks till övervägande del av
kommunalskattemedel. År 1995 utgjorde kostnaderna för dessa verksamheter 50 % av de totala nettokostnaderna i kommunerna, dvs. ca 110 miljarder
kronor. Skolväsendet och barnomsorgen representerar härmed en betydande del av kommunsektorn både när det gäller budgetbelastning och sysselsättning.
Statsbidraget redovisas inom utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till kommunerna.

Utgiftsutvecklingen

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

3 990

2 811

4 606

1998

1999

2000

5 182

6 233

6 237

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiska utfall
Andelen barn i åldern 1-6 år inskrivna i någon form
av barnomsorg utgjorde år 1996 totalt 75 % av
samtliga barn i den åldern. Andelen inskrivna i barnomsorgen i åldern 1-5 år var 70 % av alla barn. Av
samtliga 6-åringar deltog 94 % i förskolan. Övriga
6-åringar var inskrivna i skolan. Barnomsorgen har
under 1990-talet varit utsatt för stort förändringstryck då resurserna minskat samtidigt som antalet
barn ökat.
Av de elever som lämnade grundskolan år 1996
gick 98 % vidare till studier i gymnasieskolan. De
senaste åren har 87 % av eleverna i gymnasieskolans
nationella program slutfört sin utbildning inom fyra
år.
Antalet elever i kommunal vuxenutbildning
(komvux) läsåret 1995/96 var ca 210 000. Omräknat till heltidsstuderande innebär det drygt 100 000
elever. De flesta av dem deltar i gymnasial vuxenutbildning.
Under 1990-talet har kommunerna gjort neddragningar i sina verksamhetsområden och därmed
även inom skolan. Dessa har främst påverkat kostnaderna för undervisningen. Kostnaderna för undervisning per elev minskade i grundskolan med 17 % i
fasta priser under perioden 1991-1995.
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Större förändringar

lingsplanen redovisas inriktningen på det fortsatta
förändringsarbetet avseende gymnasieskolan.
Den kraftiga expansionen av vuxenutbildningen
som nu sker till följd av kunskapslyftssatsningen
måste också omfatta en successiv förnyelse av vuxenutbildningen såväl organisatoriskt och pedagogiskt
som innehållsmässigt. För år 1998 kommer därför
verksamheten inom vuxenutbildningsområdet att
koncentreras kring att stödja och stimulera detta utvecklingsarbete.

Regleringen av barnomsorgen flyttas från socialtjänstlagen (1980:620) till skollagen (1985:1100).
Från och med den 1 januari 1998 förs ansvaret för
uppföljning, utvärdering och tillsyn av barnomsorgen
över från Socialstyrelsen till Statens skolverk. Förskolans roll som det första steget i ett livslångt lärande tydliggörs.
Den 1 juli 1997 startade regeringens vuxenutbildningssatsning, kunskapslyftet. Redan före kunskapslyftet omfattar kommunal vuxenutbildning, som angivits ovan, drygt 100 000 heltidsstuderande.
Satsningen omfattar fullt utbyggd 140 000 årsstudieplatser år 2000, vilket motsvarar över 3 % av arbetskraften. Detta innebär en av de största satsningarna på vuxenutbildning både i Sverige och i en internationell jämförelse. Kunskapslyftet är också ett
led i en stegvis förnyelse och reformering av vuxenutbildningen. Som ett led i kunskapslyftet sker en
kraftig utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen i syfte att utveckla nya vägar att tillgodose de
utbildningsbehov som ett snabbt föränderligt arbetsliv ställer på kvalificerad yrkesutbildad personal.

4.3

Resultatbedömning och
slutsatser

4.3.1

Inledning

Målet för barnomsorgen är att genom pedagogisk
gruppverksamhet stimulera barns utveckling och bidra till goda uppväxtvillkor. Barn med behov av särskilt stöd skall ges den omsorg de behöver. Verksamheten skall utformas i samarbete med föräldrarna
och underlätta för dem att förena förvärvsarbete och
föräldraskap.
Målet för skolan är att alla barn och ungdomar
oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala
och ekonomiska förhållanden skall ha lika tillgång
till likvärdig utbildning. Alla barn och unga skall ges
förutsättningar att nå målen i skollagen, läroplanerna
och kursplanerna.
Målet för vuxenutbildningen är, i enlighet med
vad som anges i skollag och läroplan, att överbrygga
utbildningsklyftorna, medverka till arbetslivets förändring, bidra till full sysselsättning och tillgodose de
vuxnas individuella önskemål om vidgade studie- och
utbildningsmöjligheter och ge dem tillfälle att komplettera ungdomsutbildningen.
Hög kvalitet i förskola, skola och vuxenutbildning
är en fråga om likvärdighet och rättvisa och en förutsättning för såväl individens som samhällets utveckling.
De yttre betingelserna för skolan har under senare
år lagts fast. Nu måste fokus riktas mot skolans inre
arbete och utbildningens kvalitet. Kraven ökar på att
skolan förmår ge sina elever en utbildning som motsvarar de nationella målen. Skolans uppdrag vad
gäller arbetet med värdegrundsfrågor, som exempelvis elevinflytandefrågor, måste betonas mera i kvalitetsarbetet än vad som hittills skett.
Lärarna är den grupp som har störst betydelse för
skolans utveckling. Regeringen har för avsikt att under innevarande budgetår genomföra en särskild
satsning på att utveckla och stärka lärarna, bl.a. genom stimulans av regionala pedagogiska utvecklingscentra.

Prioriteringar för 1998
Regeringen har i skrivelse till riksdagen Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning -kvalitet
och likvärdighet (skr. 1996/97:112) redogjort för sin
grundläggande syn på verksamhetsområdet och angivit vilka områden som kommer att prioriteras under den kommande tvåårsperioden. Regeringen anger också inriktningen av förändringsarbetet inom
området.
Regeringen prioriterar arbetet med att stärka utbildningens kvalitet och att säkra likvärdigheten. Ett
led i detta arbete är integrationen av förskolans s.k.
sexårsverksamhet, skolan och skolbarnsomsorgen.
Syftet med integrationen är att skapa en pedagogisk
helhet som stärker barns och ungdomars utveckling
och lärande från tidig ålder. Ett annat angeläget område är att öka antalet elever inom det tekniska och
naturvetenskapliga området.
Den mest angelägna satsningen nu är en kvalitetshöjning i grundskolan, så att alla elever får möjlighet
att nå grundskolans mål. Alla elever måste få sådana
kunskaper att de kan hävda sig väl i samhället och
skaffa sig ytterligare kunskaper genom utbildning i
gymnasieskolan.
Gymnasieskolans uppgift är att kvalificera eleverna i tre avseenden - för deltagande i ett demokratiskt
samhällsliv, för ett utvecklande arbetsliv och för vidare studier. För att alla elever i gymnasieskolan skall
nå målen och vara förberedda för ett livslångt lärande krävs även här, som regeringen redovisat i utvecklingsplanen, insatser för att höja kvaliteten. I utveck-
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Grunden för det livslånga lärandet läggs i förskolan. Genom att integrera förskola, skola och skolbarnsomsorg skapas nya förutsättningar som stärker
barnens möjligheter till lärande under deras första
viktiga år i förskolan och grundskolan.
Regeringen lämnar i propositionen Förskoleklass
och andra skollagsfrågor (prop. 1997/98:6) bl.a. förslag om hur bestämmelserna om barnomsorg i socialtjänstlagen (1980:620) kan inarbetas i skollagen
(1985:1100). Vidare föreslås att den sexårsverksamhet som bedrivs inom ramen för förskolan skall bilda
en egen skolform inom det offentliga skolväsendet
för barn och ungdom. I propositionen behandlas
även frågor om mobbning, avgiftsfri skolmat i
grundskolan samt ändring i grundskolans timplan.
Av de resultat som redovisats i regeringens skrivelse till riksdagen om utvecklingen i den kommunala
sektorn (skr. 1996/97:118) framgår att grundskolans
och gymnasieskolans resultat är i väsentliga avseenden goda och internationellt sett ofta mycket goda.
Internationella undersökningar visar bl.a. att förmågan att läsa är mycket god hos eleverna i grundskolan liksom den skriftliga förmågan. Även kunskapsnivån i engelska är god. Kunskaperna i matematik
och naturvetenskap når inte upp till samma nivå som
läsförmågan utan behöver bli bättre. Den internationella undersökningen TIMSS (the Third International
Mathematics and Science Study) om 13-åriga elevers
kunskaper i matematik och naturvetenskap i ett 25tal länder har dock visat att svenska elevers kunskaper i dessa ämnen har förbättrats väsentligt jämfört
med tidigare resultat.
Av de elever som lämnade grundskolan våren
1996 har drygt 94 % fullständiga slutbetyg, vilket
var oförändrat jämfört med året innan. De vanligaste
orsakerna till ofullständiga betyg var att eleven har
anpassad studiegång, inte följt ämnet på grund av
hemspråksundervisning (numera benämnd modersmålsundervisning) och/eller svenska som andraspråk
eller har stor frånvaro. Det nya målrelaterade betygssystemet för grundskolan samt avstämning av elevens
kunskaper i årskurs 5 innebär att grundskolans resultat blir synliga på ett helt annat sätt än tidigare, vilket
gör det lättare att vidta åtgärder för att stödja elever
med svårigheter. Även utvecklingssamtalen är viktiga
i detta sammanhang.
En allt större andel av de elever som lämnar
grundskolan går direkt vidare till studier i gymnasieskolan: 87 % år 1991 och 98 % år 1995. 87 % av
de elever som påbörjade nationella program hösten
1992 fullföljde sin utbildning inom fyra år. Av nedanstående tabell framgår bl.a. att intresset för det
naturvetenskapliga programmet ökade - andelen elever ökade med ca 9 % - mellan läsåren 1995/96 och
1996/97. Andelen flickor på naturvetenskapliga programmet har också ökat kraftigt. Det ökade intresset
för det naturvetenskapliga programmet står väl i linje
med de intentioner att öka intresset för naturvetenskap och teknik som riksdag och regering uttalat.

Det är angeläget att öka antalet elever som studerar
naturvetenskap och teknik i skolan och går vidare till
fortsatta studier i dessa ämnen. Av tabellen framgår
ytterligare förändringar mellan åren, andelen elever
på specialutformade program ökade medan andelen
elever på individuella program minskade.
ANTALET OCH ANDELEN ELEVER I ÅRSKURS 1
PÅ GYMNASIESKOLANS PROGRAM LÄSÅREN
1995/96 OCH 1996/97

PROGRAM

LÄSÅRET 1995/96
ANTAL ELEVER, ÅK 1,
15 OKT

%

LÄSÅRET 1996/97
ANTAL ELEVER, ÅK 1,
15 OKT

%

Samhällsvetenskap

26 192

21,9

26 419

21,9

Naturvetenskap

20 231

16,9

22 182

18,4

Barn- och fritid

7 932

6,6

7 456

6,2

Handels och adm.

6 717

5,6

6 204

5,1

Estetiska

5 407

4,5

5 541

4,6

Hotell och restaurang

4 890

4,1

5 239

4,3

El

4 855

4,1

4 970

4,1

Omvårdnad

4 751

4,0

4 321

3,6

Fordon

4 464

3,7

4 532

3,8

Medie

3 640

3,0

3 705

3,1

Industri

3 414

2,9

3 224

2,7

Bygg

2 927

2,5

2 691

2,2

Naturbruk

2 508

2,1

2 536

2,1

Hantverk

1 433

1,2

1 502

1,2

Energi

935

0,8

916

0,8

Livsmedel

793

0,7

859

0,7

Specialutformade

3 178

2,7

4 396

3,6

Individuella

15 165

12,7

13 781

11,4

Samtliga program

119 432

100

120 474 100

Källa: Den nya gymnasieskolan - Steg för steg (SOU 1997:1) och Skolverkets rapport nr 130, Skolan i siffror 1997:Del 2.

I komvux fanns läsåret 1995/96 över en miljon
kursdeltagare registrerade. Över 800 000 deltog i
gymnasial vuxenutbildning och 77 % av dem slutförde kursen under läsåret. Av dessa fick 42 % betyget Godkänd och 51 % fick högre betyg.
En utförligare redovisning av hur såväl barnomsorgen som skolan och vuxenutbildningen utvecklats
i förhållande till de nationella mål som statsmakterna
satt upp för verksamheten lämnades i våras i regeringens skrivelse till riksdagen om utvecklingen inom
den kommunala sektorn (skr. 1996/97:118).
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4.3.2

ning av gymnasieskolans utveckling som redovisades
i utvecklingsplanen. Arbetsgruppen kommer att behandla principiella och övergripande frågor som kan
komma att ställa krav på förändringar i nuvarande
lagstiftning samt förslag som kräver överläggningar
med arbetsmarknadens parter och intresseorganisationer på central nivå. Skolverket ansvarar för de
förändringar i programmål och kursplaner som erfordras med anledning av gymnasieskolans vidareutveckling. För programmen med yrkesämnen bör
samråd i detta arbete ske med berörda branscher.
Regeringen har i utvecklingsplanen även presenterat bakgrunden och ramarna för en ny och modern
lärlingsutbildning inom gymnasieskolans nationella
program med yrkesämnen. Arbetsgruppen inom Utbildningsdepartementet bereder för närvarande förutsättningarna för en lärlingsutbildning enligt dessa
ramar, en beredningsprocess som även inkluderar
överläggningar med arbetsmarknadens parter och
intresseorganisationer.
Som ett led i utvecklingsarbetet med en ny modern
lärlingsutbildning har samtliga kommuner och landsting inbjudits att medverka i pilotprojekt för att utveckla erfarenheter som skall ligga till grund för den
slutliga utformningen av lärlingsutbildningen. Ett 80tal kommuner har besvarat inbjudan. Utformningen
av pilotprojekten sker i dialog med berörda kommuner. Regeringen kommer under hösten 1997 att fatta
beslut om start av pilotprojekt.
Regeringen avser att stimulera starten av pilotprojekt genom att ge ett startbidrag till de deltagande
kommunerna. Medel härför beräknas under ramanslaget A 4. Genomförande av skolreformer.
För vuxenutbildningen är målet att ge alla vuxna
möjlighet att få ny kunskap och komplettera brister i
tidigare utbildning. Vuxenutbildningen behöver förnyas för att kunna tillgodose såväl individens som
arbetslivets och samhällets krav på ett livslångt lärande. Ett utvecklingsarbete har inletts i kommunerna inom kunskapslyftet och genom försöksverksamheterna med kvalificerad yrkesutbildning och med
distansutbildning, som sammantaget kommer att innebära en successiv reformering av vuxenutbildningen de kommande åren.

Prioritering av kärnverksamheten

Sverige har ett gott utgångsläge när det gäller grundläggande utbildning. Skolan är dock en verksamhet
som har varit föremål för stora besparingar de senaste åren, vilket riskerar att få konsekvenser för skolans
möjlighet att ge alla elever en likvärdig utbildning
med god kvalitet.
Flera rapporter visar att elever med behov av särskilt stöd har fått minskat stöd genom de nedskärningar som gjorts av undervisningen i skolan. Enligt
en av Skolverket genomförd undersökning har andelen elever i grundskolan som anser att det inte är så
lätt att få den hjälp de behöver ökat på tre år (19921995) från 42 % till 48 %. Under samma period har
andelen som tycker att de nästan alltid får hjälp
minskat från 84 % till 75 %. Dessutom uppges att
allt fler elever kräver särskilda insatser.
De tysta eleverna, elever med läs- och skrivsvårigheter, elever med dolda funktionshinder och elever
med allmänna skolsvårigheter tillhör den grupp elever som inte får tillräckligt stöd i skolan. Hur skolan
förhåller sig till de elever som har svårast att tillägna
sig undervisning är ett viktigt mått på skolans kvalitet och likvärdighet. Resurstillskottet till kommunerna bör leda till att elever med behov av särskilt stöd
ges förstärkta resurser. Regeringen anser att det är
viktigt att dessa elevers behov tillgodoses.
Skolan kommer att få ett ökat elevtryck de närmaste åren med anledning av att de aktuella åldersgrupperna ökar (diagram 4.1).
Gymnasieskolan har främst under de senaste åren
befunnit sig i ett intensivt förändrings- och utvecklingsskede vilket ställt stora krav på kommuner, lärare och skolledare. I utvecklingsplanen har regeringen
redovisat vilka områden som kommer att prioriteras
under den kommande tvåårsperioden. Det gäller
främst att utveckla kvaliteten på de gymnasiala programmen med yrkesförberedande kurser. Ambitionerna för den nya gymnasieskolan skall vara fortsatt
höga. Därför kommer målen för programmen och
kursplanerna i bl.a. kärnämnena att ses över.
Inom Utbildningsdepartementet har en arbetsgrupp bildats för att fortsätta att bereda den inriktDIAGRAM 4.1

Prognos över befolkningen i åldergruppen 7-15 år under
åren 1995-2004.
Befolkning

4.3.3

Staten tillskjuter mer resurser

1 100 000

Det statsfinansiella läget och de ökade problemen i
den kommunala ekonomin har lett till att kommuner
tvingas till besparingar. Detta har också påverkat
kostnaderna för kärnverksamheter som skola, vård
och omsorg. Mot bakgrund av detta föreslog regeringen i 1997 års ekonomiska vårproposition (prop.
1996/97:150) en betydande ökning av statsbidragen
för kommuner och landsting. Bidragen ökar med
4 000 miljoner kronor för år 1997 och 8 000 miljoner kronor fr.o.m. år 1998. Regeringens uttryckliga

1 050 000
1 000 000
950 000
900 000
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Källa: SCB, april 1997

24

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

önskemål är att satsningen skall komma skola, vård
och omsorg till del. För skolans del bör elever med
behov av särskilt stöd prioriteras vid kommunernas
fördelning av de extra resurserna, liksom en särskild
satsning på lärares kompetensutveckling i miljö, naturvetenskap och teknik.
Resurstillskottet ger kommunerna ökade förutsättningar att ge alla elever en god utbildning. De
ökade bidragen kan också bidra till att ge positiva
sysselsättningseffekter.
Regeringen har begärt en redovisning av varje
kommun och landsting om vilka åtgärder som planeras med hjälp av det extra bidraget. Kommunerna
har redovisat hur stor andel av bidraget som avses
tillföras grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg
samt övriga verksamheter. Uppgifterna har lämnats
för åren 1997 och 1998.
Kommunerna har enligt redovisningen för avsikt
att tilldela de prioriterade områdena drygt hälften av
det generella bidraget. En stor del av medlen planeras
komma skolan till del och då framför allt grundskolan. En sammanfattning av resultaten finns under utgiftsområde 25. Allmänna bidrag till kommuner.

4.3.4

lämnat sin rapport En värdegrundad skola - idéer om
samverkan och möjligheter (Ds 1997:57). Arbetsgruppen har bestått av representanter från olika departement och myndigheter. En del av rapportens
förslag behandlas i propositionen Förskoleklass och
andra skollagsfrågor (prop. 1997/98:6). I övrigt berör arbetsgruppens förslag i huvudsak Skolverkets
ansvarsområde.
Den av regeringen tillsatta utredningen om funktionshindrade elever i skolan (dir. 1995:134) har bl.a.
till uppgift att kartlägga samhällets nuvarande insatser för funktionshindrade elever i skolan samt beskriva hur dessa insatser tillgodoser deras behov av
samhälleligt stöd. Kommittén skall utifrån detta
analysera hur ansvaret skall fördelas mellan stat,
kommun och landsting för utbildning av funktionshindrade och deras omvårdnad i anslutning till utbildningen. Kommittén har lämnat delbetänkandet
Gymnasieutbildning för vissa ungdomar med funktionshinder (SOU 1996:167). Regeringen avser att på
begäran av kommittén förlänga tiden för kommitténs
arbete till den 15 mars 1998.
Läs- och skrivkommittén (dir. 1996:60) skall redovisa viktiga utgångspunkter för arbetet med att
stödja elever med läs- och skrivsvårigheter samt föreslå åtgärder i förebyggande och avhjälpande syfte.
Uppdraget skall slutföras under september månad
1997.
Kommittén (dir. 1994:29 och 1994:128) med
uppdrag att följa den pågående utvecklingen inom
gymnasieskolan kommer inom kort att lämna sitt
slutbetänkande Den nya gymnasieskolan - problem
och möjligheter (SOU 1997:107).
Inom Utbildningsdepartementet har, som tidigare
nämnts, en arbetsgrupp bildats för att bereda och
utarbeta förslag för en fortsatt utveckling av gymnasieskolan enligt den inriktning som presenterats i regeringens utvecklingsplan.
Kommittén (dir. 1997:55) för uppföljning av resursfördelningen till fristående grundskolor skall följa
och utvärdera kommunernas tillämpning av de nya
bidragsreglerna för fristående grundskolor under läsåren 1997/98 och 1998/99. Kommittén skall belysa
effekterna för såväl fristående grundskolor som för
kommuner. En delrapport skall lämnas senast den 1
oktober 1998. Uppdraget skall slutredovisas senast
den 1 oktober 1999.
Kultur i skolan, en interdepartemental arbetsgrupp mellan Utbildnings- och Kulturdepartementen,
har tillsatts för att stärka kulturen i skolan. Arbetsgruppen skall behandla tre områden: skolan som kulturmiljö, kulturarbetet i undervisning samt delaktighet och eget skapande. Arbetet skall vara avslutat
den 1 oktober 1998.
Regeringen har givit Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) i uppdrag att, i samråd
med Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms
universitet, göra en analys av vilken kompetens lärare
för olika teckenspråksutbildningar för barn och vux-

Pågående utredningsarbete inom
barnomsorg och skola

Det inre arbetet i skolan står i fokus. Ett antal utredningar har i uppdrag att följa utvecklingen i skolan
och lämna förslag till hur det inre arbetet kan stimuleras och utvecklas.
Arbetet med att säkra och utveckla kvaliteten i
undervisningen är ett led i denna utveckling. Den av
regeringen tillsatta kommittén, Skolkommittén (dir.
1995:19 och 1997:2), som har i uppdrag att belysa
det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn
och ungdom och föreslå åtgärder för att stimulera
den pedagogiska utvecklingen, skall lämna sina förslag senast den 1 november 1997.
Regeringen anser att all pedagogisk verksamhet
som syftar till att stödja barn och ungdomar i deras
utveckling bör ses som en helhet. Kvalitet och likvärdighet i verksamheten skall främjas genom ett gemensamt måldokument för barn och ungdom i åldrarna 6-16 år. Barnomsorg och skolakommittén (dir.
1996:61), som haft i uppdrag att utarbeta ett sådant
dokument, har i februari 1997 lämnat sitt betänkande. Kommittén har i tilläggsdirektiv (dir. 1997:30)
också fått i uppdrag att utarbeta förslag till måldokument för förskolan samt göra en översyn av skollagen utifrån de krav integrationen av förskola, skola
och skolbarnsomsorg ställer. Uppdraget skall vara
slutfört den 1 november 1997.
En arbetsgrupp med uppgift dels att inventera det
arbete som sker på myndighetsnivå och rör skolans
värdegrund, dels att föreslå hur det kan samordnas
och anpassas till skolans vardagsarbete har nyligen
25

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

na behöver. I uppdraget ingår också att göra en
kartläggning av behovet av utbildning i teckenspråk
för andra yrkeskategorier än lärare. Uppdraget skall
redovisas senast den 1 mars 1998.

4.3.5

Regeringen beräknar i budgeten för 1998, i enlighet med riksdagens beslut, medel för en fortsatt expansion av kunskapslyftet under år 1998. Vuxenutbildningen byggs ut till totalt 124 300 platser, varav
10 000 platser avser folkbildningen (UO 17). Utbyggnaden innefattar även en utbyggnad av den kvalificerade yrkesutbildningen. Samtidigt måste nu
ökad tyngdpunkt läggas på att också utveckla och
förnya vuxenutbildningen både vad gäller pedagogik,
organisation och innehåll.
För att kunskapslyftet skall kunna leda till en reformering av vuxenutbildningen behöver förnyelsen
av utbildningen bli en allt viktigare del i alla kommuners arbete. Vid delegationens kontakter med
kommunerna har framkommit att kunskapslyftet
redan inneburit starka incitament till förnyelse på en
lång rad områden. Samtidigt har kommunerna givetvis kommit olika långt i fråga om utvecklingen av
vuxenutbildningen. Delegationen för kunskapslyftet
kommer tillsammans med Skolverket att under 1997
och 1998 - då delegationens uppgifter övertas av
Skolverket - verka för att stödja utvecklingsarbetet i
kommunerna, bl.a. genom ökat erfarenhetsutbyte
mellan kommunerna och genom insatser för att stimulera kommunernas fortbildnings- och utvecklingsinsatser inom vuxenutbildningsområdet.
Kunskapslyftskommittén har i uppdrag att lägga
förslag om framtida vuxenutbildning (dir.1995:67).
Regeringen har också givit Kunskapslyftskommittén i
uppdrag att särskilt följa utvecklingsarbetet i kommunerna och till regeringen våren 1998 och våren
1999 lämna delrapporter (dir.1996:71). Hela uppdraget skall vara slutfört senast den 1 mars år 2000.
Avsikten med delrapporterna är att regeringen successivt skall kunna vidta åtgärder som bidrar till att
påskynda förnyelsen av vuxenutbildningen.
Som ett led i förnyelsen av vuxenutbildningen och
den högre utbildningen utökas också under 1998
försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning på eftergymnasial nivå (KY). Försöksverksamheten kommer under hösten 1998 att totalt omfatta
8 800 platser. Med anledning av den stora efterfrågan på den kvalificerade yrkesutbildningen och utbildningens betydelse för att tillgodose arbetslivets
efterfrågan föreslår regeringen att utbyggnaden tidigareläggs med 1 000 platser redan under våren 1998.
Försöksverksamheten utgör en väsentlig del i regeringens strävan att utveckla nya vägar att tillgodose
de utbildningsbehov som ett snabbt föränderligt arbetsliv ställer på kvalificerad yrkesutbildad personal.
Kommittén som leder försöksverksamheten (dir.
1996:41) skall slutföra arbetet före utgången av
1999. Regeringen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp
inom regeringskansliet som bl.a. med utgångspunkt
från försöksverksamheten skall förbereda ett regeringsförslag om den kvalificerade yrkesutbildningens
framtid.
Distansutbildning kommer att få en allt större betydelse i hela utbildningsväsendet inte minst inom

Vuxenutbildning i förändring

Vuxenutbildningen befinner sig för närvarande i ett
intensivt expansions- och förnyelseskede som sammantaget kommer att innebära en omfattande successiv reformering av vuxenutbildningen de kommande åren.
Grunden för denna reformering är den femåriga
vuxenutbildningssatsning (kunskapslyftet) som nu
har inletts i landets samtliga kommuner. Kunskapslyftet är också ett viktigt inslag i regeringens strävan
att halvera arbetslösheten. Fullt utbyggd kommer
expansionen av vuxenutbildningen att motsvara
minst 3 % av arbetskraften. Kunskapslyftet har fått
ett starkt gensvar både från kommunerna som ansvariga för satsningen och från målgruppen för satsningen, lågutbildade arbetslösa och anställda. Riksdagen
beslutade i samband med 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150, bet.1996/97:FiU20,
rskr. 1996/97:284) om en utökning med ytterligare
10 000 platser i kunskapslyftet redan från hösten
1997 och regeringen fördelade i maj 1997 statsbidrag till kommunerna motsvarande 104 000 årstudieplatser. Såvitt nu kan bedömas efter kontakter med
kommunerna är tillströmningen mycket god. Antalet
ansökningar om vuxenstudiestöd pekar i samma
riktning.
Riksdagen beslutade också i samband med vårpropositionen 1997 att av de tillkommande platserna
för hösten 1997 skall även ett begränsat antal kommuner kunna få bidrag för en utökning av vuxenutbildningen på grundskolenivå. Bakgrunden var att
satsningen på kunskapslyftet lett till kraftigt ökad
efterfrågan också på grundskoleutbildning för vuxna,
som särskilt kommuner med hög andel invandrare
och hög arbetslöshet har svårt att fullt ut tillgodose
med egna kommunala medel. Regeringen fastställde i
juni 1997 kriterierna för fördelningen av bidraget
och att det för hösten 1997 skulle motsvara 5 000
årstudieplatser.
Den delegation regeringen tillsatt för att leda arbetet med kunskapslyftet kommer att följa utvecklingen
i direkt dialog med kommunerna fram till dess Skolverket tar över ansvaret den 1 juli 1998. Regeringen
har också givit Skolverket i uppdrag att i samråd
med Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden och Statistiska centralbyrån ansvara
för uppföljning och insamling av data från kommunerna för kunskapslyftet. Rapporteringen skall ske
halvårsvis och redovisas senast den 15 december respektive den 15 maj.
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vuxenutbildning och folkbildning. Inom ramen för
kunskapslyftet utvecklas nu i kommunerna nya metoder att med informationsteknik kombinera nätoch mediaburen utbildning med handledning via lokala lärcentra. Statens skolor för vuxna (SSV) har en
strategisk roll för att utveckla distansundervisningen
och som stöd för att bredda kommunernas användning av distansutbildning. Regeringen har i detta syfte avdelat särskilda resurser för ett gemensamt utvecklingsarbete vid SSV vad gäller läromedel,
pedagogik och metodutveckling. Arbetet kommer att
ske i nära samverkan med den distansutbildningskommitté (DUKOM) som regeringen gett i uppdrag
att senast i maj 1998 lämna förslag som kan främja
en ökad användning av distansmetoder i utbildningen. Regeringen avser att efter det att DUKOM presenterat sitt slutbetänkande och med utgångspunkt i
det utvecklingsarbete som inleds inom ramen för
kunskapslyftet återkomma till riksdagen om SSV:s
framtida utveckling och roll inom utbildningsväsendet.
I 1997 års budgetproposition anmälde regeringen
att det fanns ett behov av att se över vilka kompletterande skolor som skall få del av offentligt stöd. Regeringen har tillsatt en särskild utredare (dir.1997:42)
med uppgift att se över det statliga stödet till kompletterande skolor. Uppdraget skall vara slutfört den
31 december 1997.
Regeringen har för avsikt att inom kort utfärda
tilläggsdirektiv till Kunskapslyftskommittén (U
1995:09) att se över funktionshindrade elevers situation inom alla former av vuxenutbildning.

4.3.6

komplement till den tillsyn, uppföljning och utvärdering som Skolverket kontinuerligt ansvarar för.
Skolverket har fått en tydligare roll i arbetet att
följa upp, utvärdera och säkra utbildningens kvalitet.
De särskilda kvalitetsgranskningar, som kommer att
genomföras av statliga utbildningsinspektörer, är ett
led i detta arbete. Förutom att göra en bedömning av
verksamheten i ett nationellt perspektiv kommer utbildningsinspektörerna att stödja arbetet med kvalitetssäkring lokalt i dialog med de ansvariga. Skolverket skall också i andra former stödja detta.
Regeringen avser inom kort att ändra instruktionen
för Skolverket och förtydliga arbetsuppgifter och ansvar.

4.3.7

Jämställdhet

Kvinnors och mäns, flickors och pojkars lika rättigheter och möjligheter till utbildning är en väsentlig
del av jämställdhetspolitiken. Skolans värdegrund
betonar jämställdhet mellan kvinnor och män och i
skollagens s.k. portalparagraf (1 kap. 2 §) slås fast att
alla barn och ungdomar, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, skall ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen
skall vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. I
skollagen sägs också att alla som verkar inom skolan
skall främja jämställdhet mellan könen.
Jämställdhetsarbetet i skolan är en fråga om kunskap om flickors och pojkars villkor, intressen, utveckling, sätt att arbeta m.m. Det blir härigenom
även en pedagogisk fråga för läraren hur undervisningen skall läggas upp för att på bästa sätt passa
både flickor och pojkar. Ett grundläggande arbete för
att säkerställa att flickor och pojkar, kvinnor och
män får utveckla alla sina möjligheter, får likvärdig
utbildning och likvärdiga chanser i livet måste ske i
skolan. Det är viktigt att jämställdhetsperspektivet
genomsyrar skolans arbete. Lärarna måste ha goda
kunskaper om jämställdhetsfrågorna och dess betydelse för samhällslivet och hur jämställdhetsarbetet
kan bedrivas på ett bra sätt i skolan, så att både
flickor och pojkar får de bästa förutsättningar att utvecklas kunskapsmässigt och i sin personliga utveckling.
Vuxenutbildningen och då särskilt regeringens
satsning, kunskapslyftet, kan ha en särskilt betydelsefull roll för kvinnor och män i yrken och branscher
som drabbas av konjunktur- och strukturförändringar, t.ex. inom kontor, vård och tillverkningsindustri.
De kan genom vuxenutbildning få möjlighet till en
ny yrkesinriktning. Därvid kommer satsningen på
vuxenutbildning också aktivt att bidra till att bryta
den könsmässiga snedfördelningen på arbetsmarknaden.

Åtgärder för att säkra kvaliteten

En likvärdig utbildning kräver att arbetet med att
bedöma, värdera och utveckla kvaliteten i skolväsendet stärks på alla nivåer. För att säkra utbildningens
kvalitet avser regeringen att i samarbete med berörda
myndigheter och organisationer ta fram riktlinjer för
särskilda kvalitetsgranskningar av skolan. Dessa skall
ha till syfte dels att kontrollera och redovisa skolans
resultat och föreslå förändringar, dels att ge stöd till
kvalitetsutvecklingen lokalt.
Kommunernas ansvar för det offentliga skolväsendet förutsätter att varje kommun uppfyller de
krav på uppföljning och utvärdering samt vidtar de
åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa utbildningens kvalitet i enlighet med de nationella målen. I enlighet med utvecklingsplanen bör en skyldighet finnas för huvudmännen och för varje skola att
regelbundet upprätta kvalitetsredovisningar. Dessa
blir ett komplement till de årsredovisningar som enligt kommunallagen skall göras av kommunerna.
Enligt regeringens bedömning skall huvudansvaret
för att genomföra kvalitetsgranskningarna och den
nationella redovisningen ligga på Skolverket. Det blir
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I förslag till instruktionsändring för Skolverket har
verkets ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika
rätt och möjligheter lyfts fram.

4.3.8

stöd till alla elever och framför allt elever med behov
av särskilt stöd. Dimensioneringen av lärarutbildningen behandlas under verksamhetsområdet B. Universitet och högskolor.
Det är viktigt att innehållet i lärarutbildningen både kunskapsmässigt och i andra avseenden motsvarar
de krav som ställs på lärare i dagens skola. Den nyligen tillsatta lärarutbildningsutredningen (dir.
1997:54) har i uppdrag att behandla bl.a. innehåll,
dimensionering och rekrytering avseende olika lärarutbildningar.
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH)
har på uppdrag av regeringen gjort en översyn av lärarbehovet vid specialskolorna. Resultatet av översynen visar bl.a. att specialskolorna kommer att få ett
stort behov av lärare under de närmaste tio åren beroende på stora pensionsavgångar. Regeringen avser
att överlämna SIH:s rapport till den nämnda lärarutbildningsutredningen.
Kompetensutveckling av lärare efter grundutbildningen är ett ansvar för kommunen som arbetsgivare. Staten har dock ett ansvar för att det finns tillgång
till likvärdig fortbildning i alla delar av landet. Regeringen har tidigare redovisat en ökning av statsbidragen till kommuner och landsting. Satsningen ger
ökade möjligheter till skapandet och vidmakthållandet av en likvärdig skola för alla.

Kompetensutveckling och
lärarförsörjning

Regeringen har under ett antal år genomfört olika
insatser för att stimulera intresset för naturvetenskap
och teknik. Det femåriga NOT-projektet i Högskoleverkets och Skolverkets regi, det s.k. basåret och nationella resurscentra i fysik, kemi och teknik liksom
stöd till lärarfortbildning i samarbete med teknikoch naturvetenskapscentra (Science centers) i landet
är några exempel på detta. Intresset för det naturvetenskapliga programmet har ökat kraftigt. Antalet
elever som valde programmet ökade med 9 % mellan
åren 1995 och 1996. Utbildningen inom hela det naturvetenskapliga och tekniska området och de alltmer betydelsefulla miljöfrågorna måste även fortsättningsvis stärkas för att möta framtidens krav.
Genom det tidigare redovisade resurstillskottet till
kommunerna har dessa fått ökade förutsättningar att
satsa på kompetensutveckling av lärare inom dessa
områden.
De tre nationella resurscentra i fysik, kemi och
teknik som finns är uppskattade och efterfrågade av
lärare och elever inom skolväsendet. Samtliga centra
bör för sin verksamhet erhålla en ekonomisk förstärkning. Regeringen återkommer till frågan vad
avser centret i teknik under ramanslaget A 2. Utveckling av skolväsende och barnomsorg. Resurscentra i fysik och kemi behandlas under verksamhetsområdet B. Universitet och högskolor.
Stor uppmärksamhet måste ägnas åt lärarförsörjningen, bl.a. med anledning av de kraftigt ökade
barnkullarna. Lärarförsörjningen är en fråga om både tillgång på och kompetensutveckling av lärare liksom om skolan som en attraktiv arbetsmiljö.
När det gäller tillgång på lärare bedömer regeringen att dimensioneringen av lärarutbildningen för
grundskollärare med inriktning mot årskurserna 4-9
och gymnasielärare bör öka under perioden 20002002. En viss brist riskerar annars att uppstå i vissa
regioner. Under perioden 2003-2005 bör utbildningen av gymnasielärare fortsätta att öka medan utbildningen av grundskollärare med inriktning mot årskurserna 4-9 bör minska. Dimensioneringen av
lärarutbildningen måste också beakta det lärarbehov
som blir en följd av vuxenutbildningssatsningen med
kunskapslyftet. Tillgången på förskollärare och fritidspedagoger för skola och barnomsorg bör säkras
genom i dagsläget oförändrad examination. Behovet
av specialpedagogisk utbildning behöver uppmärksammas. Skolorna bör försäkra sig om specialpedagogisk kompetens för att kunna ge god hjälp och

4.3.9

Internationellt samarbete

Sverige deltar på skolområdet i internationellt samarbete, t.ex. inom EU, OECD, Europarådet, Unesco
samt i Nordiska ministerrådet.

EU
Sverige deltar 1997/98 för tredje året i EU:s samarbetsprogram Sokrates, vilket omfattar all utbildning
från förskolan till högskolan. Det främsta syftet är
att bidra till att höja kvaliteten inom all utbildning
och göra den tillgänglig för fler. En viktig del är att
främja kontakter mellan elever och lärare i olika länder. Under budgetåret 1995/96 deltog svenska skolor
i över 300 projekt inom skolprogrammet Comenius
och språkprogrammet Lingua. Inemot 500 lärare och
skolledare har fått EU-stöd till besök och fortbildning i andra EU-länder.
Leonardo da Vinci-programmet syftar till att utveckla yrkesutbildningen inom medlemsländerna genom satsning på kvalitet och nytänkande. Även i detta ramprogram finns viktiga delar på skolans
område. Under budgetåret 1995/96 fick över 300
svenska elever och unga yrkesarbetande möjlighet att
praktisera i ett annat EU-land. Ett fyrtiotal utbildare
deltog i utbyten med andra EU-länder. Svenska utbildningsanordnare samordnade 10 och deltog i 100
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projekt för att förbättra den grundläggande yrkesutbildningen.
EU-kommissionen har nyligen påbörjat förberedelserna för nästa generation utbildningsprogram.
Kommissionen kommer att lämna ett förslag som
sedan skall underställas Ministerrådet och EUparlamentet för ställningstagande.

Nordiska ministerrådet
Sverige deltar i det nordiska samarbetet under Nordiska ministerrådet och är aktivt i ett flertal projekt
inom olika områden exempelvis språksamarbete,
entreprenörskap inom skolans område, IT i undervisningen, bl.a. det nordiska skoldatanätet, utbildning för små hantverksyrken m.m.

OECD
Sverige deltar aktivt inom ramen för OECD:s arbete
på utbildningsområdet. Därigenom ges vidgade möjligheter till sådana internationella perspektiv som får
allt större betydelse för utvecklingen av den svenska
skolan. Av stort intresse är OECD:s rapporter, t.ex.
när det gäller översikter av nationell utbildningspolitik eller olika aspekter av utbildningssystemen.
I sammanhanget bör också nämnas OECD:s arbete med att utveckla utvärderingsindikatorer inom utbildningsområdet (det s.k. INES-projektet). Arbetet
bedrivs i projektform. Sverige spelar en aktiv roll i
detta arbete. Årligen presenteras en rapport, Education at a Glance, med de mest aktuella indikatorerna.
Sverige deltar för närvarande i projektet Alternative
Approaches to Financing Lifelong Learning som syftar till att kartlägga och finna nya vägar att finansiera
det livslånga lärandet. Utbildningsdepartementet arrangerade i samarbete med OECD upptaktskonferensen till detta projekt i Stockholm den 6-7 mars
1997.

4.3.10 Skoldatanät
En följd av den snabba förändring som teknik och
samhällsliv för närvarande genomgår är att hela
skolområdet utsätts för ett starkt förändringstryck.
Den nya informationstekniken förändrar förutsättningarna för lärandet, t.ex. när det gäller arbetssätt,
arbetsredskap och arbetsmiljö. Allt fler skolelever
söker sig fram i Internet - bl.a. med det svenska skoldatanätet som utgångspunkt - och i databaser och
skaffar på detta sätt information och kunskaper. Det
svenska skoldatanätet, som byggts upp inom Skolverket, är ett virtuellt nätverk och är baserat på Internet och webb. Innehåll och användande av nätet
bygger i allt väsentligt på brukarnas, dvs. skolornas,
intresse och ambitioner. Expansionen sedan starten
har varit framgångsrik. Innehållet i skoldatanätet behöver ständigt utvecklas och hållas aktuellt. Det fortsatta utvecklingsarbetet för det svenska skoldatanätet
fokuseras på tre huvudområden: information till
skolor, utveckling av informationsstrukturer i nätet
och olika särskilda pedagogiska utvecklingsprojekt
kring användning av Internet.
På svenskt initiativ har EU:s samtliga medlemsländer samt Island, Norge och Schweiz gemensamt
påbörjat ett arbete att skapa ett europeiskt skoldatanät. Det europeiska skoldatanätet, vars syfte är att
underlätta, fördjupa och öka antalet internationella
kontakter för elever, lärare och skolledare, har mött
stort internationellt intresse. Det svenska initiativet
har väckt stor uppmärksamhet och har fått starkt
stöd i EU-kommissionen. Under hösten 1997 kommer en första version av det gemensamma nätet att
tas i bruk, finansierad och skapad av Sverige. Med
hjälp av medel från kommissionen kommer därefter
en treårig uppbyggnadsprocess att inledas.

Europarådet
Sverige har under många år deltagit i Europarådets
projekt inom utbildningsområdet, t.ex. projekt om
språkundervisning, sekundärutbildning m.m. Europarådets fortbildningsprogram gör det möjligt för
lärare, skolledare, lärarutbildare m.fl. att delta i gemensamma fortbildningsaktiviteter i Europarådets
medlemsländer

Unesco
Sveriges samarbete på utbildningsområdet inom
Unesco består bl.a. i att delta i och att medverka vid
världsomspännande konferenser på området och i att
anordna möten och konferenser tillsammans med
Unesco. Under det gångna året har Sverige bl.a. deltagit i internationella utbildningskonferenser om lärarnas arbetssituation, vuxenutbildning och miljöundervisning. Sverige ingår fr.o.m. 1997 i Unescos
styrelse för en fyraårsperiod.

4.4

Regeringens bedömningar med
anledning av revisionens
iakttagelser

Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningarna
inom verksamhetsområdet i allt väsentligt är rättvisande. Samtliga myndigheter har således fått s.k. ren
revisionsberättelse. Några myndigheter har dock i
29
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revisionsrapporter fått påpekanden om vissa formella
brister.

4.5

Anslag

A 1.

Statens skolverk

1995/96

Utgift

328 711

Utgift

224 085

1997

Anslag

242 340

1998

Förslag

236 995

1999

Beräknat

252 675

2000

Beräknat

250 146

Därav

1996

Anslagssparande

72 598

Utgiftsprognos

255 000

sträckning. Skolverket söker finna sätt att effektivt
och i konkurrens med det stora flödet av information
nå ut till olika målgrupper med den kunskap som
Skolverket producerar, så att den bidrar till en positiv
utveckling av svensk skola. Regeringen finner det angeläget att metoder utvecklas så att informationen
når skolans personal och får avsett resultat.
Skolverket stöder kompetensutveckling av lärare
inom strategiska områden, bristområden etc. Det är
ett angeläget och av målgrupperna uppskattat stöd.
Skolverket behöver dock i större utsträckning än i
dag följa upp, utvärdera och till regeringen återrapportera hur kompetensutvecklingen av skolans personal fullgörs i kommunerna.
Skolverket har strävat efter att öka sitt tillsynsarbete, vilket är positivt. Under verksamhetsåret har
Skolverket tagit ett mer samlat grepp inom sex områden som bedömts vara nationella brist- och/eller
nyckelområden. Ett decentraliserat mål- och resultatstyrt skolsystem kräver en stark central myndighet
som aktivt följer upp och hävdar utbildningens likvärdighet och kvalitet. Regeringen har i skrivelse Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet (skr. 1996/97:112)
beskrivit en förändrad roll för Skolverket. Bland annat bör Skolverkets tillsynsarbete, genom den nya
roll Skolverket föreslås få i utvecklingsplanen, utvecklas ytterligare och bli tydligare och bredare. Den
tillsyn som Skolverket bedriver kommer att kompletteras genom särskilda kvalitetsgranskningar, som avses utföras av statliga utbildningsinspektörer knutna
till Skolverket. Kvalitetssäkring av undervisningen är
ett område som regeringen ger stor prioritet. Som en
följd av Skolverkets förändrade roll och arbetsuppgifter med anledning av utvecklingsplanen avser regeringen att inom kort ändra instruktionen för Skolverket och därvid förtydliga arbetsuppgifter och
ansvar.
Skolverkets fältorganisation har omorganiserats
och koncentrerats till elva regionkontor. I den instruktionsändring som regeringen avser att besluta
om, föreslås att Skolverket självt får avgöra om verket önskar ha en regional organisation.
Skolverket och Socialstyrelsen har gemensamt redovisat sitt uppdrag att överföra ansvaret för barnomsorgen från Socialstyrelsen till Skolverket. Överföringen beräknas ske den 1 januari 1998.
Myndigheterna har utarbetat förslag till gränsdragningar för myndigheterna, ändringar i instruktionerna för myndigheterna, organisation av tillsyn över
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt belyst
särskilda övergångsfrågor. Myndigheterna har också
inventerat vilka resurser som berörs av överföringen
och gemensamt föreslagit att 1,9 miljoner kronor i
personalkostnader förs till detta anslag och 3,5 miljoner kronor i utvecklingsmedel förs till ramanslaget
A 2. Utveckling av skolväsende och barnomsorg från
utgiftsområde 9. Hälsovård, sjukvård och social omsorg, ramanslaget D 1. Socialstyrelsen. Regeringen

Beloppen anges i tusental kronor

Statens skolverk är statlig sektorsföreträdare på skolområdet. Effektmålet för Skolverket är att genom
uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkringsarbete, särskilda utvecklingsinsatser, tillsyn samt nyttjande av
forskningsresultat aktivt verka för att de mål och
riktlinjer förverkligas för skola och vuxenutbildning,
som riksdagen och regeringen har fastställt.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar ett överskott på 72 598 000 kr. Överskottet beror på att Skolverket successivt byggt upp
sin organisation och under ett antal år haft ett flertal
vakanta tjänster. Omorganisationen av Skolverkets
fältorganisation har också bidragit till överskottet.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett överskott på 59 938 000 kr.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Skolverkets organisation består av en central del i
Stockholm och en fältorganisation som täcker landet.
Skolverket hade 240 fast anställda den 31 december
1996, varav 101 personer arbetar inom fältorganisationen. Härtill kommer experter och konsulttjänster.
Skolverket har i sin årsredovisning redovisat målen för samtliga verksamhetsgrenar och vilka prestationer man använt för att nå målen. I årsredovisningen redovisas utvärderingar och mätningar som skett
av Skolverkets verksamhet. Redovisning av uppnådda resultat är inte lika utförlig. Bland annat behandlas kvalitetsaspekter översiktligt. Detta arbete, liksom
arbetet att säkra kvalitet och likvärdighet i undervisningen, bör utvecklas.
Skolverkets rapporter, referensmaterial, statistik
m.m. är enligt verket lästa och uppskattade men bör
nå ut i skolorganisationen i kommunerna i större ut30
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har inga invändningar mot myndigheternas bedömning i ovan nämnda avseenden.

ningsinspektörer, och engagemanget med anledning
av vuxenutbildningssatsningen ryms inom befintliga
medel. Regeringen avser att återkomma i regleringsbrevet för år 1998 för Skolverket beträffande de områden inom skolväsendet som utbildningsinspektörerna i sitt inledningsskede bör prioritera.
Regeringen föreslår att medel överförs från detta
anslag till ramanslaget A 5. Statens institut för handikappfrågor i skolan för en halv administratörslön.
Skolverket bör även för budgetåret 1998 få rätten
att disponera medel under sitt ramanslag för att
stödja forskning under ramanslaget A 3. Forskning
inom skolväsendet. En besparing på 3 % föreslås tas
ut på Skolverkets anslag som en del av det treåriga
effektivitetskrav som riksdagen tidigare beslutat om.
Anslaget beräknas för år 1999 uppgå till
252 675 000 kr och för år 2000 till 250 146 000 kr.

Slutsatser
Skolverket ges en förändrad roll och ett kraftigt utvidgat ansvarsområde i och med att de nya ansvarsområdena förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
tillförs verket. Regeringen föreslår i propositionen
Förskoleklass och andra skollagsfrågor (prop.
1997/98:6) bl.a. att ansvaret för barnomsorgen överförs från Socialstyrelsen till Skolverket den 1 januari
1998. I sin nya roll skall Skolverket aktivt påverka
skolans och förskolans utveckling i kraft av sina kunskaper. Arbetet med att utvärdera och säkra utbildningens kvalitet blir en nyckelfråga och avses bl.a. att
ske genom ett system med återkommande kvalitetsredovisningar och statliga utbildningsinspektörer
knutna till Skolverket. Elevens rätt till en utbildning
av god kvalitet är central och måste kunna få stöd i
en aktiv tillsyn. Uppföljningssystemen behöver utvecklas. Skolverket har också fått ett omfattande
uppdrag angående uppföljning och rapportering av
den femåriga vuxenutbildningssatsningen, kunskapslyftet. Skolverkets arbetsuppgifter med anledning av kunskapslyftet beräknas även i övrigt att öka
under budgetåret 1998. Den delegation för kunskapslyftet, som regeringen inrättade i augusti 1996
för att leda och följa arbetet med kunskapslyftet,
kommer fr.o.m. den 1 juli 1998 att avsluta sin verksamhet. Delegationens uppgifter kommer då att
övertas av Skolverket. Övertagandet kommer dock
att ske successivt genom en nära samverkan mellan
Skolverket och delegationens sekretariat.
Sammantaget innebär regeringens bedömning att
de mål som fastlagts för Skolverket i huvudsak bör
gälla även under 1998, dock med de instruktionsändringar som blir en följd av förändrad roll och
vidgat ansvarsområde för Skolverket. Verksamheten
bör i ökad utsträckning inriktas på uppföljning, kontroll, utvärdering och kvalitetssäkring av resultat, liksom på att utveckla metoder så att informationen når
ut till personalen och får avsett resultat. Den ökade
internationaliseringen ställer också krav på bättre
samordning mellan Skolverket och Utbildningsdepartementet.
Skolverket redovisar även för år 1997 ett betydande överskott. Skolverket har begärt resursförstärkning med anledning av att verket övertar ansvaret för barnomsorgen. Regeringen anser att
Skolverket bör få använda vissa delar av sitt ekonomiska överskott för det arbete som verket nu övertar
med att integrera barnomsorg och skola, uppföljning, utvärdering, tillsyn m.m. Vidare har regeringen
räknat med en ytterligare neddragning av anslaget
med 6 miljoner kronor. Det är regeringens bedömning att Skolverkets ökade arbete med kvalitetssäkring av undervisningen, bl.a. genom statliga utbild-

A 2. Utveckling av
skolväsende och
barnomsorg1
1995/96 2

Utgift

176 118

Utgift

129 200

1997

Anslag

161 228

1998

Förslag

163 360

1999

Beräknat

167 115

2000

Beräknat

170 971

Därav

1996

Reservation

104 970

Utgiftsprognos

202 000

Beloppen anges i tusental kronor
1. År 1997 ramanslaget A 2. Skolutveckling
2. Avser äldre anslagen från budgetåret 1995/96 A 4. Stöd för utveckling av
skolväsendet och A 6. Fortbildning m.m.

Syftet med anslaget är att ge stöd och stimulans till
utveckling av skolväsendet mot de nationella målen.
Från anslaget bekostas dels rektorsutbildning och
kompetensutveckling för skolväsendets personal, dels
utvecklingsarbete (kursplaner, betygskriterier), visst
produktionsstöd till läromedel, särskilda utvecklingsinsatser för finskspråkiga elever och bidrag till
vissa organisationer. Medlen används också till övergripande projekt inom områden såsom IT, jämställdhet och miljö.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att tilldelade medel under reservationsanslagen A 4. Stöd för utveckling av skolväsendet (reservation 50 941 000 kr) och A 6. Fortbildning m.m. (reservation 54 029 000 kr) inte till fullo
utnyttjats. Det beror delvis på att samtliga de områden inom ramen för projektet Skola i utveckling, som
Skolverket valt att stödja särskilt under en tvåårsperiod, inte hunnit starta. En stor del av den uppkomna
reservationen beräknas komma att tas i anspråk under detta budgetår, bl.a. till följd av att de olika projekten kommer i gång.
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veckling och hur Sverige skall vara en pådrivande
kraft och föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Skrivelsens avsnitt för förskola, grundskola,
gymnasieskola och vuxenutbildning innehåller åtgärder som avser att stärka miljöfrågorna bl.a. genom
ett uppdrag till Skolverket att utarbeta kriterier för
miljömärkning av skolor. Skolverket bör inom ramen
för anslaget stödja arbetet med att utveckla miljöundrvisningen.
Från anslaget utgår bidrag till det nationella resurscentrumet i teknik, Centrum för tekniken i skolan
(CETIS). Regeringen avser öka bidraget till denna
verksamhet med 500 000 kr för budgetåret 1998.
Till anslaget har i beräkningarna förts de 3,5 miljoner kronor i utvecklingsmedel för barnomsorgen,
som bör överföras från Socialstyrelsen till Skolverket
i enlighet med redovisningen under ramanslaget A 1.
Skolverket. Med anledning därav har anslagets benämning ändrats.
Vidare föreslås att 1,5 miljoner kronor förs över
från detta anslag till ramanslaget A 15. Svenska EUprogramkontoret för utbildning och kompetensutveckling.
Från anslaget utgår medel till Lärarhögskolan i
Stockholm, som fått i uppdrag att verka som ett nationellt centrum för svenska som andraspråk och
svenskundervisning för invandrare (sfi).
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till
oförändrad nivå i förhållande till år 1998.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
De statliga insatserna för att stödja skolutveckling
inriktas mot att
— utveckla de nationella mål- och styrdokumenten
så att de fortlöpande svarar mot krav på aktualitet och funktionalitet samt lämna förslag om förändringar i mål eller regelsystem där så bedöms
nödvändigt,
— stödja reformering av skolväsendet med särskild
tonvikt på områden som bedöms som kritiska i
reformeringen eller där svårigheter uppstått,
— främja skolväsendets utveckling mot de nationella
målen inom områden som antingen utifrån analys
av undersökningsresultat är eller kan bli problemområden, eller som bör samordnas nationellt eller
som särskilt lyfts fram i läroplanerna.
En utgångspunkt för verksamheten är det nära
samarbetet mellan kompetensutveckling och skolutveckling. En annan är att såväl form som innehåll i
de kompetensutvecklingsinsatser som Skolverket
stödjer skall formas utifrån kommuners och skolors
behov. Skolverkets insatser skall utgå från ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. Decentralisering som strategi för skolutveckling uttrycker en tilltro till skolledares och lärares egen kompetens att ta
ansvar för skolans utveckling i ett öppet samspel med
politiker, föräldrar och elever. Det innebär samtidigt
ett stort behov av att staten genom Skolverket aktivt
stödjer skolutveckling genom medvetna och stimulerande insatser. Regeringen har givit Skolverket i
uppdrag att kartlägga kompetensutvecklingsbehovet
hos lärarna och hur detta tillgodoses av kommunerna. Det är väsentligt att integerera och se lokal skolutveckling och personalens kompetensutveckling
som en helhet.
Skolverket skall stödja utvecklingen av en dialog
och ett samspel mellan högskola och universitet,
skolor och kommuner i frågor om kompetensutveckling och skolutveckling, bl.a. genom att stödja
utvecklingen av regionala pedagogiska utvecklingscentra.
Ett omfattande reformarbete pågår inom skolområdet. Reformarbetet omfattar främst integrationen
skola - förskola, gymnasieskolan, ny lärlingsutbildning samt vuxenutbildningen. Inom ramen för tilldelade medel bör Skolverket på olika sätt stödja detta reformarbete.
Verksamheten under anslaget bör oförändrat
stödja skolutveckling och kompetensutveckling av
personal och fr.o.m. år 1998 även omfatta barnomsorgen. Vidare bör medlen användas för utveckling
av utlandsundervisningen, bl.a. distansundervisningen.
I en särskild skrivelse till riksdagen redovisar regeringen i dag läget i arbetet för ekologiskt hållbar ut32
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A 3. Forskning inom skolväsendet
1995/96

Utgift

34 746

Utgift

21 546

1997

Anslag

7 708

1998

Förslag

7 873

1999

Beräknat

8 030

2000

Beräknat

8 191

Därav

1996

Reservation

6 845 1

Utgiftsprognos

9 000

utvecklingen av regionala pedagogiska utvecklingscentra.
Regeringen ser positivt på den forskningsverksamhet som Skolverket redovisar. Regeringen tillstyrker Skolverkets förslag att 8,3 miljoner kronor
från ramanslaget A 1. Skolverket får användas för
forskningsändamål samt att i stort sett oförändrat
belopp, ca 7,9 miljoner kronor, anvisas under detta
anslag för år 1998. Beloppet motsvarar kostnader för
pågående verksamhet och redan gjorda åtaganden,
som måste kunna avslutas på ett tillfredsställande
sätt, samt vissa kunskapsöversikter.
För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget uppgå
till oförändrad nivå i förhållande till år 1998.

Beloppen anges i tusental kronor
1. Avser äldre anslag från budgetåret 1995/96

Skolverkets forskningsprogram skall på vetenskaplig
grund öka kunskapen om det svenska skolväsendets
förutsättningar och resultat samt nyttiggörandet av
denna kunskap. När det gäller stöd till forskning beträffande skolsituationen för elever med funktionshinder skall det ges i samråd med Statens institut för
handikappfrågor i skolan.
Från anslaget fördelas medel till forskning inom
skol- och utbildningsområdet. Skolverket stöder vidare etablering av nätverk av forskare liksom publicering och nyttjandet av forskningsresultat. Arbetet
att genomföra forskningsprojekt och fördelning av
medel för forskning har bedrivits i samarbete med
den av regeringen tillsatta forskningsnämnden och
Skolverkets forskningsråd.
Eftersom anslaget fr.o.m. år 1997 är ett ramanslag
har reservationen om 6 845 000 kr, som fanns på
anslaget vid utgången av budgetåret 1995/96, förts
upp som ett äldre anslag. En del av den uppkomna
reservationen kommer att tas i anspråk detta budgetår.

A 4. Genomförande av skolreformer
1995/96

Utgift

114 454

Utgift

64 184

1997

Anslag

122 494

1998

Förslag

83 971

1999

Beräknat

45 565

2000

Beräknat

44 757

Därav

1996

Reservation

67 937 1

Utgiftsprognos

140 000

Beloppen anges i tusental kronor
1. Avser äldre anslag från budgetåret 1995/96

Anslaget skall användas för information och fortbildning om nya läroplaner och betygssystem för
skolväsendet. Anslaget skall vidare användas för insatser i samband med genomförandet av den nya
gymnasieskolan.
Bidrag lämnas till kommunerna för utbildning av
handledare i den arbetsplatsförlagda delen av den
gymnasiala utbildningen samt för utrustning till
skolor som startar program med yrkesämnen i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.
Skolverket disponerar medel för anordnande av
kompetensutveckling inom områden där behovet är
särskilt stort, bl.a. inom områdena läs- och skrivsvårigheter, miljö, naturvetenskap-teknik. Vidare kan
medlen användas för att på olika sätt stimulera IT i
undervisningen.
Medlen kan även användas för informationsinsatser i samband med integreringen mellan förskola,
skola och skolbarnsomsorg.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att det finns en reservation om
67 937 000 kr på anslaget. Eftersom anslaget fr.o.m.
år 1997 är ett ramanslag har reservationen förts upp
under ett äldre anslag. Reservationen beror delvis på
att vissa planerade insatser inte genomförs förrän
budgetåret 1997. Prognosen för innevarande budgetår visar att en del av den uppkomna reservationen
kommer att tas i anspråk detta budgetår.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Skolverkets anslag för forskning var föremål för en
kraftig besparing i 1997 års budget. Skolverket har
efter regeringens medgivande bedrivit fortsatt forskningsverksamhet med utnyttjande av andra tillgängliga medel inom Skolverket. I verkets årsredovisning
redovisas en bred forskningsverksamhet, där nätverk
av forskare etablerats på ett sätt som upplevs konstruktivt. Internationellt samarbete är på väg att byggas upp inom vissa områden.
Forskning är en verksamhet som ofta förutsätter
långsiktig planering och genomförande, vars resultat
endast kan bedömas på lång sikt. Skolforskningen är
viktig och har hög aktualitet. Forskningsanknytningen till skolan har diskuterats mot bakgrund av den
förändrade lärarrollen och förutsättningar för utveckling av skolans verksamhet, men även forskningens betydelse för lärarutbildningen och som en del i
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A 5. Statens institut för
handikappfrågor i skolan

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser

1995/96

Anslaget infördes budgetåret 1993/94. Avsikten
var att 100 miljoner kronor skulle anvisas årligen
under en femårsperiod för kostnader i samband
med införandet av den nya gymnasieskolan. Ytterligare medel har under åren tillförts anslaget,
bl.a. för insatser vid införandet av nya läroplaner,
kursplaner och betygssystem.
Den treåriga gymnasieskolan är införd. År 1997
är det sista året som utbetalning sker av genomföranderesurs enligt förordningen (SKOLFS 1993:16)
om statsbidrag till kommunerna för planering och
information vid införande av de nya programmen i
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Regeringen
föreslår därför att en minskning sker av anslaget.
Vissa insatser behöver dock fortfarande göras, där
analyser och utvärderingar visar på fortsatt behov av
utveckling av verksamheten. Även insatser för kvalitetssäkring behövs. Vidare behövs medel för informationsinsatser m.m. i samband med integreringen
förskola, skola och skolbarnsomsorg enligt vad som
föreslås i propositionen Förskoleklass och andra
skollagsfrågor (prop. 1997/98:6).
I regeringens skrivelse till riksdagen Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - kvalitet och likvärdíghet (skr. 1996/97:112) redogörs för
regeringens syn på utvecklingen av bl.a. gymnasieskolan. I samband med den fortsatta utvecklingen
kan medel för informationsinsatser m.m. behövas.
Regeringen har tidigare under inledningen till detta verksamhetsavsnitt redovisat hur ett pilotprojekt
med lärlingsutbildning skall genomföras. För genomförande av dels lärlingsprogrammet, dels praktikprogrammet har regeringen i 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150) inom utgiftsområde
16. Utbildning och universitetsforskning beräknat
resurser för genomförande av nämnda program. Regeringen har för ändamålet räknat med totalt
27 030 000 kr för år 1998, 40 290 000 kr år 1999
och 38 250 000 kr år 2000.
Regeringen föreslår att 620 000 kr förs över från
detta anslag till ramanslaget A 15. Svenska EUprogramkontoret för utbildning och kompetensutveckling.
Regeringen räknar med en fortsatt minskning av
anslaget för år 1999. Anslaget beräknas för år 1999
uppgå till 45 565 000 kr och för år 2000 till
44 757 000 kr.

Utgift

166 280

Utgift

115 317

1997

Anslag

114 375

1998

Förslag

116 623

1999

Beräknat

120 107

2000

Beräknat

122 333

Därav

1996

Anslagssparande

10 864

Utgiftsprognos

124 624

Beloppen anges i tusental kronor

Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH)
skall ge specialpedagogisk rådgivning och stöd till
kommunerna och till sådana fristående skolor som
står under statlig tillsyn. SIH skall också utveckla,
framställa och distribuera läromedel för synskadade,
rörelsehindrade, hörselskadade/döva och utvecklingsstörda elever. Effektmålet för SIH:s verksamheter är
att minimera de svårigheter som kan uppstå för elever med funktionshinder i en utbildningssituation.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att myndigheten detta år hade
ett anslagssparande på 10 864 000 kr. Enligt myndighetens prognos kommer anslagssparandet, som
bl.a. beror på vakanser och senarelagda projekt, i
stort sett att tas i anspråk detta budgetår.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SIH framhåller i sin årsredovisning att en ökad
samverkan mellan konsulenterna bl.a. lett till en
minskad fokusering på diagnosgrupper, vilket i sin
tur ökat såväl kompetensen som kvaliteten i konsulenternas insatser. Antalet barn och elever med
funktionshinder har, enligt myndigheten, varit relativt konstant över ett antal år. Behovet av specialpedagogisk rådgivning och stöd från konsulenterna har emellertid ökat. Konsulenterna har mött
den ökade efterfrågan genom att i ökad utsträckning ge stöd till personal av olika kategorier i
grupp. Behovstäckningen vad gäller specialpedagogiska läromedel har ökat i det avseendet att antalet produkter som SIH tillhandahåller har ökat.
Särskilt markant är ökningen vad gäller produktionen av programvaror och videokassetter.
I egenskap av central förvaltningsmyndighet för
specialskolorna har SIH under budgetåret bl.a. haft i
uppdrag att i samarbete med specialskolorna arbeta
fram och föreslå verksamhetsmål och resultatmått
för specialskolorna samt Tomtebodaskolans resurscenter inför kommande årsredovisningar. Uppdraget,
som till en del redovisats till Utbildningsdepartemen-
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tet, kommer att slutföras under september månad
1997.

denna verksamhet. Vidare bekostas av anslaget olika
utvecklingsinsatser enligt bedömning av Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH). Effektmålet
är att framställa läromedel och hjälpmedel i nödvändigt antal och av god kvalitet för att tillgodose målgruppens behov.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar en reservation om 4 172 000 kr. Eftersom anslaget fr.o.m. år 1997 är ett ramanslag har
reservationen förts upp under ett äldre anslag. Inkomster från försäljning av läromedel uppgick under
budgetåret till 16 673 000 kr, vilket omräknat till en
tolvmånadersperiod är en mindre ökning i förhållande till föregående budgetår. Medlen disponeras av
SIH. Prognosen för innevarande budgetår visar att
den uppkomna reservationen kommer att tas i anspråk detta budgetår.

Slutsatser
Sammantaget innebär bedömningen att de mål som
lagts fast för SIH bör gälla även under år 1998. Regeringen understryker vikten av att myndigheten vidareutvecklar produktivitets- och effektivitetsmått.
SIH bör under det kommande budgetåret vidareutveckla den pågående samordningen av konsulentverksamhetens samlade kompetens för att höja kvaliteten i insatserna och i så hög utsträckning som
möjligt svara mot behoven av specialpedagogisk rådgivning och stöd. I övrigt föreslår regeringen att medel för en halv administratörstjänst förs över från
ramanslaget A 1. Skolverket till detta anslag.
Regeringen har i propositionen Utbildning i teckenspråk för vissa föräldrar (prop.1996/97:162) föreslagit att SIH skall besluta om och utbetala statsbidrag till utbildningsanordnare av teckenspråksutbildning för föräldrar, s.k. TUFF-utbildning. Under
förutsättning att riksdagen beslutar i enlighet med
regeringens förslag, bedömer regeringen att kostnaderna för att administrera det föreslagna TUFFbidraget ryms inom nuvarande kostnadsram.
Utredningen om funktionshindrade elever i skolan
(U1995:14) kan komma att föranleda förslag från
regeringens sida inom det aktuella området. I avvaktan på resultatet av utredningen beräknas anslaget
uppgå till 120 107 000 kr för år 1999 och till
122 333 000 kr för år 2000.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SIH redovisar en ökad behovstäckning under budgetåret. Såvitt gäller de gravt synskadade eleverna
bedömer SIH, utifrån en fördjupad behovsinventering, att tillgången på läromedel i basämnena är relativt god. I andra ämnen finns alltjämt brister. De omfattande satsningar som nu genomförs i många
kommuner och skolor beträffande datorer i undervisningen samt det faktum att många funktionshindrade elever har en dator som ett personligt och pedagogiskt hjälpmedel har, enligt SIH, lett till ett stort
intresse för dataprogram. Det ökade intresset visar
sig dessutom i den, i förhållande till föregående budgetår, ökade produktionen och försäljningen av program.

A 6. Skolutveckling och produktion
av läromedel för elever med
handikapp

Slutsatser
1995/96

Utgift

32 561

Utgift

24 344

1997

Anslag

20 467

1998

Förslag

20 936

1999

Beräknat

21 512

2000

Beräknat

22 105

Därav

1996

Reservation

4 172 1

Utgiftsprognos

24 529

Den redan tidigare nämnda utredningen om funktionshindrade elever i skolan har bl.a. i uppgift att
kartlägga den statliga läromedelsproduktionen och
föreslå hur denna kan effektiviseras. Efter att utredningen redovisat sina förslag och dessa remissbehandlats, kan regeringen komma att föreslå åtgärder
på området. För åren 1999 och 2000 beräknas, mot
denna bakgrund, nivån på anslaget vara oförändrad i
förhållande till år 1998.

Beloppen anges i tusental kronor
1. Avser äldre anslag från budgetåret 1995/96

Ur anslaget bekostas dels bidrag enligt förordningen
(1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa
läromedel, dels kostnader för utveckling och produktion av, samt information om läromedel för elever
med funktionshinder. Från anslaget finansieras även
kostnader för arvoden till externa läromedelsproducenter och annan expertis samt köpta tjänster för
35
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A 7.
1995/96

Specialskolor och resurscenter
Utgift

563 302

Utgift

385 872

1997

Anslag

414 840

1998

Förslag

418 943

1999

Beräknat

431 868

2000

Beräknat

444 645

Därav

1996

Anslagssparande

59 455

Utgiftsprognos

448 000

vitetsmått leder till en betydligt högre grad av jämförbarhet mellan skolorna i och med nästföljande
årsredovisning. Regeringen bedömer att kostnaderna
för den beräknade elevökningen ryms inom nuvarande kostnadsram. Enligt 7 kap. 7 § skollagen
(1985:1100) skall hemkommunen betala ersättning
till staten för den som är elev i specialskolan. Ersättningen skall tillföras inkomsttiteln 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. För budgetåret 1998
beräknas dessa inkomster till 11 000 000 kr. I den
tidigare nämnda utredningen om funktionshindrade
elever i skolan, ingår i uppdraget att undersöka om
ansvaret för specialskolorna helt kan föras över till
kommunerna eller om staten skall vara fortsatt huvudman. Även det stöd som ges av resurscentren omfattas av utredningsuppdraget. Resultatet av utredningen kan komma att föranleda åtgärder från
regeringens sida.
För år 1999 beräknas mot denna bakgrund anslaget uppgå till 431 868 000 kr och för år 2000 till
444 645 000 kr.

Beloppen anges i tusental kronor

Utbildningen i specialskolan har som mål att ge barn
och ungdomar med synskada, dövhet, hörsel- eller
talskada en till varje elevs förutsättningar anpassad
utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den
utbildning som ges i grundskolan. Resurscentren
skall genom utredning och träning främja den allsidiga utvecklingen hos elever i det offentliga skolväsendet för barn och ungdom samt informera och fortbilda föräldrar, lärare och övrig personal.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar ett anslagssparande på
59 455 000 kr. Enligt specialskolornas prognos beräknas anslagssparandet detta år att uppgå till
26 295 000 kr.

A 8. Särskilda insatser på
skolområdet
1995/96

Regeringens överväganden

Utgift

352 359

Utgift

224 244

1997

Anslag

243 856

1998

Förslag

258 336

1999

Beräknat

269 337

2000

Beräknat

279 641

Därav

Resultatinformation
Specialskolornas och Tomtebodaskolans resurscenters (TRC) årsredovisningar uppvisar, trots vissa förbättringar, alltjämt en skiftande utformning, vilket
försvårar en jämförelse mellan skolorna. Flera skolor
redovisar någon form av genomförda utvärderingar.
Antalet elever uppgick under läsåret 1996/97 till 789,
vilket var en ökning jämfört med föregående läsår då
antalet inskrivna elever uppgick till 766. Omräknat
till heltidstjänster tjänstgjorde 290 lärare under läsåret l996/97. Andelen lärare per 100 elever var under
samma läsår 36,8. Av årsredovisningarna framgår att
nyrekryteringsbehovet av lärare fortfarande är stort.
Flertalet av regionskolorna redovisar en relativt hög
andel elever med invandrarbakgrund, som högst ca
35 % av elevunderlaget. Dessa elevers stora behov av
extra stöd när det gäller den kommunikativa utvecklingen och de krav som detta ställer på skolorna
framhålls i flera av årsredovisningarna.

1996

Utgiftsprognos

243 856

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget är kostnader
— enligt förordningen (1991:931) om statsbidrag till
särskilda insatser på skolområdet,
— för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs,
Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner
för speciellt anpassad gymnasieutbildning för
svårt rörelsehindrade elever (Rh) från hela landet,
— till Örebro kommun enligt avtal mellan staten
och kommunen om viss statlig ersättning avseende gymnasial utbildning i Örebro för döva och
hörselskadade elever,
— för särskilda statsbidrag enligt avtal mellan staten
och Sörmlands respektive Västmanlands landsting samt Örebro kommun om bidrag till kostnader för viss riksrekryterande utbildning för elever
med utvecklingsstörning.
Den huvudsakliga faktorn som styr utgifterna på
området är antalet elever.

Slutsatser
Sammantaget innebär regeringens bedömning att nuvarande mål för verksamheten bör ligga fast. Regeringen förväntar sig att det arbete som pågår vad
gäller att vidareutveckla verksamhetsmål och effekti36
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En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar ett överskott om 5 614 000 kr till följd
av att en utbetalning belastat fel budgetår. Anslagsprognosen för innevarande budgetår däremot pekar
på att utgiften stämmer överens med anvisat anslag.

bildningen skall i övrigt för sameskolan motsvara utbildningen t.o.m. årskurs 6 i grundskolan och för den
integrerade samiska undervisningen t.o.m. årskurs 9 i
grundskolan. Sameskolstyrelsen skall som särskild
uppgift utveckla, framställa och distribuera läromedel för samisk undervisning.
Sameskolstyrelsen får även efter avtal med en
kommun fullgöra kommunens uppgifter inom förskole- och fritidshemsverksamheten för samiska
barn.
Från detta anslag utbetalas även bidrag till Samernas folkhögskola.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar ett anslagssparande om 3 779 000 kr.
Av årsredovisningen framgår att ersättningen till staten från hemkommunen för elevs undervisning i sameskolan har uppgått till 10 429 000 kr. Prognosen
för innevarande budgetår visar på ett anslagssparande om ca 1 492 000 kr.

Regeringens överväganden
Den av regeringen tillsatta utredningen om funktionshindrade elever i skolan (dir. 1995:134) skall
även utreda hur ansvaret för utbildning och omvårdnad i anslutning till utbildning av funktionshindrade
elever skall fördelas mellan stat, kommun och landsting samt vem som skall finansiera verksamheten. De
ändamål för vilka stöd ges ur detta anslag kan därvid
komma att påverkas.
Elevantalet vid riksgymnasierna för döva och hörselskadade i Örebro har läsåret 1996/97 varit något
högre än året dessförinnan och beräknas omfatta ca
400 läsåret 1997/98. Elevantalet i Rh-anpassad utbildning har ökat till 165 elever (+9) läsåret 1997/98
och beräknas ligga på denna nivå även läsåren
1998/99 och 1999/2000.
Regeringen räknar med ett utökat behov av
elevplatserna för Rh-anpassad gymnasieutbildning.
Detta har beaktats vid medelsberäkningen. I avvaktan på förslag från nämnda utredning beräknar regeringen ingen förändring av övriga medel under anslaget.
Med hänsyn till det ovan anförda beräknas medelsbehovet under anslaget för år 1998 till
258 336 000 kr, för år 1999 till 269 337 000 kr och
för år 2000 till 279 641 000 kr.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sameskolstyrelsens resultatredovisning innehåller en
god kvantitativ redovisning av kostnader, intäkter
etc. Verksamhetsmål och prestationer har delvis presenterats. En kvalitativ analys där målsättningar sätts
i relation till prestationer och resultat saknas dock.
Regeringen har därför i regleringsbrevet för 1997 fokuserat verksamhetsmålen på kvalitet och likvärdighet och bl.a. gett Sameskolstyrelsen i uppdrag att i
samarbete med Skolverket utarbeta förslag på kvalitetsmått.
Det finns sex sameskolor. Integrerad samisk undervisning bedrivs inom kommunal grundskola i nio
kommuner. I sameskolan gick under läsåret 1996/97
143 elever, jämfört med 133 elever 1995/96. Den
integrerade verksamheten omfattade 141 elever.
Sedan den 1 januari 1996 leds varje sameskola av
en rektor. Vidare har produktionen av samiska läromedel överlåtits på ett förlag. Sameskolstyrelsen
ansvarar dock för den långsiktiga planeringen och
för de pedagogiska delarna av verksamheten. Under
budgetåret har ett nordiskt samarbete om samiska
läromedel och ett projekt inom ramen för Sokrates
för användning av multimedia i språkundervisningen
bedrivits.
Samernas folkhögskola har i sin årsredovisning
redovisat ett överskott för 1995/96.

A 9. Sameskolstyrelsen1
1995/96

Utgift

49 831

Utgift

35 582

1997

Anslag

33 246

1998

Förslag

33 714

1999

Beräknat

34 646

2000

Beräknat

35 564

Därav

1996

Anslagssparande

3 779

Utgiftsprognos

35 533

Beloppen anges i tusental kronor
1. Tidigare ramanslaget A 9. Sameskolor

Sameskolstyrelsen är en styrelse för sameskolorna,
integrerad samisk undervisning och samisk förskoleoch fritidsverksamhet. Utbildningen vid sameskolorna och den integrerade samiska undervisningen har
som effektmål att bevara och utveckla det samiska
språket och den samiska kulturen genom att ge samers barn en utbildning med samisk inriktning. Ut-

Slutsatser
Sameskolstyrelsen bör i sina resultatredovisningar till
regeringen mer inrikta sig på kvalitativ analys. Regeringen anser att en av de viktigaste uppgifterna för
37
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styrelsen under budgetåret 1998 bör vara att fullfölja
det kvalitetssäkringsarbete som påbörjats under innevarande budgetår.
Det behov av kompetensutveckling för förskollärare och lärare som föreligger enligt Sameskolstyrelsen förutsätts kunna finansieras inom ramen för tilldelade medel.
Regeringen föreslår i propositionen Förskoleklass
och andra skollagsfrågor (prop. 1997/98:6) att Sameskolstyrelsen skall få rätt att anordna förskoleklasser och aviserar i samma proposition att förändringar kommer att genomföras i sameskolförordningen (1995:205) som en följd därav.
Sameskolstyrelsen och kommunen bör även i fortsättningen i avtal avgöra den kommunala ersättningens storlek per barn i samisk förskoleklass. För att
underlätta integrationen mellan samiska förskoleklasser och sameskolan bör resurserna kunna användas mer flexibelt. Regeringen föreslår därför att
Sameskolstyrelsen tillåts utnyttja ramanslaget tillsammans med den kommunala ersättningen för den
integrerade verksamheten.
Enligt 8 kap. 7 § skollagen skall hemkommunen
betala ersättning till staten för den som är elev i sameskolan. Ersättningen skall tillföras inkomsttiteln
2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. För
budgetåret 1998 beräknas dessa inkomster till
7 395 000 kr.
Regeringen beräknar anslaget för år 1999 till
34 646 000 kr och för år 2000 till 35 564 000 kr.

för IB-utbildning samt för IB-utbildning vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket,
—- ersättning till kommun och landsting för merkostnader för nordiska elever på gymnasial nivå,
— ersättning för personskada till elev i viss gymnasieutbildning,
— statsbidrag till riksinternatskolor samt till internationella grund- och gymnasieskolor (1995/96: anslaget A 15),
— bidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers
skolgång i Sverige.
Den huvudsakliga faktorn som styr utgifterna på
området är antalet elever.

Regeringens överväganden
Medelsberäkningen för riksinternatskolor, internationella grund- och gymnasieskolor och internationell
utbildning på gymnasienivå (IB-utbildning) utgår
från en ram av årselevplatser som riksdagen fastställt.
Under innevarande budgetår lämnas statsbidrag till
de tre riksinsternatskolorna, sex internationella
grundskolor och två internationella gymnasieskolor
samt till IB-utbildning i Göteborg, Sigtuna respektive
Stockholm. Regeringen beräknar i huvudsak oförändrad omfattning för budgetåren 1998-2000.
Från detta anslag utbetalas också bidrag till en
kommun för elever från annat nordiskt land enligt
överenskommelsen om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasial nivå. Ett visst ökat intresse har
kunnat noteras de senaste åren. Vid medelsberäkningen har en uppskattning gjorts av medelsbehovet
utifrån tidigare års belastning.
Mot bakgrund av vad som anförts beräknar regeringen medelsbehovet för åren 1998, 1999 och 2000
till oförändrad nivå i förhållande till år 1997.

A 10. Bidrag till viss verksamhet
motsvarande grundskola och
gymnasieskola
1995/96
Därav

1996

Utgift 1

57 289

Utgift

37 115

1997

Anslag 2

113 812

1998

Förslag

118 091

1999

Beräknat

121 633

2000

Beräknat

125 282

Utgiftsprognos

113 812

Beloppen anges i tusental kronor
1. Anslaget A 9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet
m.m, anslagsposterna 1-3
2. Nytt anslag

Under detta anslag beräknar regeringen medel för
— särskilt verksamhetsstöd till bl.a. vissa riksrekryterande gymnasiala utbildningar,
— bidrag till kostnader för Sveriges anslutning till
examensorganisationen International Baccalaureate Organisation (IBO) i Genève, särskilt statsbidrag till Göteborgs och Stockholms kommuner
38
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A 11. Bidrag till svensk undervisning i
utlandet
1995/96

Utgift

111 821

Utgift

72 576

1997

Anslag

81 391

1998

Förslag

67 108

1999

Beräknat

71 156

2000

Beräknat

72 619

Därav

1996

Utgiftsprognos

1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284). Förslaget var
föranlett av det statsfinansiella läget. Även om de
svenska utlandsskolorna och den kompletterande
svenskundervisningen är viktiga för de svenskar som
vistas utomlands, anser regeringen, att med hänsyn
de kraftiga besparingar som skett inom många områden i Sverige - inte minst inom skolan - för att sanera landets ekonomi, kan inte heller detta område
undantas från besparingar.
Svenska utlandsskolors förening (SUF) har dock
påtalat svårigheterna för skolorna att göra hela besparingen på en gång och dessutom under löpande
läsår. Skolorna fastställer såväl budget som elevavgifter läsårsvis.
Regeringen har förståelse för de problem skolorna
ställs inför och föreslår därför att ändringar i statsbidragssystemet genomförs först från den 1 juli 1998
för att skolorna skall få viss tid att anpassa verksamheten till ett lägre statligt bidrag. För att uppnå besparingen avser regeringen att genomföra följande
ändringar när det gäller bidragen.
Elevbidraget till grundskolorna sänks per elev
fr.o.m. den 1 juli 1998 med 6-8 % i förhållande till
bidraget för 1997. Bidraget för skolor med högst tio
elever beräknas till 53 000 kr per elev och bidraget
för skolor med över 55 elever till 26 000 kr per elev.
En successiv avtrappning däremellan sker av bidraget
med 600 kr per elev.
Lokalkostnadsbidraget sänks från 75 % till 60 %
av årskostnaderna för de lokaler som behövs för utbildningen från den 1 juli 1998 samt till 50 % från
den 1 juli 1999.
Handledararvodet vid distansutbildning halveras
från den 1 juli 1998. Arvodet varierar i dag mellan
8 190 kr - 19 450 kr per elev beroende på elevantal.
Utöver handledararvodet betalar staten materialet
vid distansutbildning för de elever som uppfyller kraven för behörighet enligt 3 § förordningen
(1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar.
Den kompletterande svenskundervisningen har
ökat under senare år. Kostnaden härför beräknas för
närvarande till ca 10 miljoner kronor. Regeringen är
medveten om att den kompletterande svenskundervisningen utgör ett viktigt komplement för att många
svenska elever i internationella eller nationella skolor
skall kunna upprätthålla sina kunskaper i det svenska språket och kulturen. Ett stort ansvar för detta
åvilar dock föräldrarna. Regeringen föreslår att bidraget för kompletterande svensk undervisning sänks
från nuvarande 3 070 kr per elev till 1 500 kr per
elev från den 1 juli 1998.
Vidare föreslås att bidraget till Riksföreningen
Sverigekontakt sänks med 75 000 kr från år 1998
och med ytterligare 75 000 kr från år 1999.
Besparingarna beräknas till 13 200 000 kr för år
1998, ytterligare 6 000 000 kr för år 1999 och ytterligare 800 000 kr för år 2000. Neddragningen görs
med 20 miljoner kronor under detta anslag redan

75 000

Beloppen anges i tusental kronor

Bidragsbestämmelserna
finns
i
förordningen
(1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar. Bestämmelserna innebär i korthet att statsbidrag lämnas till huvudmannen
för en svensk utlandsskola, distansundervisning,
kompletterande svensk undervisning och undervisning vid utländsk skola (internationell skola).
Från anslaget bekostas även löneförmåner m.m.
som tillkommer nationellt anställda lärare m.fl. vid
Europaskolorna.
Bidrag lämnas även till Riksföreningen Sverigekontakt.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar ett överskott på 14 095 000 kr. Dessutom visar prognosen för anslagsbelastningen under
innevarande budgetår ett överskott på 6 391 000 kr.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Anslaget är beroende av elevutvecklingen. Antalet
elever i reguljär utbildning uppgick läsåret 1996/97
till 1 150. Antalet elever som deltog i distansundervisning med handledning var 89 och i kompletterande svensk undervisning 2 994. Antalet elever i svenska sektioner vid internationella skolor utgjorde 179.
Inom Europaskolorna finns svenska sektioner i
Bryssel och Luxemburg med nationellt anställda lärare. Svenska elever finns även i övriga Europaskolor,
men ingår då i någon annan språksektion. Det totala
antalet svenska elever vid Europaskolorna var 179
läsåret 1996/97, varav vid den svenska sektionen i
Bryssel 65 och i Luxemburg 46. Antalet nationellt
anställda lärare utgjorde 10.

Slutsatser
I 1997 års ekonomiska vårproposition (prop.
1996/97:150) föreslog regeringen att en besparing
skulle göras på svensk undervisning i utlandet med
20 miljoner kronor fr.o.m. år 1998. Riksdagen hade
inga
invändningar
mot
förslaget
(bet.
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A 12. Statens skolor för vuxna

fr.o.m. år 1998. För att finansiera det treåriga utlägget föreslås att en ej utnyttjad reservation under det
för budgetåret 1995/96 uppförda anslaget Fortbildning m.m. får disponeras för att täcka de kostnader
som inte ryms inom detta anslag.
I samband med Sveriges medlemsskap i EU anslöt
sig Sverige också till konventionen med stadga för
Europaskolorna. Utifrån antalet sektioner, klasser
och elever bestämmer styrelsen för Europaskolorna
hur många lärare som skall anställas. Medlemslandet
anställer de nationella lärarna och betalar lön till
dem. Regeringen bedömer att antalet elever vid Europaskolorna kommer att öka och beräknar därför
en ökning av medlen för dessa såväl för år 1998 som
för år 1999.
För år 1999 beräknas anslaget uppgå till
71 156 000 kr och för år 2000 till 72 619 000 kr.

1995/96

Utgift

Anslags60 558 sparande

Därav 1996

Utgift

44 282

1997

Anslag

Utgifts38 411 prognos

1998

Förslag

38 155

1999

Beräknat

39 244

2000

Beräknat

40 366

9 443

47 854

Beloppen anges i tusental kronor

Effektmålet för Statens skolor för vuxna (SSV) i
Norrköping och Härnösand är att öka tillgängligheten av vuxenutbildning genom att erbjuda och utveckla motsvarande kommunal vuxenutbildning i
form av distansutbildning. Under budgetåret
1995/96 innehållande 18 månader redovisade SSV i
Norrköping en omsättning på 47 miljoner kronor
och 10 605 kursdeltagare och SSV i Härnösand redovisade en omsättning på 45 miljoner kronor och
8 715 kursdeltagare. Anslaget tillförs inkomster för
uppdragsutbildning, avgifter för studiematerial och
andra hjälpmedel samt ansökningsavgifter och prövningsavgifter.
En jämförelse mellan anslag och utfall budgetåret
1995/96 visar att verksamheten vid skolorna totalt
sett genererat ett underskott, bl.a. till följd av intäktsbortfall i verksamheten med uppdragsutbildning
i Norrköping.

BUDGET FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET I NORRKÖPING (TKR)
UPPDRAGSVERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
INTÄKT-KOSTNAD

KOSTNADSTÄCKNING

UPPDRAGSGIVARE
STATEN %

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

9 641

14 917

-5 276

65 %

25

75

Prognos 1997

5 900

6 400

500

92 %

30

70

Budget 1998

8 000

7 500

500

107%

25

75

Utfall 1995/96
Varav 1996

Beräknat 1999

10 000

Beräknat 2000

10 000

BUDGET FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET I HÄRNÖSAND (TKR)
UPPDRAGSVERKSAMHET

Utfall 1995/96
Varav 1996

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
INTÄKT-KOSTNAD

KOSTNADSTÄCKNING

UPPDRAGSGIVARE
STATEN %

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

11 171

12 752

-1 581

88 %

50

50

6 532

7 396

-864

88%

50

50

Prognos 1997

13 000

12 500

500

104%

60

40

Budget 1998

16 000

15 500

500

103%

65

35

Beräknat1999

17 000

Beräknat 2000

18 000
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för att skräddarsy utbildning i enlighet med kraven
hos olika aktörer.
För år 1999 beräknas utgifterna uppgå till
39 244 000 kr och för år 2000 till 40 366 000 kr.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Anslaget redovisas oförändrat med indexerad uppräkning och regeringen gör bedömningen att medlen
kommer att förbrukas. Skolorna har också tillförts
medel som en del i regeringens satsning på ett nationellt kunskapslyft genom regeringsbeslut. De medel
som kommer skolorna till del inom ramen för kunskapslyftet avser utbildning av egna elever men även
utvecklingsarbete vid skolorna som kommer att ske i
samverkan med Kunskapslyftsdelegationen. Regeringen gör bedömningen att skolornas utvecklingsarbete avseende läromedel och pedagogik bör samordnas i syfte att uppnå största möjliga effekt av
verksamheten.

A 13. Bidrag till viss verksamhet
inom vuxenutbildning

Regeringens bedömning med
anledning av revisionens iakttagelser

1995/96 1

Utgift

253 955

Därav 1996

Utgift

164 649

1997 2

Anslag

Utgifts130 336 prognos

1998

Förslag

134 236

1999

Beräknat

136 920

2000

Beräknat

139 659

130 336

Beloppen anges i tusental kronor
1. Anslaget A 15. Bidrag till driften av fristående skolor
2. Nytt anslag

Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket
(RRV) har haft invändningar på det uppkomna underskottet under budgetåret 1995/96 i uppdragsutbildning vid skolan i Norrköping. RRV har därvidlag
i sin revisionsrapport uppmärksammat styrelsen på
vikten av att prioritera budgetarbetet och uppföljningen. Regeringens bedömning är att det uppkomna
underskottet i uppdragsverksamheten måste avhjälpas så att fullständig kostnadstäckning erhålls. Regeringen kommer inom kort att ge SSVN i uppdrag att
inkomma med en redovisning av vilka åtgärder skolan kommer att vidta för att komma till rätta med
det uppkomna underskottet. Regeringen konstaterar
att Skolverket vid sin tillsyn uppmärksammat brister
i förhållande till gällande förordning för verksamheten i de båda skolorna.

Från anslaget bekostas statsbidrag till
— kompletterande skolor enligt förordningen
(1996:1206) om fristående skolor,
— Katrineholms Tekniska skola enligt förordningen
(SKOLFS 1991:52) om statsbidrag för riksrekryterande teknisk vuxenutbildning vid Katrineholms Tekniska skola,
— Nordiska scenografiskolan i Skellefteå,
— Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande
kursverksamhet anordnad länsvis i samverkan
med de regionala hemslöjdsföreningarna,
— försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom
vuxenutbildningsområdet enligt särskilda regeringsbeslut.

Slutsatser
Regeringens överväganden

Regeringen har med anledning av genomförd revision och tillsyn påbörjat ett översynsarbete för att
klargöra skolornas framtida utveckling och roll i utbildningssystemet. Inom ramen för detta översynsarbete kommer gällande föreskrifter avseende bl.a.
uppdragsutbildning samt verksamhet i utlandet att
ses över. SSV har en strategisk roll för att utveckla
distansundervisningen. Verksamheten måste utvecklas ytterligare så att SSV kan bli moderna distansutvecklingscentra med väl fungerande interaktivitet. De
extra resurser som kommer SSV till del genom kunskapslyftet bör i ett första steg ge utrymme för metod- och materialutveckling i syfte att sprida distansutbildningsidéerna
till
kommunerna,
folkbildningen och andra utbildningsanordnare samt

Enligt 4 kap. förordningen (1996:1206) om fristående skolor kan fristående skolor vars utbildningar anses särskilt värdefulla från nationell synpunkt
(kompletterande skolor) ställas under statlig tillsyn
och i vissa fall tilldelas statsbidrag. Under budgetåret
1997 lämnas bidrag till 36 kompletterande skolor. I
budgetpropositionen för år 1997 anmälde regeringen
att det fanns ett behov av att se över vilka kompletterande skolor som skall få del av offentligt stöd. Regeringen tillkallade därför i mars 1997 en särskild utredare (U 1997:04) med uppdrag att se över det
statliga stödet till kompletterande skolor (dir.
1997:42). Uppdraget skall vara slutfört den 31 december 1997.
41
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Regeringen föreslår i avvaktan på resultatet av
översynen av stödet till de kompletterande skolorna
att ramen för år 1998 för stöd till dessa skolor hålls
oförändrad.
Regeringen anser att verksamheten vid Katrineholms Tekniska skola även fortsättningsvis skall fungera som riksrekryterande och beräknar oförändrad
medelstilldelning för verksamheten. Under anslaget
har även medel beräknats för Nordiska scenografiskolan i Skellefteå samt Svenska hemslöjdsföreningarnas riksomfattande kursverksamhet. Regeringen beräknar för budgetåret 1998 särskilda medel
liksom för innevarande budgetår, för försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom vuxenutbildningsområdet. Resurserna skall främst användas för
att påskynda den pedagogiska utvecklingen som sker
inom ramen för den femåriga kunskapslyftssatsningen. Vidare föreslås att 1 miljon kronor förs över från
detta anslag till ramanslaget A 15. Svenska EUprogramkontoret för utbildning och kompetensutveckling.
För år 1999 beräknas utgifterna uppgå till
136 920 000 kr och för år 2000 till 139 659 000 kr.

utbildningsbehov i framtiden och därmed vara ett
aktivt bidrag i reformeringen av vuxenutbildningen
så att den anpassas till de krav som individen, arbetslivet och samhället ställer. I regeringens skrivelse
till riksdagen Utvecklingsplan för förskola, skola och
vuxenutbildning - kvalitet och likvärdighet (skr.
1996/97:112) beskriver regeringen sin syn på utvecklingen av vuxenutbildningen.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att tilldelade medel under anslaget A 9. Bidrag till viss verksamhet inom det
kommunala skolväsendet m.m., anslagsposten 4. Bidrag för särskilda utbildningsinsatser i gymnasieskolan och komvux m.m. (2 436 855 000 kr) inte till
fullo har utnyttjats. Det beror på att den verksamhet
som bedrevs av kommunerna inte nådde upp till beräknade volymer. Inte heller ramanslaget A 18. Försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning
(51 000 000 kr) utnyttjades till fullo under budgetåret 1995/96.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

A 14. Särskilda
utbildningsinsatser för vuxna
1995/96 1

Utgift

1 684 250

Därav 1996

Utgift

1 264 205

1997 2

Anslag

Utgifts2 751 798 prognos

1998

Förslag

3 474 333

1999

Beräknat

4 504 413

2000

Beräknat

4 474 563

Särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa våren
1997
Den särskilda vuxenutbildningssatsningen inleddes
den 1 juli i år vilket har inneburit att vårterminen
1997 har varit en övergångstermin. Syftet var att
kurser som startade höstterminen 1996 skulle kunna
fullföljas under 1997 samtidigt som vissa nya kurser
skulle kunna påbörjas. Under första halvåret 1997
anvisades därför under detta anslag bidrag för särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa inom komvux och i studieförbund.
Till komvux fördelades totalt 59 500 heltidsplatser till en beräknad kostnad av högst 841,5 miljoner
kronor. Skolverket har den 1 september 1997 redovisat resultatet i en rapport. Av rapporten framgår att
56 500 heltidsplatser har anordnats till en kostnad av
790 miljoner kronor, vilket innebär att 94 % av anslaget utnyttjats.
Till studieförbunden anvisades 45 miljoner kronor
för studieverksamhet för arbetslösa. Folkbildningsrådet har den 31 augusti 1997 redovisat resultatet som
visar att studieförbunden under första halvåret 1997
kunnat upprätthålla en verksamhetsvolym motsvarande andra halvåret 1996.

2 751 798

Beloppen anges i tusental kronor
1. Anslaget A 9. Bidrag till viss verksamhet inom det kommunala skolväsendet
m.m. anslagsposten 4 och anslaget A 18. Försöksverksamhet med kvalificerad
yrkesutbildning
2. Nytt anslag

Från anslaget bekostas statsbidrag enligt förordningen (1996:1502) om statligt stöd till särskilda satsningar på utbildning av vuxna. Under anslaget beräknas också bidrag till försöksverksamheten med
kvalificerad yrkesutbildning enligt förordningen
(1996:372) om en försöksverksamhet med viss kvalificerad yrkesutbildning. Målet för den särskilda vuxenutbildningssatsningen är att, genom utökad gymnasial vuxenutbildning som anordnas utöver sådan
utbildning som anordnas med kommunala medel,
åstadkomma ett kraftigt kunskapslyft för i första
hand arbetslösa vuxna, som saknar treårig gymnasiekompetens (prop. 1995/96:222). Detta görs i syfte
att öka sysselsättning och tillväxt. Satsningen skall
bidra till att utveckla nya former för att möta vuxnas

Kunskapslyftet
Den femåriga satsningen på vuxenutbildning som
benämns kunskapslyftet inleddes den 1 juli 1997 och
ersatte de särskilda utbildningsinsatser för arbetslösa
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som bedrivits i komvux t.o.m. vårterminen 1997.
Kunskapslyftet har mötts av stort intresse och engagemang från kommunerna. Samtliga 288 kommuner
har ansökt om medel för vuxenutbildningssatsningen. Kommunernas ansökningar visade ett betydligt
större behov av utbildningsplatser än de planerade.
Riksdagen beslutade efter förslag i 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) om ytterligare
medel på tilläggsbudget för budgetåret 1997 motsvarande 10 000 utbildningsplatser. Regeringen har
också beräknat utgifter för ytterligare 10 000 utbildningsplatser per år under 1998, 1999 och 2000. Regeringen beslutade den 15 maj 1997 om fördelning
till kommunerna av det statliga stödet till vuxenutbildningssatsningen. Som grund för fördelningen till
kommunerna har andelen arbetslösa, utbildningsnivån samt den planerade verksamheten i kommunerna legat. Den verksamhet som planeras i landets
kommuner för hösten 1997 och för 1998 utgörs till
ca 10 % av orienteringskurser, ca 30 % kurser i yrkesämnen och ca 60 % kurser i allmänna ämnen. Av
de tillkommande platserna skall till ett begränsat antal kommuner även bidrag kunna ges till vuxenutbildning på grundskolenivå, för att säkerställa att
kunskapslyftet kommer särskilt utsatta grupper till
del. Regeringen fastställde den 12 juni 1997 belopp
per årsstudieplats samt turordning mellan kommuner
för fördelning av statligt stöd till grundläggande vuxenutbildning inom ramen för kunskapslyftet.
Kunskapslyftskommittén (dir. 1996:71) skall följa
utformningen av den särskilda vuxenutbildningssatsningen och har också ansvar för att fristående nationella utvärderingar genomförs samt ett samordningsansvar för utvärderingen av kunskapslyftet.
Regeringen har uppdragit åt Kunskapslyftskommittén att svara för nationella utvärderingar av vuxenutbildningssatsningen och medel har avsatts för
detta. Kunskapslyftskommittén skall göra en årlig
avrapportering till regeringen senast den 1 april åren
1998 och 1999 för att möjliggöra en successiv reformering av vuxenutbildningen. Regeringen har
även uppdragit åt Skolverket att i samråd med Arbetsmarknadsstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden och Statistiska centralbyrån ansvara för uppföljning och insamling av data från kommunerna om
kunskapslyftet. Denna rapport skall ske halvårsvis
senast den 15 december respektive den 15 maj. Under åren 1998 och 1999 skall Skolverket och Kunskapslyftskommittén samordna sina respektive rapporteringar till regeringen.

rad yrkesutbildning. Målet med försöksverksamheten är att pröva nya eftergymnasiala utbildningar,
nya pedagogiska former och nya anordnare. Utbildningen skall förena praktisk inriktning med fördjupade teoretiska kunskaper. Under en tredjedel av utbildningstiden genomförs utbildningen i form av
lärande i arbete på en arbetsplats. För läsåret
1996/97 har kommittén fördelat 1 700 platser, vilka
fördelar sig på 65 utbildningar. Till de två intagen
hösten 1996 och hösten 1997 har långt fler ansökningar inkommit än kommittén haft resurser att fördela. Ansökningarna har innehållit välmotiverade
förslag till utbildning som svarar mot efterfrågan i
arbetslivet. Riksdagen har därför efter förslag från
regeringen i 1997 års ekonomiska vårproposition beslutat (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284) om ytterligare medel på tilläggsbudget
för år 1997 motsvarande ytterligare 1 500 platser i
försöksverksamheten med den kvalificerade yrkesutbildningen fr.o.m. år 1997. Regeringen har också beräknat utgifter för ytterligare utbildningsplatser för
treårsperioden 1998-2000 som innebär att den kvalificerade yrkesutbildningen kan omfatta 8 800 platser
höstterminen 1998. Med anledning av den stora efterfrågan på den kvalificerade yrkesutbildningen och
utbildningens betydelse för att tillgodose arbetslivets
efterfrågan, avser regeringen tidigarelägga utökningen med 1 000 platser av de 8 800 redan under våren
1998.
Kommittén för kvalificerad yrkesutbildning skall
svara för uppföljning av verksamheten samt att en
från kommittén oberoende utvärdering kommer till
stånd. Kommittén har träffat avtal om utvärdering
av försöksverksamheten och en slutrapport kommer
att avges senast den 1 september 1999.
Regeringen har nyligen tillsatt en arbetsgrupp inom regeringskansliet som bl.a. med utgångspunkt i
försöksverksamheten skall förbereda ett regeringsförslag om den kvalificerade yrkesutbildningens framtid.

Slutsatser
Medel under detta anslag beräknas till
3 474 333 000 kr i enlighet med den i 1997 års ekonomiska vårproposition redovisade fördelningen av
platser. Under anslaget ingår också medel för administration, information och utvärdering av försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning.
För år 1999 beräknas utgifterna uppgå till
4 504 413 000 kr och för år 2000 till 4 474 563 000
kr.

Försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning
Medel anvisas till försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning fr.o.m. den 1 juli 1996. Försöksverksamheten leds av Kommittén för kvalifice43
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A 15. Svenska EU-programkontoret
för utbildning och
kompetensutveckling
1995/96

Utgift

3 322

Utgift

3 322

1997

Anslag

Utgifts4 700 prognos

1998

Förslag

9 066

1999

Beräknat

9 267

2000

Beräknat

8 303

Därav

1996

Regeringens överväganden
Enligt förordningen (1995:963) med instruktion för
Delegationen för genomförande av vissa EU-program
inom utbildning och kompetensutveckling m.m. skall
delegationen utgöra programkontor längst t.o.m. den
31 december 1999. Programkontoret har det senaste
året fått en rad ytterligare uppgifter från regeringen
som delvis ändrat myndighetens karaktär. Vissa av
uppgifterna är inte knutna till EU-program och dessas nuvarande tidsbegränsning till utgången av år
1999. Regeringen avser därför att ta bort tidsbegränsningen. I detta sammanhang avser regeringen
även att ändra namnet från Delegationen för genomförande av vissa EU-program inom utbildning och
kompetensutveckling m.m. till det myndigheten dagligdags kallas för, nämligen Svenska EUprogramkontoret för utbildning och kompetensutveckling. Regeringen kommer att ge Statskontoret i
uppdrag att analysera och utvärdera effekterna av
Programkontorets verksamhet. Därefter kommer regeringen att ta ställning till hur de kommande EUprogrammen och närliggande verksamhet bör administreras och organiseras för framtiden.

4 700

Beloppen anges i tusental kronor

Delegationen för genomförande av vissa EU-program
inom utbildning och kompetensutveckling m.m. Svenska EU-programkontoret - utgör svenskt programkontor för de EU-program inom utbildning och
kompetensutveckling som regeringen bestämmer.
Effektmålen för Programkontoret är att
— aktivt främja och stödja utvecklingsprocesser inom utbildning och kompetensutveckling inom
ramen för Europasamarbetet,
— aktivt medverka till att svenska skolor, företag
och organisationer ges bästa möjliga förutsättningar för att tillvarata de olika möjligheter som
Europasamarbetet inom utbildning och kompetensutveckling erbjuder,

Östersjösatsningen
Genom resultaten av regeringschefsmötet i Visby i
maj 1996 fick Sveriges statsminister i uppdrag att tills
vidare koordinera Östersjösamarbetet. Ett av de fem
prioriterade områdena inom Östersjösamarbetet är
ömsesidigt kunskapsutbyte. Mot denna bakgrund
har regeringen gett ett särskilt uppdrag till Programkontoret att genom olika insatser bistå de stater som,
utan att ännu vara medlemmar av EU, under de
närmaste två åren kan beräknas komma att börja
delta i EUs samarbetsprogram på utbildningsområdet, Sokrates och Leonardo da Vinci. Dessa program
sträcker sig för närvarande t.o.m. år 1999. Lettland
bör, inom Östersjöområdet, ges särskild uppmärksamhet från svensk sida.

— verka som en sambandsorganisation mellan Sverige och EU inom områdena utbildning och
kompetensutveckling.
För närvarande handhar Programkontoret EUprogram dels inom Utbildningsdepartementets område (Leonardo, Cedefop och delar av Sokrates), dels
inom
Arbetsmarknadsdepartementets
område
(Adapt, Employment samt Europeiska socialfondens
Mål 4). De delar av Sokratesprogrammet som berör
högskolesektorn ansvarar Högskoleverket för. Dessutom ansvarar Programkontoret för programmet
”Ett år i Frankrike”. Högskoleverket ansvarar tillsammans med Programkontoret för de program som
syftar till ökat samarbetet mellan EU och Kanada
samt EU och USA inom utbildningsområdet. Sedan
april 1997 handhar Programkontoret även Svenska
IASTE (internationellt praktikprogram för teknologer) samt från oktober 1997 de s.k. Interpraktikstipendierna, som ersätter de s.k. Europastipendierna, ett praktikprogram för arbetslösa ungdomar.
Programkontoret har fått 9,4 miljoner kronor från
anslag under utgiftsområde 14. Arbetsmarknad och
arbetsliv för budgetåret 1997. Bidrag har utbetalats
under budgetåret 1995/96 med 9,7 miljoner kronor
från EU. Överföringen av EU-medel är beroende av
bl.a. undertecknandet av överenskommelser och avtal.

Slutsatser
Under budgetåret 1997 beräknades ramanslaget för
Programkontoret till 4,7 miljoner kronor. Dessutom
beräknades sammanlagt 2,245 miljoner kronor från
anslaget B 45. Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m. anslagsposten 13. Regeringen föreslår att samtliga medel från Utbildningsdepartementet läggs under detta anslag. Mot bakgrund av det
ökade ansvaret samt ytterligare arbetsuppgifter för
Programkontoret som här redovisats beräknar regeringen en medelsförstärkning genom omfördelning
inom verksamhetsområdet med 2 miljoner kronor.
För år 1999 beräknas utgifterna uppgå till
9 267 000 kr och för år 2000 till 8 303 000 kr.
44
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5 Universitet och högskolor

5.1

Högre utbildning och forskning

5.1.1

Den nya högskolan

skäl till att efterfrågan på högskoleutbildning ökar.
Ett annat skäl är arbetslivets förändrade villkor. Efterfrågan på högskoleutbildning har aldrig varit så
stor som nu.
Regeringen har prioriterat utbyggnaden av högskolan. Riksdagen har beslutat att öka antalet högskoleplatser med 30 000 permanenta platser fram till
år 1999. Till antagningen hösten 1996 fick närmare
35 000 behöriga sökande inte plats i högskolan. För
att möta den fortsatt stora efterfrågan satsas nu ytterligare resurser, motsvarande 30 000 permanenta
platser fram till år 2000. Det betyder att sammanlagt
60 000 permanenta nya platser kommer att tillföras
högskolan under åren 1997-2000. Till detta kommer
9 000 platser inom ramen för naturvetenskaplig utbildning med särskilt vuxenstudiestöd, s.k. NTutbildning. Ökningen innebär att kön till högskolan
kan halveras.
Utbyggnaden av den högre utbildningen innebär
att högskolan tillförs ytterligare 4 miljarder kronor
under fyra år, varav en miljard i studiestöd. Samtidigt
vidtas åtgärder för att ytterligare höja kvaliteten i utbildningen. Universitet och högskolor erhåller sammanlagt en kvarts miljard kronor för att fler skall
avlägga doktorsexamen och för kompetensutveckling
av lärare genom utökade möjligheter till egen forskning. Statsmakterna har redan tidigare beslutat att
från och med budgetåret 1997 tilldela samtliga högskolor permanenta och förstärkta resurser för egen
forskning. Utbyggnaden av forskningsresurserna vid
högskolorna fortsätter.
Utbyggnaden av högskolan innebär att annorlunda krav i allt snabbare takt ställs på utbildning och
forskning. Högskolan måste förnya sig och anpassa
sig till nya krav och förväntningar. Statsmakterna
garanterar att högskolans undervisning och forskning
är obunden och skapar förutsättningar för att högskolan skall kunna utvecklas. Förändringsarbetet
sker framför allt inom högskolan själv i dialog med
samhället utanför högskolan. Högskolorna är statliga
myndigheter men inslaget av kollegiala beslut inom
dem är påtagligt. Därför har högskolans ledning, lärare och studenter ett stort ansvar för att utbildning

Högskolan har en nyckelroll i satsningar på kunskap
och utbildning. Den skall erbjuda kvalificerad utbildning för ett rikt och varierat arbetsliv, utföra
forskning av hög kvalitet men även främja personlig
utveckling och samhällets kulturella miljö. Högskolan ansvarar för praktiskt taget hela den eftergymnasiala utbildningen i landet. All högskoleutbildning
vilar på vetenskaplig grund och den är inriktad såväl
mot arbetsmarknaden utanför högskolan som mot
fortsatt verksamhet inom högskolan. En sammanhållen högskola ger en god garanti för en fruktbar
växelverkan mellan vetenskapens, samhällets och yrkeslivets krav.
Samhället och arbetslivet förändras i allt hastigare
takt. Ny teknik introduceras ständigt och med kortare intervall än tidigare. Dagens och morgondagens
arbetsmarknad kräver alltmer kvalificerad utbildning
- och återkommande utbildning. Nya och kvalificerade arbetsuppgifter som förutsätter högskoleutbildning tillkommer. Snabba förändringar inom såväl
näringslivet som den offentliga sektorn ställer krav
på förmåga hos medborgarna att ta till sig ny kunskap och nya insikter. Det livslånga lärandet har fått
en ny innebörd och är idag en förutsättning för en
utveckling av samhälls- och arbetslivet. Ett samhälle
där allt fler skaffar sig högskoleutbildning kan också
bli ett kulturellt rikare och mer kreativt samhälle.
Både för de enskilda och samhället är satsningar
på utbildning en god investering. Utbildning ger välstånd och är samtidigt ett mått på vårt välstånd. Ett
samhälle som satsar på utbildning satsar på framtiden. Utbildning har en nyckelroll i den ekonomiska,
sociala och kulturella utvecklingen. Kunskapen vidgar samhällets gränser, investeringarna blir annorlunda och efterfrågan förändras.
Allt fler söker sig till högskolan. Större delen av en
årskull genomgår i dag gymnasieskolan och är behörig till studier vid högskolan. Detta är ett viktigt
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och forskning förändras i kontakt med samhället i
övrigt.

das plats i högskolan. Alla ansträngningar skall göras
för att bryta den sociala snedrekrytering till högre
studier som fortfarande finns. En viktig del av denna
politik är att högskolan byggs ut över hela landet och
att den tidigare traditionella centraliseringen av högre
utbildning till några få orter har brutits.
Det tidigare antagningssystemet skapade stor osäkerhet och oro framför allt bland gymnasieeleverna
som inte visste hur deras betyg skulle räknas vid antagningen till högskolan. Riksdagens och regeringens
beslut år 1996 om nya bestämmelser för antagning
och urval till högskoleutbildning samt Högskoleverkets föreskrifter om tillämpningen av de nya bestämmelserna har givit ett överblickbart och rättssäkert antagningssystem som gäller över hela landet.
Med tanke på det stora antalet sökande och de nya
antagningsreglerna har antagningen till högskolan
hösten 1997 fungerat förhållandevis väl. Vissa problem har emellertid uppmärksammats bl.a. avseende
urvalet till högskolan för vissa kvotgrupper. Högskoleverket har påbörjat en uppföljning av indelningen i kvotgrupper och av urvalet av sökande vid
samtliga universitet och högskolor. Högskoleverket
skall på regeringens uppdrag följa upp antagningen i
dess helhet och redovisa resultatet för regeringen.
Detta skall ske i samråd med Statens skolverk och
Verket för högskoleservice. Vissa justeringar kan
därefter komma att göras i antagningssystemet.

En sammanhållen högskola
Utbildning och forskning måste höra samman. All
högskoleutbildning i Sverige skall ske i nära kontakt
med forskning och forskande lärare skall delta i undervisningen. Utbyggnaden av de permanenta forskningsresurserna vid högskolorna är viktig i detta perspektiv. Varje högskola skall ha möjlighet att kunna
utveckla sina egna profilområden. Den nyligen genomförda OECD-granskningen av den högre utbildningen i Sverige betonar också vikten av att samarbetet utvecklas mellan olika högskolor.
Högskolans uppgifter är traditionellt utbildning
och forskning. Inom det akademiska livet har forskning värderats högre än undervisning. Detta avspeglas bl.a. i värderingen av meriter vid anställning som
lärare i högskolan. Det är viktigt att en kvalitativt
god undervisning utvecklas inom högskolan och att
pedagogiska meriter värderas högre än i dag. Regeringen har därför i propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation (prop. 1996/1997:141)
föreslagit att alla lärare i högskolan bör medverka i
grundutbildningen. I propositionen föreslår regeringen vidare att de pedagogiska meriterna skall tillmätas
större betydelse vid anställning.
Högskolans tredje uppgift
Samverkan med det omgivande samhället är, vid sidan av utbildning och forskning, högskolans ”tredje
uppgift”. För att understryka betydelsen av att högskolan samverkar med det omgivande samhället har
riksdagen, på regeringens förslag, beslutat att i högskolelagen (1 kap. 2§ ) införa en föreskrift om detta.
Högskolan behöver stimulans utifrån. Ny kunskap
växer fram inte bara inom det vetenskapliga systemet
utan också som svar på frågor och problem som
formuleras utanför högskolan - av det allmänna, företag, organisationer, medier och medborgare. Lika
väl som samhället är beroende av den kunskap som
skapas inom högskolan är forskarna beroende av
samhället. Forskningsinformation är en viktig del av
den tredje uppgiften. Högskoleverket har regeringens
uppdrag att samordna ett system för forskningsinformation på Internet. Systemet skall erbjuda allmänheten, utbildningsväsendet och näringslivet tillgång till forskningsinformation. I syfte att förstärka
forskningsinformationen har regeringen även uppdragit åt Forskningsrådsnämnden att ansvara för ett
kostnadsfritt nyhetsbrev med information om den
forskning som bedrivs vid universitet och högskolor.

Jämställdhet
Jämställdhet är inte bara en rättvisefråga utan även
en kvalitetsfråga. Om bägge könens erfarenheter,
synsätt och problemformuleringar speglas i tillräcklig
omfattning i utbildningen och forskningen påverkar
det verksamhetens kvalitet positivt. En ökad andel
kvinnor ökar den ämnesmässiga bredden både i
forskningen och dess tillämpningsområden. Regeringen har vidtagit ett flertal åtgärder för att påskynda utvecklingen mot ökad jämställdhet. (prop.
1995/96:164,
bet.1995/96:UbU18,
rskr.
1995/96:405). Bland åtgärderna kan nämnas särskilda resurser för anställning av forskarassistenter och
professorer av underrepresenterat kön, samt anställning som doktorand, postdoktorala stipendier och
gästprofessurer för kvinnor. Vidare har genusforskningen fått en förstärkning genom resurser till professurer, forskarassistenter och doktorander med inriktning mot genusforskning. Inrättandet av ett
sekretariat för genusforskning vid Göteborgs universitet och uppbyggnaden av ett nytt tvärvetenskapligt
forskningstema med inriktning mot genusforskning
vid Linköpings universitet är exempel på andra åtgärder. Regeringen har vidare i propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation (prop.
1996/97:141) föreslagit att samtliga universitet skall
ges mål avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer.

En högskola öppen för alla
Högskolan skall vara öppen för alla. Den är och skall
förbli avgiftsfri. Både unga och äldre skall uppmuntras att skaffa sig högskoleutbildning. Andelen av befolkningen som har högskoleutbildning skall höjas.
Målet är att alla behöriga sökande skall kunna bere46
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Invandrare och den högre utbildningen
Högskolan skall på alla lämpliga sätt medverka i
kampen mot rasism och främlingsfientlighet. Högskolan skall stärka de många kulturer som finns i det
svenska samhället. Det är viktigt att ta till vara den
kompetens som invandrare tillför landet. Regeringen
har vidtagit en rad åtgärder för att underlätta för
studenter som har invandrat att framgångsrikt bedriva högskoleutbildning. Högskolan skall ta hänsyn till
att invandrade studenter kan behöva särskilt stöd,
t.ex. i det svenska språket. Riksdagen har med anledning av regeringens förslag i budgetpropositionen
för år 1997 beslutat om särskilda insatser för att öka
rekryteringen av invandrare till lärarutbildningarna.
För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden ges i
högskolan särskilda praktiska och teoretiska utbildningar, s.k. aspirantutbildning. Södertörns högskola
och den blivande högskolan i Malmö har givits en
mångkulturell profil. Särskilda resurser har satsats på
forskning om svenska som andraspråk vid Göteborgs
universitet. I denna proposition föreslår regeringen
(avsnitt 5.4) en särskild satsning på forskning inom
ett nytt tema vid Linköpings universitet, Tema Etnicitet.

naturvetenskapligt program i årskurs 1 ökade med
9 % från läsåret 1995/96 till läsåret 1996/97, och
omfattar nu drygt 22 000. I syfte att öka rekryteringen till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar
har en behörighetsgivande förutbildning införts, s.k.
basår. Denna utbildning finns både inom kommunal
vuxenutbildning och inom högskolan. Läsåret
1995/96 fanns det totalt 4 600 basårsplatser. Drygt
hälften av studenterna inom basåret är kvinnor.
Satsningen på att ge personer i åldrarna 28 till 48 år
möjlighet att genomgå tekniska och naturvetenskapliga utbildningar med ett särskilt förmånligt studiestöd, s.k. NT-utbildning, har varit lyckad. Efter sista
antagningen kommer sammanlagt 9 000 personer att
ha påbörjat en utbildning med detta stöd. Regeringen
har även uppdragit åt Linköpings universitet att i
samverkan med andra högskolor förnya högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna. Förnyelsen skall dels stimulera rekryteringen till dessa utbildningar, dels höja kvaliteten.
Distansutbildning
Behovet av distansutbildning är stort och redan i dag
studerar var tionde student på distans. Rätt utnyttjad
kan den nya teknologin med sina möjligheter till interaktivt lärande och kunskapssökande innebära en
omvälvning både i högskolans undervisning och dess
räckvidd. En växande distansundervisning med utnyttjande av IT kan inte bara nå nya grupper utan
också stimulera till förbättringar i all undervisning.
Högskolorna kan därmed också bli samhällets mest
betydelsefulla informationscentrum, där kunskapen
inte bara lagras utan också sorteras och bearbetas till
nytta för hela samhället. Regeringen tillsatte våren
1995 en kommitté, distansutbildningskommittén (dir
1995:69), som bedriver försöksverksamhet med ett
hundratal projekt. Dessa skall ge underlag för kommitténs slutsatser och förslag om en framtida strategi
för den samlade distansutbildningen i Sverige. Kommittén skall redovisa sina förslag till regeringen i maj
1998.
För att öka medborgarnas tillgång till kunskap
och information på både det nationella och internationella datanätet har regeringen beslutat att utveckla
universitetsdatanätet SUNET till att också omfatta
landets folkbibliotek, statliga museer och statsunderstödda museer. Totalt satsas 100 miljoner kronor
under år 1997 för detta ändamål.

Lärarutbildningen
Lärarutbildningen med närmare 35 000 studenter är
en av de viktigaste och mest omfattande uppgifterna
för högskolan. Lärarutbildningens kvalitet och inriktning är viktig för att upprätthålla nationella mål
och en över hela landet likvärdig kvalitet inom förskola, skola och vuxenutbildning. En rad insatser har
beslutats för att utveckla lärarutbildningarna. Resurser har avsatts för lärarutbildningarnas forskningsanknytning och för lärarutbildarnas kompetensutveckling. Alla lärare som examineras från och med år
1998 skall ha utbildning i hur datorer och andra informationstekniska hjälpmedel kan användas i undervisningen. Regeringen har den 3 april 1997 tillsatt
en parlamentarisk utredning, Lärarutbildningskommittén (dir. 1997:54), som skall lämna förslag till
förbättringar av lärarutbildningen.
Naturvetenskap och teknik
Efterfrågan på personer med kompetens inom naturvetenskap och teknik är stor och kommer enligt prognoser att öka. Tyngdpunkten i expansionen av den
högre utbildningen under åren 1997-2000 ligger inom områdena naturvetenskap och teknik. Antalet
utexaminerade högskoleingenjörer och civilingenjörer kommer att fördubblas under perioden 19931999, från cirka 4 500 till cirka 9 000 per år. År
2000 kommer Sverige att ha dubbelt så många tekniker och naturvetare som år 1985. Stora ansträngningar görs för att locka flera ungdomar, särskilt
flickor, till de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna. Detta har givit resultat. Antalet ungdomar som söker sig till gymnasiets naturvetenskapliga program har ökat. Antalet elever på

Högskoleverket
I och med 1993 års högskolereform lades Universitets- och högskoleämbetet ned. Därmed fanns inte
längre någon central sektorsmyndighet för högskoleområdet. Behovet av en central myndighet visade sig
dock snabbt vara stort. Riksdagen beslutade därför
år 1994 att inrätta Högskoleverket med ansvar för
utvärdering och uppföljning, förnyelse och kvalitet,
information samt internationella kontakter. Rättssäkerheten inom högskolan har stärkts genom att ver47
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ket har en tillsynsfunktion som tidigare saknades inom högskolesystemet. Högskoleverket är vidare en
mycket viktig resurs i högskolornas kvalitetsarbete.

Högskolan som förebild
Högskolan skall vara öppen mot det omgivande
samhället och svara mot såväl studenternas som personalens krav på en god studie- och forskningsmiljö.
Nya högskolor placeras ofta centralt och är en gemensam angelägenhet för region, kommun och medborgare. Karakteristiskt för de nya högskolorna är
att de ofta präglas av god arkitektur. Högskolans
byggnader kan därför i många fall tjäna som förebild
för annan byggnation. Högskolorna är viktiga offentliga miljöer som skall främja forskning och högre
utbildning samt möten mellan högskola och samhällsliv.

tänkta politiska ramar på nationell nivå, att Sverige
ligger bra till för att fungera som förebild på det internationella planet". Rapporten framhåller även att
den svenska högskolan, till skillnad från åtskilliga
andra OECD-länder, inte tar ut några terminsavgifter. Sverige anses även stå sig bra i jämförelse med
andra länder när det gäller att engagera vuxenstuderande. Behovet av ett mer systematiskt samarbete
och en arbetsfördelning mellan högskolor lyfts fram.
Högskolorna bör uppmuntras att eftersträva kvalitet
och relevans i sin verksamhet. Inga ansträngningar
bör sparas för att bibehålla mångfald och variation i
undervisning och forskning men strävan bör även
vara att utbildningen och forskningen vid olika högskolor kompletterar varandra.
Rapporten redovisar kritik från studenthåll om att
undervisningen i alltför hög grad liknar skolundervisningen, att det existerar föråldrade undervisningsmetoder och att det finns en brist på ämnens
anknytning till aktuell samtid. Därför betonas i rapporten det angelägna i att utforma examinationsformerna så att de intellektuella kvaliteter och den
kompetens som vanligtvis framhålls som universitetsutbildningens förtjänster och mål stimuleras. Genom att de svenska studenterna i allmänhet är äldre
än studenterna i en del andra OECD-länder framstår
krav på utveckling i dessa avseenden som särskilt angelägna.
Rapporten avslutar med att konstatera att den
svenska utbildningen har en stolt historia av framgångsrikt nytänkande och anpassning till förändringar. Nästa decennium av eftergymnasial utbildning
kommer att behöva ännu mer sakkunskap, engagemang och resursberedskap.

Internationella utvärderingar
1. Om högre utbildning i Sverige
Under våren 1997 har OECD i en rapport presenterat omdömen om de första åren i den svenska högre
utbildningen. Sverige är ett av tio länder som har deltagit i en internationell jämförande studie om tendenser, utveckling och frågeställningar i anslutning till de
första åren i den eftergymnasiala utbildningen.
I rapporten framhålls att denna utbildning befinner sig i en livskraftig tillväxt och utveckling genom
kraftfulla statliga satsningar. Där understryks att
"landets genomtänkta och vanligen väl underbyggda
metoder förväntas erbjuda andra länder nyttig vägledning vid deras försök att utarbeta strategier för
den eftergymnasiala utbildningens vidare utveckling."
Men där framhålls också att det behövs radikalare
förändringar för att motverka den sociala snedrekryteringen och för att rekrytera fler begåvningstyper,
med olika intressen och socio-ekonomiska bakgrundförhållanden. Rapporten uttalar i detta sammanhang
en förväntan på att Sverige " med sitt starka engagemang och sina erfarenheter av arbetet med att ta
fram fördelningspolitiska program och skapa genom-

2. Aktuella frågor inom högre utbildning i 10
OECD-länder
I april 1997 presenterade OECD en omfattande jämförande studie över första åren av den högre utbildningen. Den bygger på en närmare analys av situationen i 10 OECD-länder, men även på erfarenheter
från betydligt fler länder samt på aktuell forskning.
Där betonas att det i många länder pågår en anmärkningsvärd tillväxt av den högre utbildningen. En
allt högre andel av befolkningens alla åldersgrupper
deltar. Detta innebär att utbildningen utvecklas från
att tidigare ha varit en angelägenhet för ett fåtal utvalda till att angå en stor del av samhället. Det är en
mycket viktig utmaning som länderna står inför och
som är avgörande för hur framtiden kommer att
kunna bemästras. I rapporten framförs även ett stort
antal rekommendationer varav några återges i det
följande.
Det är nödvändigt att utveckla nya flexibla former
för att svara mot den mångfald behov som studerande och samhälle uppvisar. Politiker, högskoleledningar och lärare måste skapa en utveckling som
medför att de barriärer och statusskillnader inom den
högre utbildningens olika former övervinns så att

Ny organisation och struktur
Högskolans former för ledning och för anställning av
lärare moderniseras. Regeringen har därför i propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation
(prop. 1996/97:141) som överlämnades till riksdagen
våren 1997 lämnat förslag om förändrade villkor för
högskolans ledning, anställning av lärare och förändrade villkor för forskning och forskarutbildning.
Förslagen innebär bl.a. att nya former för anställning som lärare inom högskolan införs vilket kommer att befrämja rekryteringen till undervisning och
forskning. Vidare föreslås högskolorna få större frihet att själva besluta om sin inre organisation. Högskolans ledning föreslås bli förstärkt genom att regeringen till ordförande utser en person som har sin
huvudsakliga verksamhet utanför högskolan.

48

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

studenter kan få möjlighet att kombinera olika slag
av ämnen och utbildningar.
Frågor om kvalitet och relevans blir allt viktigare
liksom det legitima kravet från alla delar av samhället på ökad insyn, kvalitetssäkring och redovisning.
Studenternas medverkan i utvärderingarna av undervisning i Sverige omnämns vara av större värde än
många andra former för kvalitetsarbete.
Allt viktigare blir även frågan om ojämlikhet vad
gäller socio-ekonomiska förutsättningar för tillträde
och obalansen mellan kön och etniska grupper. Demokratisering och deltagande från breda grupper har
påverkat lärosätena, men vissa delar av den högre
utbildningen har envist motstått förändringar bort
från en struktur som favoriserar grupper "som redan
har". Alltför lite uppmärksamhet riktas mot de studerande som misslyckas inom utbildningen. Kunskapen om orsaker till misslyckande är låg. Det finns
därför ett behov av att skapa sig en bättre bild av
detta och formulera tydliga mål för att motverka
misslyckanden.
Lärosätena måste ägna större uppmärksamhet åt
förändringar på arbetsmarknaden och anpassa program och kurser efter dessa och visa större intresse
för erfarenheter från arbetslivet och samarbete med
det omgivande samhället. Informationsteknologins
möjligheter är enligt rapporten inte särskilt väl utnyttjade. De mycket spännande möjligheter som ligger i IT måste ägnas mycket större intresse för att
den potential som finns där skall kunna utnyttjas
fullt ut.
I rapporten uppmärksammas även problemen
med de överfyllda universitet och högskolor som
finns i större västeuropeiska länder. Där uttrycks
också oro över ökade terminsavgifter till den högre
utbildningen och den betydelse detta kan få när det
gäller rekryteringen av nya, mindre studievana grupper.
I rapporten framhålls särskilt att vid besöket i Sverige hos riksdagens utbildningsutskott blev besökarna imponerade av ledamöternas djupa kunskap och
intresse.
Regeringen vill understryka att det ligger ett
mycket stort värde i att OECD på detta sätt kan
granska den svenska högre utbildningen. Det är av
särskilt värde att bedömningen denna gång gjorts
samtidigt med bedömningar av 9 andra länders högre utbildning och därmed möjliggjort vissa jämförelser.
Rapportens slutsatser ligger helt i linje med regeringens politik. Regeringen vill särskilt understryka
rapportens kritik av undervisningens form och behovet av utveckling av denna samt att högskolorna utvecklar sina egna specialiteter i ett system präglat av
både konkurrens och samverkan.

5.1.2

Allmänt om högre utbildning och
forskning

En väsentlig del av det nationella utbildningssystemet
utgörs av landets universitet och högskolor. Grundläggande högskoleutbildning, forskarutbildning och
forskning bedrivs vid tio universitet - Uppsala,
Lunds, Göteborgs, Stockholms, Umeå, Linköpings
universitet och Luleå tekniska universitet, Kungl.
Tekniska högskolan, Karolinska institutet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), som sorterar under
Jordbruksdepartementet. Sedan år 1997 är det regeringen som har att besluta om vilka lärosäten som
skall benämnas universitet. Mitthögskolan har ansökt om att få benämnas universitet. Ansökan har
remitterats till Högskoleverket för yttrande. För närvarande förbereder ytterligare tre högskolor inlämnande av ansökan.
Det finns 16 högskolor i landet, inklusive Lärarhögskolan i Stockholm och Idrottshögskolan i
Stockholm, samt sju konstnärliga högskolor i Stockholm. Konstnärlig utbildning bedrivs även vid Lunds,
Göteborgs, Umeå universitet och Luleå tekniska universitet. Härutöver bedrivs högskoleutbildning på
Gotland. Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:1,
bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) att en självständig högskola skall inrättas på Gotland. Hösten
1997 påbörjas verksamheten vid en ny högskola i
Malmö. Vidare finns 19 landstingskommunala vårdhögskolor. Genom avtal har sju tidigare landstingskommunala vårdhögskolor inordnats i statliga lärosäten.
Till
detta
kommer
enskilda
utbildningsanordnare, bl.a. Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Även
dessa lärosäten finansieras huvudsakligen med offentliga medel.

5.1.2.1 Anslagsutvecklingen inom
verksamhetsområdet
ÅR

MILJONER KRONOR
(LÖPANDE PRISER)

1995/96 (18 mån.)

27 762

1996

18 660 1

1997

18 289

1998

19 199

1999

19 191

2000

20 381

1. Inklusive resurser för tillfälliga utbildningssatsningar av arbetsmarknadsskäl, motsvarande cirka 500 miljoner kronor kalenderåret 1996.
2. Av bokföringstekniska skäl redovisas en besparing på 1 miljard kronor för
1999 under detta verksamhetsområde (se avsnitt 5.10.1)

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
– Satsningen på den högre utbildningen har fortsatt. Antalet studenter inom högskolan var läsåret
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1996/97 närmare 300 000. Även forskarutbildningen och forskningens omfattning har fortsatt
att öka.

Fördelning av de totala kostnaderna för högskolesektorn kalenderåret 1996 i miljoner kronor
Universitet (inkl. KTH, KI och SLU)

Större förändringar
– De mindre och medelstora högskolornas andel av
den högre utbildningen har ökat och alla högskolor har fått egna permanenta resurser för
forskning. Nya regler för antagning till högskolan
har införts. Ett flertal åtgärder har vidtagits för
att påskynda utvecklingen mot ökad jämställdhet
inom högskolan. Betydande satsningar har gjorts
på naturvetenskap och teknik.

21 700

Högskolor

3 600

Enskilda utbildningsanordnare

2 200

(inkl. Chalmers tekniska högskola AB, Stiftelsen
Högskolan i Jönköping, Handelshögskolan)i
Stockholm)
Landstingskommunal högskoleutbildning
Konstnärliga högskolor
Centrala myndigheter
Totalt

Prioriteringar för 1998

1 000
300
200
29 000

Källa: Högskoleverkets årsrapport 1995/96

– Utbyggnaden av högskolan skall fortsätta. Den
högre utbildningen tillförs 15 000 nya permanenta platser, huvudsakligen vid de mindre och medelstora högskolorna. Kvaliteten inom forskarutbildning och forskning förstärks genom
ytterligare resurser om 236 miljoner kronor och
genom fortsatta insatser från forskningsstiftelserna.

5.1.2.2 Resultatbedömning och slutsatser
Grundläggande högskoleutbildning
Intresset för högre utbildning fortsätter att ligga på
en hög nivå. Läsåret 1995/96 studerade totalt nära
286 000 personer vid universitet och högskolor, vilket motsvarar cirka 233 000 helårsstudenter, inklusive cirka 10 000 helårsstudenter i uppdragsutbildning.
Det är en ökning med sex procent jämfört med läsåret 1994/95. Enligt preliminära uppgifter studerade
totalt närmare 300 000 personer vid universitet och
högskolor under läsåret 1996/97. Andelen kvinnor
var 57 % läsåret 1995/96, en nivå som i stort sett
varit konstant sedan början av 1980-talet. Intresset
för högskolestudier ökar för varje år bland ungdomar i 18-19-årsåldern. Detta mönster gäller för både
kvinnor och män. Övergångsfrekvensen inom tre år
från gymnasieskolan till högskolan har för avgångskullarna fram till läsåret 1987/88 legat på drygt 20
%. Därefter har andelen ökat och läsåret 1992/93
uppgick andelen till 35 %. Enligt regeringens bedömning kommer minst 50 % av dagens 20- åringar
att ha studerat vid högskolan när de fyllt 35 år.

– Forskarutbildningen reformeras. Organisationen
inom högskolan förnyas. Nya former för resurstilldelning och styrning av högskolan införs.

Anslagen till universitet och högskolor under Utbildningsdepartementet uppgick kalenderåret 1996 till
18,33 miljarder kronor, varav cirka 500 miljoner
kronor avsåg tillfälliga utbildningssatsningar av arbetsmarknadsskäl. Budgetåret 1997 beräknades anslagen till universitet och högskolor under Utbildningsdepartementet till 18,3 miljarder kronor. Till
detta kommer bidrag till högre utbildning och forskning från andra finansieringskällor t.ex. forskningsstiftelser och sektorforskningsorgan. De sammanlagda intäkterna till högskolesektorn uppgick
kalenderåret 1996 till 28,3 miljarder kronor. Av intäkterna utgjorde anslagsmedel 64 %, bidrag (från
näringsliv, kommuner, landsting) 26 % och avgifter
och andra ersättningar 10 %. De totala kostnaderna
för högskolesektorn kalenderåret 1996 uppgick till
närmare 29 miljarder kronor (exklusive studiemedel). Verksamhetsutfallet för kalenderåret 1996 visade således ett underskott, cirka 700 miljoner kronor.
En orsak till verksamhetsutfallet är att kostnadsökningarna med anledning av expansionen av högre
utbildning slår igenom först i ett senare skede. Universitet och högskolor har tidigare under treårsperioden redovisat överskott avseende myndighetskapital.
Det ackumulerade myndighetskapitalet finansierar
underskottet
för
kalenderåret
1996.
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FAKTA OM HÖGSKOLESEKTORN LÄSÅRET 1995/96
1

1995/96

Antal högskolenybörjare
Antal registrerade studenter i grundutbildning
Antal examina i grundutbildningen
Antal nyantagna till forskarutbildning
Antal aktiva studerande i forskarutbildning
Antal doktorsexamina

FÖRÄNDRING
JÄMFÖRT
1994/95

ANDEL
KVINNOR
1995/96

ANDEL
KVINNOR
1994/95

66 300

5%

56%

56%

286 000

6%

57%

57%

31 600

-8%

58%

59%

3 100

0%

40%

40%

15 600

0,5%

38%

37%

1 600

5%

32%

33%

825

17%

30%

27%

233 000

6%

55%

151 000

6%

51%

63 000

14%

57%

2 000

0%

58%

17 000

-16%

88%

Antal licentiatexamina
Antal helårsstudenter totalt (inkl. uppdragsutbildning)
varav vid
Universitet (inkl. KTH, KI och SLU)
Högskolor
Konstnärliga högskolor
Vårdhögskolor
Källa: Högskoleverkets årsrapport 1995/96
1. avrundade uppgifter

ANTAL HELÅRSSTUDENTER PER LÄROSÄTE
PROGNOS
TOTALT ANTAL
HELÅRSSTUDENTER.
BUDGETÅRET 1997

TOTALT ANTAL
HELÅRSSTUDENTER.
LÄSÅRET 1995/96 1

Uppsala universitet

19 000

19 340

18 936

Lunds universitet

27 500

27 575

26 476

Göteborgs universitet

21 500

22 196

21 394

Stockholms universitet

20 500

20 763

20 762

Umeå universitet

14 500

14 218

12 596

Linköpings universitet

13 000

12 070

10 832

UNIVERSITET/HÖGSKOLA
EXKLUSIVE UPPDRAGSUTBILDNING

Karolinska institutet

TOTALT ANTAL
HELÅRSSTUDENTER.
LÄSÅRET 1994/95

3 000

2 566

2 845

Kungl. Tekniska högskolan

10 000

9 498

9 056

Luleå tekniska universitet

6 600

5 918

5 345

Danshögskolan

110

101

105

Dramatiska institutet

137

112

137

Högskolan i Borås

2 700

2 914

2 499

Högskolan Dalarna

3 300

3 514

2 880

Högskolan i Gävle Sandviken

3 200

3 352

3 017

Högskolan i Halmstad

2 600

2 668

2 297

Högskolan i Kalmar

3 700

2 987

2 818

Högskolan i Karlskrona/ Ronneby

1 800

1 623

1 435

Högskolan i Karlstad

6 200

6 449

6 240

Högskolan Kristianstad

2 800

2 615

2 299

Högskolan i Skövde

2 300

2 434

1 890

Högskolan i Trollhättan/ Uddevalla

1 900

1 520

1 397

Högskolan i Växjö

5 400

5 263

5 039

Högskolan i Örebro

6 300

5 862

5 788

Högskoleutbildning på Gotland

700

640

468

Idrottshögskolan i Stockholm

354

370

484
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UNIVERSITET/HÖGSKOLA
EXKLUSIVE UPPDRAGSUTBILDNING

PROGNOS
TOTALT ANTAL
HELÅRSSTUDENTER.
BUDGETÅRET 1997

TOTALT ANTAL
HELÅRSSTUDENTER.
LÄSÅRET 1995/96*

573

533

Konstfack
Kungl. Konsthögskolan

TOTALT ANTAL
HELÅRSSTUDENTER.
LÄSÅRET 1994/95

600

215

220

191

Lärarhögskolan i Stockholm

6 000

5 867

4 874

Mitthögskolan

8 100

7 079

7 119

Kungl. Musikhögskolan

560

539

569

4 600

3 918

3 522

36

39

47

69

76

73

Stiftelsen högskolan i Jönköping

3 400

3 418

3 005

Chalmers tekniska högskola AB

7 100

6 911

6 747

Sveriges lantbruksuniversitet

3 100

2 354

2 058

Handelshögskolan i Stockholm

1 500

1 477

1 421

700

654

606

15 000

15 159

17 651

cirka 232 000

1

215 518

Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola

1 600

Malmö

300

Teaterhögskolan i Stockholm

Övr. enskilda utbildningsanordnare
Landstingskommunala vårdhögskolor
Summa:

prognos helårsstudenter 1998: 252 000

224 812

Källa: Högskoleverkets årsrapport 1995/96 samt delårsrapporter från universitet och högskolor för 1997
1. Inklusive resurser för tillfälliga utbildningssatsningar av arbetsmarknadsskäl motsvarande cirka 10 000 helårsstudenter.

Trots en expansion av antalet platser i högskolan
under de senaste åren har inte alla sökande kunnat
erbjudas plats. Antalet sökande som inte tidigare
studerat vid högskolan ökade hösten 1995 med drygt
10 %. Denna grupp har fortsatt att öka och inför
hösten 1996 uppgick antalet sökande som inte tidigare studerat i högskolan till närmare 113 000. I den
samordnade antagningen som sköttes av VHS inför
hösten 1997 fortsatte det totala antalet sökande att
öka till nya rekordnivåer. I den samordnade antagningen, som svarade för omkring hälften av all antagning inkl. utbildningarna vid vårdhögskolorna,
sökte 139 000 personer till hösten 1997 vilket är en
ökning med 13 % jämfört med hösten 1996. Av dessa har närmare 47 000 studenter antagits.
Under läsåret 1995/96 var antalet högskolenybörjare 66 300, vilket är en ökning med närmare
6 % från föregående läsår. Ökningen av de permanenta platserna de kommande åren innebär att ett
utrymme skapas för ytterligare minst 20 000 nybörjare i högskolan.
För varje universitet och högskola har riksdagen
fastställt ett utbildningsuppdrag för treårsperioden
1993/94 - 1995/96. I dessa uppdrag ingår bl.a. krav
på att vissa examensmål skall uppnås. I det följande
anges utfallet för den gångna treårsperioden.

EXAMEN

Examina om minst 120 poäng
Examina om minst 80 poäng

MINSTA ANTAL
EXAMINA
ENL. UPPDRAG

REDOVISAT
ANTAL EXAMINA

54 560

63 809

885

864

Civilingenjörsexamen

8 945

9 110

Grundskollärarexamen 1-7

6 270

6 035

Grundskollärarexamen 4- 9

4 590

2 291

Gymnasielärarexamen

4 430

3 057

Läkarexamen

2 221

2 253

570

562

Tandläkarexamen

Målen har i huvudsak uppnåtts för samtliga examina
med undantag för grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 där
50 % har uppnåtts och för gymnasielärarexamen där
70 % har uppnåtts. Den lägre måluppfyllelsen kan
delvis förklaras av att de flesta universitet och högskolor har haft problem att rekrytera till den ettåriga
praktisk-pedagogiska utbildningen, som infördes av
den förra regeringen. Prognoser som ställdes upp för
examensmålen byggde på att ett relativt stort antal
ämneskompetenta studenter skulle söka sig till den
ettåriga utbildningen. Regeringens insatser och åtgärder för att främja rekryteringen till olika lärarutbildningar redovisas i avsnitt 5.2.4.
För treårsperioden 1997-1999 har statsmakterna
fastställt examensmål för magisterexamen i stället för
mål för examina om minst 120 poäng.
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Vidare har statsmakterna givit uttryck för den
önskvärda utvecklingen för treårsperioden vad gäller
vissa program som leder till yrkesexamen. Bl.a. skall
civilingenjörsutbildningen, grundskollärarutbildningen med inriktning mot undervisning i årskurserna 49 och gymnasielärarutbildningen öka. De barn- och
ungdomspedagogiska utbildningarna och tandläkarutbildningen skall minska. Utvecklingen av antalet
nybörjare vid dessa utbildningar överensstämmer väl
med den av statsmakterna önskade utvecklingen. Antalet nybörjare vid civilingenjörsprogrammet har
ökat kraftigt under den gångna treårsperioden, medan nybörjarna på de barn- och ungdomspedagogiska utbildningarna har minskat med nästan 70 %.
De senaste åren har intresset för tekniska och naturvetenskapliga utbildningar ökat. Antalet sökande
och antagna fortsatte att öka under budgetåret
1995/96 och i den samordnade antagningen till hösten 1997 har denna positiva trend fortsatt. Antalet
studenter inom de tekniska och naturvetenskapliga
utbildningarna har också ökat under senare år. Andelen helårsstudenter inom de naturvetenskapliga
och tekniska utbildningsområdena har tillsammans
ökat till 28 % av samtliga helårsstudenter vid landets
universitet och högskolor. Bland annat har antalet
nybörjare på högskoleingenjörsutbildningarna ökat
betydligt under den gångna treårsperioden och fortsätter att öka. Det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet står dock fortfarande för den enskilt
största andelen av helårsstudenterna läsåret 1995/96
med 28 % av samtliga helårsstudenter vid landets
universitet och högskolor.
Majoriteten av studenterna vid högskolans civilingenjörs- och högskoleingenjörsutbildningar är män.
Andelen kvinnor bland nybörjarna vid civilingenjörsutbildningarna har dock ökat från 15 till 23 %
mellan läsåren 1980/81 och 1995/96. Inom högskoleingenjörsutbildningarna har andelen kvinnor bland
nybörjarna ökat något till 19 % läsåret 1995/96.
Riksdagen beslutade år 1995 att ge möjlighet för 9
000 studerande i åldrarna mellan 28 och 48 år att
läsa en teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning med en förmånligare studiefinansiering
(vuxenstudiestöd) än normalt, s.k. NT-utbildning.
Inom ramen för denna satsning har vissa universitet
och högskolor genomfört särskilda rekryteringsåtgärder bl.a. riktade till kvinnor. Den behörighetsgivande förutbildningen är en viktig rekryteringsbas till
tekniska och naturvetenskapliga utbildningar, för såväl kvinnor som män. Regeringens åtgärder för att
främja rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar redovisas i avsnitt 5.2.3.
En viktig uppgift för högskolan är fortbildning
och vidareutbildning. Högskolan har goda förutsättningar att tillgodose detta samhällsbehov. En betydande del av högskolornas kursutbud kan användas
för fortbildnings- och vidareutbildningssyfte. Detta
gäller framför allt fristående kurser på halv- eller
kvartsfart (långsammare studietakt) och kurser som

ges som distansutbildning. Andelen kurser som ges i
långsammare studietakt uppgick läsåret 1995/96 till
24 % av samtliga kurser vilket är oförändrat jämfört
med föregående år. Distansutbildning är en användbar utbildningsform för att möta dagens och framtidens behov av fortbildning och vidareutbildning. Regeringen har gjort en rad insatser för att främja
distansutbildningen. Regeringen tillsatte våren 1995
en kommitté, distansutbildningskommittén (dir
1995:69), som bedriver försöksverksamhet med ett
hundratal projekt. Dessa skall ge underlag för kommitténs slutsatser och förslag om en framtida strategi
för den samlade distansutbildningen i Sverige. Kommittén skall redovisa sina förslag till regeringen i maj
1998. Under läsåret 1995/96 bedrev 27 000 eller 10
% av samtliga studenter studier på distans. Regeringen har i regleringsbrev för budgetåret 1997 ställt krav
på universitet och högskolor att de skall erbjuda distansutbildning i minst samma omfattning som tidigare. Regeringens insatser inom området redovisas i
avsnittet 5.2.7.
Ökningen av antalet studenter som läser utomlands fortsätter. Läsåret 1995/96 läste omkring
20 000 studenter utomlands. Av dessa deltog 25 % i
något studentutbytesprogram, i första hand i EUprogrammet Erasmus. USA, Storbritannien och
Frankrike är de populäraste länderna för utlandsstudier. Det vanligaste utbildningsområdet är humaniora (huvudsakligen språkämnen) följt av konstnärliga
och samhällsvetenskapliga ämnen (huvudsakligen
ekonomiämnen). Antalet gäststudenter och utländska studenter vid svenska universitet och högskolor
var vid samma period drygt 5 000.

Forskarutbildning och forskning
Studenternas intresse för forskarutbildning är fortsatt
stort. Våren 1996 fanns närmare 20 000 registrerade
doktorander av vilka nära 16 000 avsatte mer än
10 % av normal heltid till forskarstudier. Antalet nyantagna till forskarutbildningen läsåret 1995/96 var i
stort oförändrat jämfört med föregående år (drygt
3 100). Hälften av dessa antogs till de båda största
fakulteterna, den medicinska och den tekniska. Andelen kvinnor bland nyantagna var i stort sett oförändrat läsåret 1995/96 jämfört med föregående läsår
och uppgick till 40 %. Däremot har det skett en viss
ökning av antalet nyantagna kvinnor till de tekniska
och naturvetenskapliga fakulteterna. Antalet doktorsexamina fortsatte läsåret 1995/96 att öka och var
drygt 1 600, vilket är en ökning med 5 % jämfört
med föregående år. Antalet licentiatexamina läsåret
1995/96 var 825, vilket är en ökning med 17 % jämfört med föregående år. Största antalet doktorsexamina avlades vid medicinsk fakultet (478), följt av
teknisk
fakultet
(358)
och
matematisknaturvetenskaplig fakultet (208). Regeringen lämnar
i denna proposition förslag till en reformering av och
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ökade resurser till forskarutbildningen (avsnitten 5.4
och 5.5).
Läsåret 1995/96 var 32 % av de nyblivna doktorerna kvinnor vilket är en procentenhet lägre än föregående år. Läsåret 1995/96 var 22 % av lektorerna
vid universitet och högskolor och 8 % av professorerna kvinnor. Det är i stort sett oförändrade siffror
sedan föregående år.
Under läsåret 1995/96 fanns det 2 255 professurer. Flest professurer återfinns inom medicinsk fakultet (cirka 570), följd av teknisk fakultet (cirka 480)
och samhällsvetenskaplig fakultet (cirka 310). Sedan
den 1 juli 1995 kan Högskoleverket ge tillstånd att

inrätta professurer vid de mindre och medelstora
högskolorna. Drygt 100 prövningar har genomförts
eller inletts. Högskoleverket har givit nio högskolor
rätt att inrätta sammanlagt 51 professurer. Av dessa
var 22 professurer inom områdena naturvetenskap,
teknik och data, 18 inom det samhällsvetenskapliga
området och 10 inom det humanistiska området. En
professur avsåg det idrottsliga området. Regeringen
föreslår i propositionen Högskolans ledning, lärare
och organisation (prop. 1996/1997:141) att de mindre och medelstora högskolorna skall fr.o.m. 1999 ha
rätt att själva besluta om vilka professurer som skall
inrättas.

ANTALET ÅRSVERKEN LÄSÅRET 1995/96 VID SAMTLIGA UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR
PROFESSOR
LEKTOR
ADJUNKT
FORSKARASS

ANNAN FORSKANDE/UNDERVISANDE
PERSONAL

11 681

4 063

6 034

13 462

1 133

36 373

3 097

307

115

1 699

219

5 437

346

9

211

13

579

Vårdhögskolor

1 523

5

21

412

72

2 033

Summa

16 647

4 384

6 170

15 784

1 437

44 422

Universitet (inkl. KTH, KI och
SLU)
Högskolor
Konstnärliga högskolor

ANSTÄLLNING
SOM DOKTRAND
(TIDIGARE
DOKTORAND
TJÄNST)

Under läsåret 1995/96 utfördes sammanlagt 44 400
årsverken av personalen vid samtliga universitet och
högskolor vilket är en ökning med 8 % jämfört med
läsåret 1993/94. Antalet registrerade studenter inom
högskolan ökade under samma period med 11 %.
Ökningen av antalet årsverken var störst vid högskolorna som ökade med 27 % jämfört med föregående läsår. Denna kraftiga ökning förklaras delvis av
att vissa vårdhögskolor inordnats i högskolorna.
21 000 årsverken utfördes av lärare, inkl. gäst- och
timlärare och annan undervisande och forskande
personal. 6 170 årsverken utfördes av innehavare av
doktorandtjänster. Av det totala antalet helårsverken
utfördes 82 % vid universiteten och 12 % vid högskolorna. De konstnärliga högskolorna svarade för
1 % och vårdhögskolorna för 5 %.

5.1.3

TEKNISK
ADMINISTRATIV
PERSONAL

BIBLIOTEKSPERSONAL

SUMMA

Den förda debatten, såväl internationellt som i
Sverige, visar att kvalitet är ett mångdimensionellt
begrepp som endast blir meningsfullt när det relateras till speciella företeelser såsom undervisning, examination, programuppbyggnad, ledningsstrukturer
och beslutsfattande. Generella definitioner av kvalitet
har visat sig vara oanvändbara när det gäller det
dagliga kvalitetsarbetet och kvalitetssäkringsarbetet.
I den allmänna debatten påstås ofta att högskoleutbildningen i Sverige håller en allmänt låg kvalitet
och att kvaliteten under de senaste åren skulle ha försämrats. Dessa svepande påståenden saknar all empirisk grund.
Den svenska högskolan har varit föremål för internationella utvärderingar och jämförelser. Nu senast har OECD gjort en jämförelse av den högre utbildningen i ett antal länder, däribland Sverige (se
avsnitt 5.1.1). Jämförelsen visar att den svenska högskolan och dess utbildning håller en god kvalitet internationellt sett.
Det är regeringens uppfattning, grundad dels på
Högskoleverkets rapporter och dels på internationella jämförelser, att den svenska högskoleutbildningen och den svenska högskolan håller en allmänt
hög kvalitet. Detta konstaterande utesluter självfallet
inte att förbättringar kan göras i olika avseenden. I
det följande lämnas exempel på angelägna förbättringsåtgärder.
I anslutning till kvalitetsdiskussionen har samtliga
högskolor under de senaste åren påbörjat ett intensivt arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i

Kvalitet och förnyelse

Under de senaste åren har frågor kring den högre utbildningens och forskningens kvalitet alltmera kommit i förgrunden. Detta är en allmän trend i västvärlden. Orsakerna till detta står främst att finna i den
successiva insikten om den högre utbildningens centrala betydelse för ekonomisk, social och kulturell utveckling men också i de kostnader verksamheten
medför. Högskolan måste därför kunna visa att de
investerade medlen ger goda resultat.
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utbildning och forskning. Detta har hos studenter,
lärare och högskoleledningar resulterat i fördjupad
insikt om vikten av ett ständigt pågående kvalitetsarbete.

Högskoleverkets roll i kvalitetsarbetet
Högskoleverket har det yttersta ansvaret för granskningen av högskolornas kvalitetsarbete. Verkets rapporter om granskningen av kvalitetsarbetet vid enskilda lärosäten är en viktig del i det fortsatta
kvalitetsarbetet. För närvarande genomför verket en
översyn av examinationen vid högskolan och en nationell utvärdering av läkarutbildningen. Därutöver
har verket i januari 1997 anordnat en konferens om
kvalitets- och förbättringsarbete vid universitet och
högskolor.
Under budgetåret 1995/96 har kvalitetsarbetet vid
fem lärosäten bedömts. Därutöver har Högskoleverket nyligen genomfört granskning och bedömning av
kvalitetsarbetet vid Lunds universitet, Högskolan
Dalarna, Högskolan i Gävle/Sandviken, Högskolan i
Halmstad, Högskolan i Kalmar, Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Högskolan Kristianstad, Högskolan
i Örebro, Mälardalens högskola, Danshögskolan,
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Operahögskolan i Stockholm. Bedömningarna visar att kvalitetsarbetet har olika inriktning och utformning vid de
utvärderade lärosätena, men också att man har
kommit olika långt. Många högskolor har utarbetat
omfattande planer för kvalitetsarbetet, men högskolornas ledningar bör engagera sig ytterligare i detta.
Genomgången av samtliga universitets och högskolors årsredovisningar visar dock på en generell intensifiering av arbetet med och diskussionerna kring
kvalitetsutveckling under budgetåret. Några av lärosätena redogör i sina årsredovisningar också för påbörjade eller planerade åtgärder som en följd av
Högskoleverkets bedömningar.
Högskoleverkets nationella utvärderingar utgör en
viktig del i kvalitetsarbetet på program- och ämnesnivå. Under läsåret 1995/96 har verket gjort översyner av grundskollärarutbildningen, vårdutbildningar
i högskolan samt språkvetenskaplig forskarutbildning. Högskoleverket har dessutom bidragit till finansieringen av den nationella utvärderingen av
grundutbildningen inom etnologiämnet.
Grundutbildningsrådet har en central roll när det
gäller pedagogisk försöksverksamhet och utvecklingen av nya pedagogiska former. Rådet stöder pedagogiska utvecklingsprojekt inom högskolan.

Ansvaret för kvalitetsarbetet
Statsmakternas uppgift är att understödja och kontrollera att kvaliteten inom olika områden av utbildning och forskning upprätthålls. Högskoleverkets
utvärderingar och tillsynsansvar är ett led i detta.
Högskolans ledning har ett övergripande ansvar
för att utbildning och forskning håller en hög kvalitet. Högskolan har en lång tradition av kvalitetskontroll. Kvalitetskontroll genom granskning av kollegor
(peer review) blev tidigt praxis vid de första universiteten. Än i dag utgör granskningen av kollegor den
viktigaste kvalitetsgarantin för forskningen. När det
gäller den grundläggande utbildningen har den interna kvalitetskontrollen inte utvecklats lika väl.
Av årsredovisningarna framgår att universitet och
högskolor under budgetåret 1995/96 genomfört ett
antal utvärderingar av större eller mindre omfattning, allt ifrån kursvärderingar till utvärderingar av
enstaka utbildningar eller samtliga program. Flera
lärosäten har inrättat särskilda ledningsgrupper för
kvalitetsarbetet. Andra högskolor har anställt högskolepedagoger i syfte att stödja och utveckla undervisningen eller för att genomföra pedagogisk fortbildning av lärarna.
Den grundläggande utbildningen byggs för närvarande ut i en omfattning som aldrig förr. Under åren
1997-2000 kommer antalet permanenta platser i
högskolan att öka ytterligare. Denna utbyggnad måste ske med bibehållen kvalitet. Det är enligt regeringens uppfattning väsentligt att kvalitetsarbetet intensifieras när det gäller den grundläggande utbildningen.
Högskolornas ledningar måste på ett aktivt och kreativt sätt arbeta för att förbättra kvaliteten på undervisning och examination. Det pedagogiska reformarbetet måste ges högsta prioritet. All personal måste
göras delaktig i arbetet med att förbättra utbildningens kvalitet.
Både studenter och samhället ställer krav på kvalitet i utbildningen. Varje enskild högskola har ansvar
för att säkra och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.
Studenternas roll i kvalitetsarbetet
Studenterna har en central roll i högskolans kvalitetsarbete. Av Högskoleverkets rapporter och högskolornas årsredovisningar framkommer att studenternas medverkan i kvalitetsarbetet inte alltid är självklar. Studenterna måste engageras i större omfattning
i högskolans kvalitetsarbete och studenterna själva
måste ta ett aktivt ansvar såväl på kursnivå som på
mer övergripande nivåer. Högskolans ledning har
också skyldighet att bereda möjlighet för studenterna
att aktivt medverka i detta.

Utvärdering av program och kurser
Ett led i kvalitetssäkringen av utbildningarna inom
högskolan är den av regeringen fastställda examensordningen (Högskoleförordningen 1993:100, bil. 3)
som reglerar kraven för generella examina och yrkesexamina. Utvärderingar av utbildningar bör därför
utgå från dessa krav. Regeringen har för avsikt att
genomföra en översyn av examensordningen under
år 1998.
För att säkra utbildningens kvalitet måste högskoleledningarna tillse att kursutvärderingar, utvärderingar av sammanhållna program och utbildningar
genomförs och att resultaten från dessa utvärderingar
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tas till vara i det fortsatta arbetet med utbildningen. I
utvärderingsarbetet bör även synpunkter från studenter som examinerats från högskolan och som nu är
verksamma i yrkeslivet tas till vara. Det är vidare viktigt att en dialog förs med arbetsgivare och det övriga
samhället om utbildningens relevans och kvalitet.

kunnat avläsas främst i doktorsavhandlingarnas kvalitet. Undervisnings- och handledningsfrågor har inte
ansetts som lika viktiga. Det är väsentligt att hela
forskarutbildningen håller en hög kvalitet. Regeringen lämnar i denna proposition (avsnitt 5.5) förslag
om en effektivare forskarutbildning. I förslaget behandlas flera åtgärder för att förbättra forskarutbildningen bl. a. vad avser handledning.
Den viktigaste kvalitetskontrollen av forskning
och forskarutbildning är emellertid den vetenskapliga
granskningen av avhandlingar och forskningsrapporter som utförs av kollegor. Forskningsråden har ett
särskilt ansvar för att i ett internationellt perspektiv
upprätthålla kvaliteten på den svenska forskningen.
Enligt regeringens uppfattning är det därför viktigt
att samtliga forskningsråd genomför utvärderingar
av den forskning som finansieras av forskningsråden
men även av den forskning som finansieras via högskolornas fakultetsanslag och anslag för forskning
vid mindre och medelstora högskolor. De ämnesutvärderingar som forskningsråden tidigare har genomfört är ett viktigt inslag i kvalitetssäkringen av forskningen.
Den senaste tiden har en debatt förts kring forskningsetiska frågeställningar men även frågorna om
fusk och vetenskaplig oredlighet. Regeringen har därför tillkallat en kommitté (dir. 1997:68) med uppgift
att analysera etiska frågor som uppstår i forskningsprocessen. Kommittén skall även beakta problematiken rörande fusk och vetenskaplig oredlighet.

Lärarnas pedagogiska kompetens
En avgörande faktor för utbildningens kvalitet är att
lärarna är kunniga, engagerade och besitter pedagogisk kompetens. Regeringen har i propositionen
Högskolans ledning, lärare och organisation (prop.
1996/97:141) föreslagit att alla lärare med lägst doktorsexamen skall medverka i såväl utbildning som
forskning. Vidare föreslår regeringen att den pedagogiska meriteringen skall tillmätas större betydelse vid
anställning av samtliga lärare i högskolan. Med fler
forskande universitetslärare kommer utbildningens
kvalitet och forskningsanknytning att öka. För att
bereda fler lärare möjlighet att forska föreslår regeringen i denna proposition (avsnitt 5.4) att medel anslås till lärarnas kompetensutveckling. Högskolorna
måste därutöver ta ett ansvar för att utbilda sina lärare i pedagogiska frågor och i jämställdhetsfrågor.
Regeringen har redan i budgetpropositionen för år
1997 framhållit detta och givit Högskoleverket i
uppdrag att följa upp hur detta sker. Uppdraget skall
redovisas den 1 februari 1998.
Undervisnings- och examinationsformer
Pedagogiskt utvecklingsarbete är ett reguljärt inslag i
de flesta högskolors verksamhet. Högskoleverket
stödjer en del av denna verksamhet. Verket genomför
för närvarande ett rikstäckande projekt om utvärdering av examinationen i högskolan.
Högskolorna måste aktivt arbeta med att utveckla
och förändra undervisnings- och examinationsformer. Mer uppmärksamhet bör inriktas på att utveckla examinationen som ett instrument för kvalitetsutveckling. Detta förhållande betonas även i
OECD:s rapport över högskoleutbildningen i Sverige.
I rapporten framhålls det angelägna i att examinationsformerna utformas så att de premierar de intellektuella kvaliteter och den kompetens som så ofta
framhålls som universitetsutbildningens speciella förtjänst. Därigenom kommer fokus mer att förflyttas
mot lärandet i stället för undervisningen. Informationsteknologins möjligheter måste bättre tas till vara. Både nationella projekt och internationella utvärderingar visar att arbetet med att utnyttja
informationsteknologin i undervisning och examination går mycket långsamt. En bidragande orsak till
detta är att lärarna ofta har en bristfällig utbildning
om informationsteknologin i undervisningen.

Högskoleverkets rapport Kvalitet och förändring
För att följa upp den offentliga debatten om kvaliteten på den svenska högskoleutbildningen har regeringen givit Högskoleverket i uppdrag att genomföra
en utvärdering av hur utbildningskvaliteten inom
några stora nybörjarämnen vid universitet och högskolor har utvecklats under en 20-årsperiod. Enligt
uppdraget skulle utvärderingen omfatta ett år vardera ur decennierna 1970, 1980 och 1990 och avse
ämnena engelska, matematik, kemi och statskunskap. I uppdraget ingick att belysa de förändringar
som skett beträffande studenternas förkunskaper,
ämnesinnehållet i de första 20 poängen, examinationsformerna, kravnivån vid skriftlig examination,
tentamensresultatet för de första 20 poängen, kravnivån på examensarbeten om 41-60 poäng samt andelen studenter som fortsätter till en högre nivå i
ämnet. Lärare vid universitet och högskolor har anlitats för att genomföra kvalitetsbedömningen.
Högskoleverket sammanfattade utredningens resultat i rapporten Kvalitet och förändring
(Högskoleverkets rapportserie 1997: 8 R). Verket
har studerat kvalitetsutvecklingen vid fem lärosäten.
I rapporten redovisas resultatet av ett tvärsnitt i efterhand bedömda uppsatser på 60-poängsnivå inom
ämnena engelska och statskunskap. Uppsatser på
denna nivå kan anses utgöra en god effektvariabel
eftersom de ger en bild av i vilken utsträckning stu-

Forskning och forskarutbildning
Utvärdering och kvalitetssäkring av forskning är intimt förknippade med det europeiska universitetsväsendets framväxt. Forskarutbildningens kvalitet har
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denterna förmått tillägna sig det metodologiska kunnande och analytiska förhållningssätt som kännetecknar vetenskaplig verksamhet, samtidigt som de
stundom reflekterar utvecklingsmönster i svenskt arbetsliv.
Inom ämnena matematik och kemi förekommer
inte uppsatser på 60-poängsnivå i samma utsträckning. För dessa ämnen bygger rapporten istället på
institutionernas egna beskrivningar av hur utbildningskvaliteten har utvecklats under åren.
Undersökningen visar på en tendens till kvalitetsökning inom ämnena engelska och statskunskap,
i synnerhet under det senaste decenniet, medan det
beträffande ämnena matematik och kemi är svårare
att uttala sig om hur kvaliteten har utvecklats. Högskoleverket understryker att rapporten inte gör några
anspråk på att utgöra en fullständig utvärdering av
universitets- och högskoleutbildningens kvalitetsutveckling och att generella antaganden på dess grund
inte kan göras. De av regeringen ställda frågorna om
studenternas förkunskaper, ämnesinnehållet i de
första 20 poängen och examinationsformerna har
endast delvis belysts i rapporten.
Rapporten har remitterats till högskolorna. Initiativet till utvärderingen välkomnas av högskolorna.
Majoriteten av remissinstanserna framhåller att det
är angeläget att utvärderingar av utbildningskvalitetens förändring över tiden kontinuerligt företas i
större skala.
Kvalitetsbegreppet är mångtydigt och används på
olika sätt i skilda sammanhang. Det är därför svårt
att göra generella bedömningar och uttalanden om
kvalitetsförändring för enskilda ämnen och än mer
för hela högskolan. Enligt regeringens uppfattning är
det emellertid möjligt att följa upp och belysa förändringar inom begränsade områden såsom undervisningsformer, examination m. m. Regeringen avser
att även i fortsättningen uppmärksamt följa dessa
frågor och initiera undersökningar.

5.1.4

helhet. Men utvecklingen går alltför långsamt. Trots
att en rad olika insatser har gjorts för att motverka
den sociala snedrekryteringen till högskolan har fortfarande den sociala bakgrunden stor betydelse för
benägenheten att läsa på högskolan. I en nyligen
framlagd doktorsavhandling vid Göteborgs universitet konstateras att 50 procent av tidigare identifierade studiebegåvade ungdomar vid 25 års ålder inte
har gått vidare till högskolan. Det är därför angeläget
att högskolan överväger vilka ytterligare åtgärder
som kan vidtas för att stimulera fler studiebegåvade
personer att - oavsett bakgrund - söka till högskolan.
I budgetpropositionen för år 1997 föreslog regeringen en satsning på SUNET och uppkoppling av
folkbiblioteken till Internet. Regeringen föreslår
(avsnitt 5.2.7) att den ökade tillgängligheten till Internet runt om i landet bör utnyttjas för att på Internet lägga upp en preparandkurs om högskolestudier.
Regeringen avser att ge Högskoleverket i uppdrag att
ta fram en studievägledning om högskolestudier. Internets stora spridning över landet och lättillgänglighet via inte minst skolor och folkbibliotek bör användas för att öka överblickbarheten och kunskapen
om högre utbildning. Kursen kan vidare fungera som
en förberedelse för dem som planerar att studera någon datorbaserad distansutbildning.
Bra boende och en god studiesocial miljö är viktiga grundförutsättningar för framgångsrika studier.
Det är kommunernas ansvar att se till att det finns
tillgång till bra bostäder för dem som flyttar till studieorten. Med anledning av den snabba utbyggnaden
av de mindre och medelstora högskolorna anvisade
riksdagen medel för ett tillfälligt investeringsbidrag
för byggande av studentbostäder (prop. 1996/97:1
finansplan
m.m.
avsnitt
6.10
A2,
bet.
1996/97:FiU11, rskr. 1996/97:51). Investeringsstöd
om totalt högst 300 miljoner kronor skall kunna utgå under perioden 1997-1999. Bidrag kan lämnas för
upp till 15 000 studentbostäder.
Studentkårernas huvudsakliga uppgift är att bevaka utbildningen och ha hand om den studiesociala
verksamheten. Studentkårerna skapar förutsättningar
för studenternas medinflytande i universitetens och
högskolornas beslutande organ och ger studenterna
erfarenhet och träning i demokratiskt arbete. Flertalet studenter befinner sig relativt kort tid vid ett lärosäte. För att skapa förutsättningar för studenternas
inflytande är det centralt att kontinuiteten i såväl utbildningsbevakning som studiesocialt arbete säkras.
Detta möjliggörs bl.a. genom det s.k. kårobligatoriet
(prop. 1994/95:96, bet. 1994/95:UbU5, rskr.
1994/95:135). Kårobligatoriet förtydligar att studenterna har ett gemensamt ansvar för betydelsefulla
uppgifter vid universitet och högskolor. Studentkårerna bör arbeta för att ta tillvara det engagemang
som det stora antalet nya studenter visar för sin utbildning. Studentkårerna bör intensifiera sitt arbete
med att få en större andel studenter att aktivt engagera sig för kvaliteten i utbildningen och den studie-

Studenter

Antalet högskolestudenter har ökat kraftigt de senaste åren och expansionen fortsätter. En stor andel av
högskolans studenter är således nybörjare. Högskolorna har ett stort ansvar för att hjälpa dessa nya
studenter med att finna sig väl tillrätta i högskolemiljön och att ge dem goda förutsättningar för att
lyckas i sina studier.
Utbyggnaden av den högre utbildningen har resulterat i att nya grupper av studenter har kommit till
högskolan. Högskolans utökade roll i det livslånga
lärandet förstärker denna utveckling och den tidigare
ganska homogena studentgruppen blir allt mer heterogen. Allt fler studenter kommer från studieovana
hem, är äldre eller har invandrarbakgrund. Detta är
positivt för såväl högskolan som för samhället som
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sociala miljön. Studenterna har enligt 3 kap. 11 §
högskoleförordningen rätt att vara representerade
med minst två ledamöter i alla beslutsorgan vid högskolan som behandlar utbildningsfrågor. Studentkårerna bör se till att denna möjlighet till inflytande utnyttjas.
Det är vidare av betydelse för kvaliteten i utbildningen att varje enskild student tar ett aktivt ansvar
för utbildningens innehåll och genomförande. Alla
studenter bör delta i det kontinuerliga förnyelsearbetet på institutionsnivå. Ett ansvar vilar även på lärare
och prefekter att utveckla former för att ta till vara
studenternas erfrenheter och önskemål och att aktivt
involvera studenterna i utvecklingen av högskolans
verksamhet.
En särskild form av studentinflytande representeras av verksamheten vid t.ex. Centrum för miljö- och
utvecklingsstudier (CEMUS) vid Uppsala universitet,
där studenterna själva tar initiativ till undervisningens innehåll och praktiska genomförande, medan lärarna ansvarar för examinationen. Denna form bör
kunna utvecklas även vid andra lärosäten för att det
skall vara möjligt att vinna ytterligare erfarenhet av
olika grader av studentinflytande.
Ansvaret för studenthälsovården ligger på universiteten och högskolorna och det tidigare statsbidraget
för studenthälsovården ingår i universitetens och
högskolornas anslag för grundutbildning. Det är viktigt att universiteten och högskolorna avsätter tillräckligt med resurser för att kunna bedriva studenthälsovård av hög kvalitet i tillräcklig omfattning.
För framgång i studierna och för den egna personlighetsutvecklingen är även miljön utanför högskolan av mycket stor betydelse. Ett kulturellt och
socialt rikt föreningsliv på studieorten bidrar till att
berika och komplettera de perspektiv som studierna
ger. Utrikespolitiska föreningar, politiska föreningar,
miljöföreningar, film-, teater- och litteraturklubbar
m.m. på högskoleorter har genom åren kommit att
betyda mycket för att vårt lands politiska och kulturella liv. Det är därför angeläget att det enskilda lärosätet och dess studentorganisationer på olika sätt försöker stimulera och genomföra kulturella aktiviteter i
syfte att skapa och vidmakthålla ett sådant föreningsliv.
Vid alla lärosäten finns utländska studenter som
bedriver sina studier under kortare eller längre tid på
olika nivåer. Dessa studenter representerar erfarenheter och kunskaper om sina hemländers sociala, kulturella och politiska förhållanden som kan vara av
mycket stort värde för inhemska studenter. Om deras
studietid i vårt land av dem upplevs som utvecklande
och positiv kan detta även betyda mycket för spridandet av de grundläggande värden som utmärker
vår demokrati. Det borde således finnas ett starkt
ömsesidigt intresse för att utländska studenter skall
få möta generositet och goda möjligheter till inblick i
det svenska samhället. Ansvaret för det bör inte bara
åvila dem som i särskild ordning utsetts för detta,

utan delas av alla studenter och lärare. Insatser inom
detta område är av stor betydelse för att internationalisera den svenska högskolan.
Under år 1998 kommer FN:s deklaration om
mänskliga rättigheter att särskilt uppmärksammas
eftersom det då är 50 år sedan den antogs. Där finns
bestämmelser om åsikts-, yttrande- och informationsfrihet vilka är förutsättningen för all verklig kunskap och kunskapsförmedling. Uppmärksammandet av denna FN-deklaration bör också
kunna ses som ett led i internationaliseringen av högskolan.
Studenters personskadeskydd
Som ett led i statens riskhantering har en arbetsgrupp
bestående av representanter från universitet och högskolor samt Kammarkollegiet kartlagt studenters
personskadeskydd. Enligt arbetsgruppen har högskolestudenter ett lågt skydd vad gäller personskador
i förhållande till andra grupper i samhället. Universitet och högskolor har endast möjlighet att försäkra
studenter vid deltagande i undervisningsmoment med
särskild risk för arbetsskada. Majoriteten av studenterna omfattas inte av denna arbetsskadeförsäkring
och den enskilda högskolan får inte teckna kollektiva
olycksfallsförsäkringar för studenter.
Studenter har möjlighet att själva teckna olycksfallsförsäkringar men långt ifrån alla studenter gör
detta. Kammarkollegiet menar i en skrivelse till regeringen att det är mycket otillfredsställande att en enskild student som drabbas av ett olycksfall i samband
med studierna skall hamna i en situation som förutom personskador också kan leda till förlängning av
studietiden eller definitivt studieavbrott med bestående ekonomiska följder. Kammarkollegiet hemställer därför att regeringen överväger frågan om förbättrat personskadeskydd för studenter.
Regeringen tillkallade sommaren 1997 en särskild
utredare med uppgift att se över arbetsskadeförsäkringen (dir. 1997:91). Mot bakgrund av Kammarkollegiets skrivelse ingår i utredarens uppdrag att se
över arbetsskadeskyddet för studenter. Uppdraget
skall vara avslutat den 30 januari 1998.
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5.2

Grundläggande
högskoleutbildning

5.2.1

Fortsatt utbyggnad av den högre
utbildningen

uppgå till cirka 980 000, varav cirka 300 000 anmäls
till arbetsförmedlingarna. Många av dessa arbeten
ställer höga krav på utbildning och kompetens, bl.a.
kunskaper i data, ny teknik och goda kunskaper i
utländska språk. Ett expansivt område där bristen på
arbetskraft är stor är dataområdet. Efterfrågan är
mycket stark och väntas fortsätta. Efterfrågan på utbildade inom det tekniska området bedöms också bli
fortsatt stor. Det kommer att behövas fler civilingenjörer och högskoleingenjörer inom elektronik och
data, systemerare, programmerare m.fl. Undersökningen visar även att behovet av olika lärarkategorier
kommer att vara stort (se avsnitt 5.2.4).
Utbildningssystemet måste vara flexibelt och kunna anpassas till förändringar i såväl de studerandes
efterfrågan på utbildning som till samhällets behov
av kompetens. Regeringen förutsätter att utbildningsutbudet vid universitet och högskolor utformas
bl.a. utifrån en nära dialog med näringslivet och den
offentliga sektorn. Högskolan bör anpassa sitt utbud
till utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden
bl.a. inom biovetenskap, informations- och kommunikationsområdet samt språk. Arbetslivets olika krav
på kompetenser gör att kombinationsutbildningar,
t.ex. mellan språk, teknik och ekonomi ofta ger goda
förutsättningar på den kommande arbetsmarknaden
för studenterna.
Behovet av att öka antalet personer med teknisk
och naturvetenskaplig utbildning innebär att dessa
utbildningar bör fortsätta att expandera under ett
antal år. Ett problem är dock att rekryteringsbasen
fortfarande är för liten. Ungdomarnas intresse för
naturvetenskap och teknik i skolan har varit svagt.
Detta problem måste få ytterligare uppmärksamhet
och åtgärder vidtas för att bryta denna utveckling,
t.ex. fortsatt satsning på basåret, pedagogisk förnyelse m.m.
Många högskoleutbildningar har förlängts och antalet studenter med fördjupade kunskaper inom olika
ämnesområden på 60- och 80-poängsnivån har ökat.
Många studenter skaffar sig längre utbildningar än
tidigare, vilket begränsar utrymmet för nybörjare.
Den ökade efterfrågan på arbetsmarknaden som
skett i takt med att Sveriges ekonomi har förbättrats
kommer att bidra till ett ökat utflöde från högskolan.
Antalet personer på arbetsmarknaden med akademisk examen kommer att bli fler och allt mer välutbildade än tidigare. Fler platser kommer samtidigt att
bli lediga för nybörjare. Utbyggnaden av den högre
utbildningen tillsammans med en starkare efterfrågan
på arbetsmarknaden kommer att ge betydligt bättre
möjligheter för såväl yngre som äldre att studera i
högskolan.
För närvarande finns en kö av personer som vill
ha en plats i högskolan, men som inte kommer in.
Dessa uppskattades till cirka 35 000 hösten 1996. Av
dessa beräknades cirka två tredjedelar vara under 25
år och de hade inte tidigare läst vid högskolan. En
tredjedel hade viss högskoleutbildning sedan tidigare.

Regeringens förslag:
Högskolan skall fortsätta att expandera. Utöver den
redan beslutade utbyggnaden med 15 000 permanenta platser (helårsstudenter) vardera hösten 1997 och
1999 skall den högre utbildningen byggas ut i hela
landet med ytterligare 30 000 nya permanenta platser (helårsstudenter) under perioden fram till år
2000. Den nya utbyggnaden sker hösten 1998 och
hösten 2000 med vardera 15 000 permanenta platser
(helårsstudenter). Därutöver skall en tidigareläggning
göras av merparten av de nya permanenta platserna
hösten 1998 redan våren 1998. Utbyggnadens
tyngdpunkt skall ligga inom de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna.

Skälen för regeringens förslag: Sverige har, vid en internationell jämförelse, en välutbildad befolkning.
Andelen av befolkningen med en eftergymnasial utbildning är förhållandevis hög, vilket är ett resultat
av utbyggnaden av den högre utbildningen under
1960-talet. Den åldersgrupp som i genomsnitt hittills
varit bäst utbildad är den som föddes mellan 1945
och 1950. Utbyggnaden av den högre utbildningen
väntas leda till att av personer födda på 1960- och
1970-talen kommer en minst lika stor eller större
andel av dem att skaffa sig en högskoleutbildning.
Inom några år kommer också andelen högskoleutbildade att vara jämnare fördelad mellan olika åldersgrupper. En fortsatt utbyggnad av den högre utbildningen är på sikt avgörande för att vi skall kunna
behålla vår välfärd och konkurrenskraft - hela befolkningens utbildningsnivå måste höjas.
En allmän slutsats i samtliga utredningar som
gjorts under senare år visar på behovet av ökad kunskap och utbildning på den svenska arbetsmarknaden. Enligt en undersökning av Kommunförbundet
år 1996 om behovet av arbetskraft i kommunerna
under åren 1995 till 2005 framgår att en betydande
förändring i efterfrågan på olika typer av kompetens
kommer att uppstå. Enligt undersökningen behöver
kommunerna rekrytera mer än 500 000 personer
under perioden. Krav på en hög utbildningsnivå
kommer att ställas på de personer som skall utföra
dessa arbeten. Detta innebär att andelen högutbildade kommer att öka på bekostnad av de lågutbildade.
Ofta kan det dock röra sig om samma personer som
genom vidareutbildning skaffat sig ytterligare kompetens.
Enligt Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) bedömningar (Ura 1996:14) kan antalet nyanställningar totalt sett på arbetsmarknaden under 1997 komma att
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För att bereda fler personer möjlighet att studera i
högskolan föreslås en fortsatt utbyggnad.

rats, liksom nya högskolor och de som byggs ut på
andra orter. Detta gäller t.ex. Linköpings universitet/Campus Norrköping, Luleå tekniska universitet
med högskoleutbildning i bl.a. Skellefteå, Södertörns
högskola och den planerade Malmö högskola. Söderhamn tillhör en region som berörts av omstruktureringen av näringsliv och arbetsmarknad. Regeringen har vid fördelningen av de nya platserna beaktat
detta, t.ex. vad avser platser till Mitthögskolan och
Högskolan i Gävle/Sandviken. Utvecklingen av distansutbildning (avsnitt 5.2.7) borde ge goda förutsättningar att bedriva utbildning i dessa regioner.
Förslag till fördelning av de ytterligare 15 000
permanenta platserna år 2000 kommer att läggas i
den ekonomiska vårpropositionen 1998, då ytterligare analyser av lärosätenas kapacitet och av omvärldssituationen har kunnat göras.

Tidigareläggning av platser 1998
Intresset för högre studier är fortsatt mycket stort.
Enligt preliminära uppgifter från såväl Verket för
högskoleservice (VHS) som universitet och högskolor
är antalet behöriga sökande hösten 1997 fler än någonsin tidigare. Många har därför inte kunnat få en
plats i högskolan. Hösten 1998 föreslås ytterligare
15 000 permanenta platser i högskolan. Eftersom så
många behöriga sökande inte kunnat erbjudas plats i
högskolan föreslår regeringen en tidigareläggning av
merparten av de nya permanenta platserna för hösten 1998 att läggas ut redan våren 1998. Kriterierna
för fördelning av de permanenta platserna framgår
av det följande. Fördelningen av de tidigarelagda
platserna, sammanlagt drygt 10 000 helårsstudenter,
följer i huvudsak samma kriterier som för de permanenta platserna.
Kriterier för fördelning
Regeringen föreslog i 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150) att högskolan skulle
tillföras resurser motsvarande 15 000 nya permanenta platser (helårsstudenter) år 1998 respektive år
2000 utöver den redan pågående utbyggnaden med
15 000 permanenta platser vardera åren 1997 och
1999.
Fördelningen av nya platser hösten 1998 föreslås
följa i princip samma kriterier som gällde för år 1997
och 1999. Fördelningen av antalet platser och deras
fördelning på olika utbildningsområden grundades
på flera faktorer bl.a. studenternas efterfrågan på utbildning vid olika högskolor, näringslivets behov av
ökad kompetens inom naturvetenskap och teknik,
möjligheten för olika högskolor att ta emot studenter
samt en generell prioritering av de mindre och medelstora högskolorna för att bidra till en utveckling av
alla regioner i landet. Av olika planeringsunderlag för
de kommande åren från universitet och högskolor
framgår att den sammanlagda kapaciteten långt
överstiger de nu föreslagna nya platserna. De fyra
största högskolorna - Högskolan i Växjö, Högskolan
i Örebro, Mitthögskolan samt Högskolan i Karlstad
– har särskilt beaktats, bl.a. för att göra det möjligt
för dem att inom en snar framtid kunna uppfylla kriterierna för benämningen universitet.
Utöver ovan nämnda kriterier har också regioner
som haft svårigheter i samband med omstruktureringen av näringslivet de senaste årtiondena priorite-
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Följande fördelning föreslås för de nya permanenta platserna under perioden 1997-1999:
UNIVERSITET/HÖGSKOLA

BESLUTAT
1997

FÖRSLAG
1998

BESLUTAT
1999

SUMMA
1997-1999

Uppsala universitet

250

400

250

900

Lunds universitet

250

400

250

900

Göteborgs universitet

350

400

350

1 100

Stockholms universitet

250

400

250

900

Umeå universitet

500

800

500

1 800

1 150

700

1 150

3 000

0

100

0

100

400

700

400

1 500

Linköpings universitet/Norrköping
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet

300

600

300

1 200

Högskolan i Borås

300

700

300

1 300

Högskolan Dalarna

550

500

550

1 600

Högskolan i Gävle/Sandviken

300

700

300

1 300

Högskolan i Halmstad

500

700

300

1 500

Högskolan i Kalmar

500

500

600

1 600

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

500

500

600

1 600

Högskolan i Karlstad

700

500

700

1 900

Högskolan Kristianstad

250

700

250

1 200

Högskolan i Skövde

350

700

350

1 400

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

400

500

600

1 500

Högskolan i Växjö

800

500

800

2 100

Högskolan i Örebro

900

500

1 000

2 400

Högskoleutbildning på Gotland

250

200

450

900

Idrottshögskolan i Stockholm

0

10

0

10

Lärarhögskolan i Stockholm

0

150

0

150

1 800

700 1

2 500

4 300

3

2 200

Mitthögskolan
Mälardalens högskola

1 200

1 000

100

Södertörns högskola 2

1 000

1 400

1 000

3 400

Malmö

1 500

300

1 500

3 300

Konstnärliga högskolor i Sthlm

0

40

0

40

Chalmers Tekniska högskola AB

250

450

250

950

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

300

500

300

1 100

200

450

200

850

16 000

16 000

16 000

48 000

Sveriges lantbruksuniversitet

4

Summa (permanenta platser)
1.
2.
3.
4.

Engångsmedel för 1998 motsvarande 700 platser.
Södertörns högskola har tilldelats 1000 platser vardera åren 1997, 1998 och 1999 enligt tidigare beslut.
Engångsmedel för 1999 motsvarande 100 platser.
Anvisas under UO23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar, anslaget G1. Sveriges lantbruksuniversitet
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Följande fördelning föreslås för de tidigarelagda platserna 1998:
UNIVERSITET/HÖGSKOLA

FÖRSLAG 1998

Uppsala universitet

326

Lunds universitet

326

Göteborgs universitet

326

Stockholms universitet

326

Umeå universitet

653

Linköpings universitet/Norrköping

571

Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan

571
490

Högskolan i Borås

571

Högskolan Dalarna

408

Högskolan i Gävle/Sandviken

286

Högskolan i Halmstad

571

Högskolan i Kalmar

408

Högskolan i Karlskrona/Ronneby

408

Högskolan i Karlstad

408

Högskolan Kristianstad

571

Högskolan i Skövde

571
82

Högskolan i Växjö

408

Högskolan i Örebro

408

Lärarhögskolan

122

Mälardalens högskola

245

Chalmers Tekniska högskola AB

367

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

408

Sveriges lantbruksuniversitet

367

5.2.2

Läkarutbildningen
Det övergripande målet för hälso- och sjukvården är
en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. För att åstadkomma detta är det nödvändigt
att utbildningen för yrken inom hälso- och sjukvården dimensioneras så att det finns tillräckligt med
välutbildad personal.
Läkarutbildning bedrivs vid sex universitet, Uppsala, Lunds, Göteborgs, Umeå och Linköpings universitet samt vid Karolinska institutet.
Regeringen föreslog i förra årets budgetproposition att en viss fortsatt neddragning skulle ske av läkarutbildningen. De medel som därmed frigjordes
skulle användas till andra vårdutbildningar, farmaceutiska utbildningar och biomedicinska utbildningar. Samtidigt som nyexaminerade läkare kan ha svårt
att få allmäntjänstgöring rapporteras från de fyra
norrlandslänen svårigheter att rekrytera läkare med
specialistkompetens. För närvarande beräknas antalet vakanser uppgå till omkring 200.
I rapporten Den framtida efterfrågan på läkare
m.m. (Ds 1994:57) redovisas en långsiktig beräkning
över tillgång och efterfrågan på läkare. Enligt rapporten är åldersfördelningen inom läkarkåren sådan att
pensionsavgångarna successivt kommer att öka och
omkring år 2010 överstiga antalet nyexaminerade.
Någon ytterligare neddragning av utbildningen bör
därför inte göras. För att möta de särskilda problem
som finns i norrlandslänen föreslår regeringen att läkarutbildningen skall öka vid Umeå universitet. Regeringen beräknar medel under anslaget B 9. Umeå
universitet: Grundutbildning för en utökning som
motsvarar en ökad examination av tio studenter.
Högskoleverket har i dagarna avslutat en utvärdering av läkarutbildningen fram till legitimation. Rapporten visar att grundutbildningen för läkare håller
en hög standard i ett internationellt perspektiv. Den
svenska läkarutbildningen karaktäriseras av en stark
klinisk förankring och en bra samverkan med de lokala sjukvårdsmyndigheterna. Vid alla universiteten
pågår ett arbete med förnyelse av utbildnings- och
kursplaner för grundutbildningen.
Högskoleverkets utvärdering visar också att
grundutbildningen ger en bra förberedelse för den
vidareutbildning som allmäntjänstgöringen (AT) utgör och som är ett villkor för att få legitimation som
läkare. Emellertid har också framkommit att det
finns stora brister när det gäller handledning av ATläkarna och att det finns behov att skärpa bestämmelserna om AT. Regeringen föreslår därför i propositionen om läkarnas vidareutbildning (prop.
1997/98:5) att landstingen skall ha en lagstadgad
skyldighet att anordna allmäntjänstgöring och att
handledningen måste förbättras. Samtidigt föreslås
en viss neddragning av AT – från 21 månader till
minst 18 månader.

82

Luleå tekniska universitet

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

Skälen för regeringens förslag och bedömning:

Vårdutbildningar

5.2.2.1 Läkar- och tandläkarutbildningar

Regeringens förslag:
Antalet examina på läkarutbildningen vid Umeå universitet skall på sikt öka med tio.
Regeringens bedömning:
Antalet examina på tandläkarutbildningen bör på
sikt minska med fem vid vardera Lunds, Göteborgs
och Umeå universitet samt vid Karolinska institutet.
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Tandläkarutbildningen
Tandhälsan bland såväl barn och ungdomar som
vuxna har förbättrats under en lång följd av år. Samtidigt har tandvården omstrukturerats och andra personalgrupper i tandvården har fått en mer självständig roll gentemot patienten. Detta har inneburit att
efterfrågan på tandläkare har minskat.
Tandläkarutbildningen bedrivs vid fyra universitet, Lunds, Göteborgs och Umeå universitet samt vid
Karolinska institutet. Vid samtliga lärosäten utom
vid Lunds universitet har tidigare neddragningar av
utbildningen ägt rum (prop. 1993/94:150, bil. 8, bet.
1993/94:FiU20, rskr. 1993/94:456). Regeringen bedömer att antalet examina på tandläkarutbildningen
på sikt bör minska med fem vid vardera Lunds, Göteborgs och Umeå universitet samt vid Karolinska
institutet.

som kompensation för de kostnader som dessa får
genom att utbildning och forskning bedrivs inom
landstingens/kommunernas organisation. I en bilaga
till respektive avtal bestäms ekonomisk reglering av
kostnadsnivåförändringarna samt förändringar som
föranleds av förändringar i utbildningens dimensionering och volymförändringar i forskningen. Medlen
anvisas till universiteten som direkt överför dessa till
den lokala huvudmannen. Avtalen förutsätter att det
berörda lärosätet och landstinget/kommunen träffar
särskilda avtal med lokalt anpassade bestämmelser
för samarbetet.
Riksdagen har i samband med behandlingen av en
motion rörande en översyn av avtal om samarbete
om läkarutbildning och forskning framhållit att det
är angeläget med en mer rättvis fördelning mellan
lärosätena avseende dessa medel samt ett ökat inflytande från lärosätena avseende styrningen av medlen
(bet. 1996/97:UbU9).

5.2.2.2 Ersättning för klinisk utbildning och
forskning

Uppdrag om översyn av avtalen
Sedan avtalen ingicks har mål och resultatstyrning
samt ett nytt resurstilldelningssystem införts för den
statliga högskolan vilket gör väsentliga delar av avtalen obsoleta, bland annat formerna för pris- och
löneomräkning och förändringar i ersättningsbeloppen med avseende på volymförändringar. Regeringen
har sedan en tid diskuterat frågan med Landstingsförbundet, som företräder de berörda landstingen,
och tillkallade den 2 juni 1997 en utredare med uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet med att
genomföra en översyn och omförhandling av avtal
om samarbete om läkarutbildning och forskning
m.m. samt om samarbete om tandläkarutbildning
och forskning m.m.

Bakgrund
Staten är huvudman för den grundläggande utbildningen för läkare och tandläkare samt för den forskning och forskarutbildning som bedrivs inom det
medicinska och odontologiska området. Landstingen
samt vissa kommuner är huvudmän för den offentliga sjukvården och för folktandvården. Den kliniska
delen av läkar- och tandläkarutbildningen samt den
kliniska forskningen kan endast bedrivas där sjukvård eller tandvård bedrivs. Därför har staten och de
berörda landstingen och kommunerna slutit avtal om
samverkan som innebär att statlig utbildning och
forskning får tillgång till respektive landstings/kommuns sjukvårds- och tandvårdsorganisation samt att dessa vid planering av sjukvården och
tandvården skall beakta utbildningens och forskningens behov. Avtal har slutits med sex landsting
och med Göteborgs och Malmö stad avseende samarbete om läkarutbildning och medicinsk forskning,
samt med landstinget i Västerbotten och Göteborgs
och Malmö stad avseende samarbete om tandläkarutbildning och odontologisk forskning. Tandläkarutbildningen och den odontologiska forskningen vid
Lunds universitet och Karolinska institutet har en
egen statlig tandvårdsorganisation som finansieras
under resp. anslag. Avtalet som avser läkarutbildningen och den medicinska forskningen slöts den 19
december 1989 och godkändes av riksdagen i samband med behandlingen av propositionen Om forskning (prop. 1989/90:90, bet. 1989/90:UbU25, rskr.
1989/90:328). Avtalet om tandläkarutbildningen och
den odontologiska forskningen slöts den 25 september 1992 och godkändes av regeringen den 3 juni
1993. Båda avtalen gäller tills vidare och har en uppsägningstid på fem år.
Avtalen innebär att staten ersätter landstingen årligen med ett visst belopp i form av driftsersättningar

Beräkning av ersättning för klinisk utbildning och
forskning för budgetåret 1998
Ersättningen till vissa landsting respektive kommuner
har beräknats enligt gällande avtal.
Utgångspunkten för beräkning av ersättningarnas
storlek och fördelning mellan landstingen respektive
kommunerna är de belopp som enligt de gällande
avtalen utgick för 1989 respektive 1992. Ersättningsbeloppen har räknats om varje år med dels den
pris- och löneomräkning som tillämpas för grundutbildnings- och forskningsanslag inom hela den statliga högskolan, dels med hänsyn till av riksdagen beslutade volymförändringar, i enlighet med tidigare
styrning av högskolan då riksdagen fattade beslut om
antalet nybörjarplatser. Omräkningar vad gäller volymförändringen utgår från kostnaderna i 1989 års
prisläge för en helårsstudent, vilket var 170 000 kronor för en helårsstudent i läkarutbildningen och
150 000 kronor för en helårsstudent i tandläkarutbildningen. Även denna ersättning har räknats om
varje år med tidigare nämnda pris- och löneomräkning. Vid volymförändringar skall enligt avtalen en
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tredjedel av denna ersättning tillföras respektive dras
bort från anslagen årligen under en treårsperiod.
Vid övergången till kalenderbudgetår 1995/96 anvisades dels medel i budgetpropositionen (prop.
1994/95:100,
bet.
1994/95:UbU15,
rskr.
1994/95:353), dels i vårpropositionen (prop.
1995/96:150,
bet.
1995/96:FiU10,
rskr.
1995/96:304). Medlen i budgetpropositionen avsåg
kalenderåret 1995 samt perioden 1 januari 1996-30
juni 1996. Medlen i vårpropositionen avsåg perioden
1 juli 1996-31 december 1996. Vid övergången till
kalenderbudgetår tillämpade staten samma pris- och
löneomräkning under hela 18-månadersperioden för
all grundläggande högskoleutbildning, forskning
samt ersättningar för klinisk utbildning och forskning. Vid kontakterna med Landstingsförbundet har
framkommit att skilda åsikter föreligger avseende
avtalets bestämmelser om pris- och löneomräkning.
Ersättningen för klinisk utbildning och forskning
för budgetåret 1998 är beräknad i enlighet med de
gällande avtalen. Den ersättning som respektive lärosäte erhöll under budgetåret 1997 är uppräknad med
gällande pris- och löneomräkning om 2,14 %. Därefter har den minskning av volymen på läkar- och
tandläkarutbildningen som riksdagen beslutade om i
enlighet
med
kompletteringspropositionen
1993/94:150 (bil. 8, bet. 1993/94:FiU20, rskr.
1993/94:456) medfört motsvarande neddragning av
anslagsposterna. Volymminskningen påverkar anslagsposterna för medicinsk forskning och utbildning
till och med år 2000 och anslagsposterna för odontologisk utbildning och forskning till och med år
1999.

vid Lunds universitet har studenterna vid kemiteknikutbildningen möjlighet att specialisera sig mot läkemedelsteknik. Södertörns högskola har startat en
utbildning till farmacie kandidatexamen som är
tänkt att leda till arbete med läkemedelsutveckling i
industrin eller på vissa myndigheter. Under 1990talet har biomedicinska program (160/180 poäng)
utvecklats vid ett antal lärosäten. De biomedicinska
utbildningarna skiljer sig från de rent farmaceutiska
genom att de inte har en uttalad läkemedelsinriktning. De kombinerar en bred teoretisk och molekylärbiologiskt inriktad naturvetenskaplig bas med medicinska och farmaceutiska ämnen. Det finns
utrymme för cirka 270 studenter att påbörja de biomedicinska utbildningarna varje år.
Sammanlagt är det årligen ett stort antal studenter
som börjar de ovan beskrivna utbildningarna.
Många av dessa personer har efter avlagd examen
dels en utbildningsprofil som lämpar sig för läkemedelsindustrin, dels behörighet till forskarutbildning
vid farmaceutisk fakultet utan omfattande kompletteringar. Utöver dessa är ett stort antal studerande
med naturvetenskaplig utbildning av mer utpräglad
teoretisk molekylärbiologisk och kemisk inriktning
intressanta för läkemedelsindustrin.
Framtida behov av apotekarutbildade
De slutsatser Högskoleverket drar angående den
framtida tillgången och det framtida behovet av apotekarutbildade är en sammanvägning av ett framtaget kvantitativt material och ett antal kontakter med
företrädare för läkemedelsbolag, myndigheter, fackliga organisationer m.fl. Högskoleverket konstaterar
att det för närvarande råder en stor efterfrågan i relation till utbudet vad gäller denna yrkeskategori och
att utbudet ökar kraftigt de kommande decennierna.
Detta utesluter inte, enligt verket, att det vore lämpligt att ännu fler examineras från apotekarutbildningen. Verket framhåller att det är mycket svårt att
dra några slutsatser om hur behovet av apotekarutbildade kommer att utvecklas efter sekelskiftet och
följaktligen inte möjligt att dra några slutsatser om
hur den framtida balansen mellan tillgång och efterfrågan ser ut.

5.2.2.3 Apotekarutbildning
Bakgrund
Regeringen gav den 3 juli 1997 Högskoleverket i
uppdrag dels att utreda om det finns behov av att
apotekarutbildning anordnas vid ytterligare en högskola, dels att undersöka möjligheterna att bedriva
apotekarutbildning vid Lunds universitet. Anledningen till detta uppdrag var framförda krav på fler utbildade apotekare, oaktat den kraftiga utökningen av
utbildningen under 1990-talet. Uppdraget redovisades den 15 augusti 1997.

Apotekarutbildning vid ytterligare en högskola
Högskoleverket framhåller att det kan finnas fler skäl
än den totala balansen mellan tillgång och behov av
apotekarutbildade för att anordna apotekarutbildning vid ytterligare en högskola. En ökad spridning
av utbildningen ökar den geografiska tillgängligheten
både för studenter och arbetsgivare. Företrädare för
läkemedelsindustrin har framfört att de har svårigheter att rekrytera apotekare, med hänvisning till att
utbildningen endast ges vid ett lärosäte.

Det aktuella utbildningsutbudet
Apotekarutbildning ges för närvarande vid Uppsala
universitet. Flera andra utbildningsprogram med läkemedelsindustrin som avnämare har startat de senaste åren. Dessa utbildningar finns såväl inom det
farmaceutiska
som
inom
de
matematisknaturvetenskapliga, medicinska och tekniska fakultetsområdena. Vid Uppsala universitet ges två civilingenjörsutbildningar (180 poäng), där de studerandes
framtida arbetsmarknad i viss utsträckning är läkemedelsindustrin. Vid Kungl. Tekniska högskolan och

Göteborgs universitet
Göteborgs universitet har i skrivelse till Högskoleverket den 25 juli 1997 presenterat sitt bioveten64
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skapliga program med läkemedelsinriktning samt
framfört skäl för att Göteborgs universitet är en
lämplig anordnare av apotekarutbildning. Universitetet har samtidigt ansökt om rätt att utfärda apotekarexamen, vilket regeringen välkomnar.

möjligheten att överflytta huvudmannaskapet för
vårdhögskoleutbildning till staten.
Högre utbildning är en nationell angelägenhet och
staten har ett ansvar för att högre utbildning av hög
kvalitet ges inom alla samhällssektorer. Staten har
vidare ett särskilt ansvar för att bygga upp starka
miljöer för forskning och utveckling. Regeringens
målsättning är att vårdutbildningarna skall ingå på
lika villkor i den nationella universitets- och högskolestrukturen.

Lunds universitet
Av Högskoleverkets utredning framgår att det finns
förutsättningar att bygga upp en apotekarutbildning
vid Lunds universitet. Universitetet har redovisat de
goda förutsättningar som redan finns för en uppbyggnad av utbildningen. De kompetenser som inte
finns vid universitetet kan kompletteras genom samarbete med framför allt Danmarks Farmaceutiske
Højskole men också med Københavns Universitet.
Utbildningen kan påbörjas tidigast hösten 1999. Regeringen har erfarit att Lunds universitet avser att
ansöka om rätt att utfärda apotekarexamen.

Omfattande kvalitetsutvecklingsarbete
Vård- och omsorgsområdet är en samhällssektor inom vilken stora omvälvningar ägt rum. Stora förändringar har skett inom vården, både genom utvecklade
diagnos- och behandlingsmetoder och genom förändrad sjukvårdsstruktur, styrning och organisation.
Kommunerna har givits ett allt större ansvar för vård
och omsorg. Dessa förändringar har inneburit större
krav på många yrkesgrupper inom sektorn. Regeringen anser att det är av stor vikt att dessa grupper
får yrkesrelevanta utbildningar av hög kvalitet och
konstaterar därför med tillfredsställelse att det pågår
ett intensivt kvalitetsutvecklingsarbete inom vårdhögskoleutbildningarna. Regeringen anser även att
behovet av kompetensutveckling av personalen inom
vård- och omsorgssektorn är av stor betydelse. Regeringens syn på detta redovisas under avsnitt 5.2.6
samt under Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och
social omsorg och Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv.
Enligt regeringens uppfattning kommer ett ökat
samarbete mellan vårdhögskolorna och andra delar
av högskolan att underlätta en naturlig anknytning
till forskarutbildning inom vårdområdet. Detta innebär att de traditionellt kvinnodominerade utbildningarna ges ökade möjligheter till akademisk karriär. Vidare främjas kvaliteten genom ökade
möjligheter till större jämställdhet då tillgången till
ett ökat utbud vid lärosätena gör det lättare att rekrytera män till utbildningarna inom vård och omsorg. Ett ökat samarbete mellan landsting, kommuner, sjukhus m.fl. skulle underlätta samstämmighet
mellan utbildning och krav som ställs från yrkeslivet,
liksom en ökad integrering av utbildningarnas teoretiska och praktiska delar.

5.2.2.4 Kvalitets- och huvudmannaskapsfrågor inom vårdhögskoleutbildningarna
Bakgrund
Regeringen föreslog i proposition 1993/94:177 Utbildning och forskning – kvalitet och konkurrenskraft att utrymme skulle skapas för alternativa samarbetsoch
huvudmannaskapsformer
för
vårdhögskoleutbildningarna. Riksdagen beslutade i
enlighet med förslaget (bet. 1993/94:UbU13, rskr.
1993/1994:400). Utskottet framhöll att ett statligt
huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningarna
skulle vara värdefullt. Särskilt viktigt ansåg utskottet
det vara att utbildningen får forskningsanknytning.
Frågan har därefter behandlats i kompletteringspropositionen Reviderad finansplan m.m. 1994/95
(prop. 1994/95:150, bet. 1994/95:UbU22, rskr.
1994/95:434) samt i budgetpropositionen för budgetåret 1997 (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1,
rskr. 1996/97:100).
Utbildningsdepartementet granskar för närvarande de avtal som slutits mellan högskolor och landsting. Dessa avtal slöts 1995 och avser överenskommelser mellan staten och sju landsting – Jämtlands,
Västernorrlands, Östergötlands, Västmanlands,
Sörmlands, Örebro och Hallands läns landsting respektive Mitthögskolan, Linköpings universitet,
Mälardalens högskola, Högskolan i Örebro och
Högskolan i Halmstad. Utbildningsdepartementet
bereder för närvarande beslut angående avtal gällande Stockholms läns landsting, Västerbottens läns
landsting, Göteborgs stad och Bohuslandstinget respektive Karolinska institutet, Umeå universitet och
Göteborgs universitet. Samtliga avtal granskas i avsikt att utröna huruvida de är kostnadsneutrala för
staten. Granskningen av redan slutna avtal omfattar
även en bedömning av förändringen av innehållet i
de berörda utbildningarna efter övertagandet. De
flesta landsting har visat ett mycket stort intresse för

Högskoleverkets uppdrag
Regeringen gav den 1 augusti 1996 Högskoleverket i
uppdrag att lämna underlag för beslut om hur en nationell struktur för vårdhögskoleutbildningen bör
utformas. Uppdraget redovisades den 23 januari
1997 i utredningen Högskoleutbildningar inom vård
och omsorg - en utredning (Högskoleverkets rapportserie 1997:2 R).
Högskoleverkets förslag och rekommendationer
Högskoleverket menar att en bedömning av vårdhögskoleutbildningarnas nationella struktur, geogra65
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fiska fördelning och dimensionering måste utgå från
en utvärdering av utbildningarnas kvalitet. Högskoleverket hänvisar till den kvalitetsuppföljning verket
avser att genomföra inom den närmaste treårsperioden.
Högskoleverket rekommenderar regeringen att
inleda förhandlingar med de landsting som önskar
överföra huvudmannaskapet för vårdhögskoleutbildningarna till staten. Verket anser att detta skulle
gynna den pågående kvalitetsutvecklingen. En sådan
överflyttning innebär, enligt verket, att flera av de
förslag till kvalitetshöjande åtgärder - däribland kårobligatorium och forskningsanknytning - automatiskt skulle förverkligas genom att utbildningarna
kommer att ingå i den statliga universitets- och högskolestrukturen. Högskoleverket föreslår även att
resurstilldelningssystemet för vårdhögskolorna skall
ändras så att det överensstämmer med det som gäller
för statliga universitet och högskolor.

Med anledning av det anförda avser inte regeringen att nu föreslå några förändringar i principerna för
statsbidrag till vårdhögskolorna.
Översyn av examensbeskrivningar
Regeringen avser att under innevarande riksmöte
lämna förslag till ny behörighetsreglering på hälso- och sjukvårdens område med anledning av
förslagen i den s.k. Behörighetskommitténs betänkande (Ny behörighetsreglering på hälso- och
sjukvårdens område m.m. SOU 1996:138). I det
sammanhanget kommer en översyn att göras över
berörda examina och examensbeskrivningar på
hälso- och sjukvårdens område.

5.2.3

Remissinstanserna
Högskoleverkets rapport har varit föremål för remissbehandling. Remissammanställningen finns tillgänglig
på
Utbildningsdepartementet
(dnr
U97/218/UH). Remissinstanserna, med undantag för
ett fåtal landsting, är positiva till ett statligt huvudmannaskap. Landstingen instämmer i att detta gynnar den pågående kvalitetsutvecklingen inom vårdhögskoleutbildningarna. Remissinstanserna tillstyrker även förslagen om kårobligatorium och forskningsanknytning. Likaså instämmer remissinstanserna i att resurstilldelningssystemet bör överensstämma
med det som idag gäller för de statliga universiteten
och högskolorna.

Tekniska och naturvetenskapliga
utbildningar

Regeringens förslag:
– Verksamheten vid det nationella resurscentrumet
i fysik vid Lunds universitet och det nationella resurscentrumet i kemi vid Stockholms universitet
skall permanentas och förstärkas.
– I samband med att huvudmannaskapet för den
civila trafikflygarutbildningen flyttas till Lunds
universitet överförs för ändamålet 17 400 000
kronor från utgiftsområde 6 Totalförsvar till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
– Ytterligare en antagning skall göras till de s.k.
NT-utbildningarna under år 1998.

Regeringens överväganden
Regeringen avvaktar den pågående granskningen inom Utbildningsdepartementet som skall avslutas den
30 september 1997. Enligt regeringens uppfattning
krävs att ett samlat ställningstagande om huvudmannaskapet görs. Regeringens avsikt är att genom
granskningsarbetet finna former för överflyttande av
huvudmannaskapet för vårdutbildningarna som är
kostnadsneutrala, för såväl staten som landstingen
och kommunerna. Genom ett fördjupat underlagsmaterial kan regeringen ta ställning till i vilka former
och vid vilken tidpunkt ett övertagande kan ske.
Strävan är att beredningsarbetet skall vara avslutat
före utgången av år 1997. Ett förändrat huvudmannaskap skulle stärka det kvalitetshöjande arbete som
nu pågår vid vårdhögskolorna bland annat genom
ökade förutsättningar för samarbete med andra delar
av högskolan och möjligheter till en ökad forskningsanknytning.
En förutsättning för ökad kvalitet inom vårdhögskolorna är dock att den nuvarande kvalitetsutvecklingen fortgår oavsett vem som är huvudman.

Regeringens bedömning:
– Preliminära examensmål för civilingenjörer anges
för perioden 2003-2005.
– Som planeringsförutsättning för år 1999 bör gälla
att Linköpings universitet anvisas medel motsvarande 10 miljoner kronor för teknik- och naturvetenskapscentrumet Himmel och Hav.

Skälen för regeringens förslag och bedömningar:
Bakgrund
Sedan flera år tillbaka har omfattande satsningar
gjorts på de naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningarna. Antalet utbildningsplatser har
ökat kraftigt och förnyelseprojekt har startats för att
ytterligare förbättra utbildningarnas kvalitet. Dessa
satsningar kommer att fortsätta. Sverige är beroende
av utvecklingen i omvärlden och det svenska näringslivet måste hävda sig på världsmarknaden. Detta
kräver medarbetare med goda kunskaper i naturvetenskap och teknik. För en allsidig utveckling behövs
66
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fler kvinnor till dessa områden. Kunskap är också en
demokratifråga. Den snabba tekniska utvecklingen
innebär att allt fler av de beslut som fattas på olika
nivåer i samhället kräver teknisk och naturvetenskaplig allmänbildning.

nom att, som planeringsförutsättning, sätta upp
preliminära examensmål för perioden 2003-05.
EXAMENSMÅL M.M. FÖR CIVILINGENJÖRER
1993/94-2005
1993/941995/96

1997-1999

2000-2002

2003-2005

Examensmål

8 945

10 700

11 670

12 870

Utfall

9 110

PERIOD

Dimensionering av tekniska utbildningar
Tyngdpunkten i den pågående utbyggnaden av högskolan ligger på naturvetenskap och teknik. Utbildningsområdena har expanderat kraftigt under 1990talet. Antalet utexaminerade högskoleingenjörer och
civilingenjörer väntas öka mycket snabbt fram till
sekelskiftet. Andelen tekniker och naturvetare bland
personer med eftergymnasial utbildning kommer således att öka successivt. Statistiska centralbyrån uppskattade i en yrkesprognos våren 1996 behovet av
arbetskraft med teknisk högskoleutbildning. Bedömningen var att det tekniska området var ett av de yrkesområden som skulle komma att öka kraftigast
fram till år 2010.
Av de nya permanenta utbildningsplatserna som
regeringen satsat på för åren 1997 och 1999 skall
tyngdpunkten ligga på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Eftersom de mindre och medelstora högskolorna prioriterades vid fördelningen av
platserna var det framför allt högskoleingenjörsutbildningarna som byggdes ut. Samtidigt har dessa
utbildningars kvalitet förbättrats genom att flertalet
lärosäten som utbildar högskoleingenjörer har gjort
utbildningarna treåriga. Som en följd av detta har
arbetsmarknadens efterfrågan på högskoleingenjörer
ökat vilket har gjort utbildningarna allt populärare.
Under de närmaste åren kommer därför antalet högskoleingenjörer att öka.
Utbytbarheten mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer på arbetsmarknaden är relativt stor och
förväntas öka som en följd av att högskoleingenjörsutbildningarna numera är treåriga och den stora
omfattningen av påbyggnadskurser för högskoleingenjörer. Den pågående utbyggnaden av högskolan
bör dock inte resultera i att andelen civilingenjörer av
det totala antalet ingenjörer på arbetsmarknaden
förändras. Företrädare för industrin har uttalat behov av fler utbildade som har de fördjupade kunskaper som civilingenjörsutbildningarna ger. Därför
måste antalet civilingenjörer som utexamineras under
de kommande åren fortsätta att öka. Undersökningar visar att civilingenjörer har en något större tendens
att flytta utomlands efter avslutad utbildning än högskoleingenjörer. Även om flertalet av de utflyttade
civilingenjörerna flyttar tillbaka till Sverige efter några år bör detta tas med i beräkningen av examensmålen för civilingenjörer.
Riksdagen fattade med anledning av budgetpropositionen för år 1997 beslut om en höjning av målen för antalet civilingenjörsexamina för perioderna
1997-1999 och 2000-2002. Som en följd av den ytterligare ökningen av antalet platser skärper regeringen ytterligare kravet på antalet examinerade ge-

Kvalitet och förnyelse
Regeringens satsningar har inneburit ett kraftigt ökat
antal utbildningsplatser i naturvetenskap och teknik
vid universitet och högskolor. Minst lika viktiga är
dock de stimulansåtgärder som har genomförts för
att öka intresset för och skapa positiva attityder till
teknik och naturvetenskap i samhället som helhet
och hos barn och ungdomar i synnerhet. Dessa satsningar har redan visat sig ha positiva effekter på rekryteringen till naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Antalet sökande har ökat och de
sökande utgör en mer heterogen grupp genom att en
större andel sökande är kvinnor, kommer från studieovana hem eller har invandrarbakgrund. Det är
angeläget att intresset för studier i teknik och naturvetenskap stärks ytterligare.
Utvecklingsprojekt
Linköpings universitet fick våren 1996 regeringens
uppdrag att i samverkan med andra universitet och
högskolor genomföra ett utvecklingsprojekt syftande
till förnyelse av högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar. Projektet skall pågå under åren
1996-1998 och slutrapport skall lämnas till regeringen den 1 mars 1999. Utvecklingsprojektet har valt en
arbetsform som innebär att utvecklingsprocesser startas vid olika lärosäten. Det är väsentligt att dessa
processer fortsätter, att de utvärderas och att erfarenheterna tas till vara.
Projektgruppen har prioriterat fem områden inom
vilka förändringsbehoven analyseras och förnyelseprojekt stöds. Områdena är: vad en ingenjör skall
behärska; lärande och undervisning; utbildningens
innehåll och organisation; relationer mellan högskolan och samhället samt rekrytering. Gruppen planerar dessutom att starta projekt som syftar till att öka
kontakterna mellan gymnasieskolan och högskolan.
Projektgruppen har vidare tagit initiativ till bildandet
av en nationell referensgrupp inom vilken de 22 lärosäten som bedriver högskoleingenjörs- och civilingenjörsutbildningar utbyter erfarenheter av förnyelsearbete.
Kunskapsutvecklingen inom det tekniska området
är mycket snabb och näringslivsföreträdare framför
ofta önskemål om att fler högskoleingenjörer och civilingenjörer skall examineras. Vidare ställer såväl
industrin som studenterna krav på förändrade kunskaper och färdigheter. Teknologerna måste bli bättre på att arbeta i grupp, kommunicera, samverka,
67
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vara kreativa och flexibla. Den sociala förmågan betonas – en stor del av de yrkesverksamma högskoleoch civilingenjörerna arbetar i projekt och måste
kunna kommunicera med andra yrkesgrupper såsom
ekonomer, vårdpersonal, konstnärer, psykologer,
samhällsvetare m.fl. Vidare blir företagen allt mer
internationella vilket kräver att ingenjörerna har
kunskap om och förmåga att kommunicera med
människor från andra länder och kulturer. För att
uppnå detta måste inte endast utbildningen utvecklas. Även rekryteringen måste breddas för att skapa
en större mångfald inom såväl ingenjörsutbildningarna som inom ingenjörskåren. De tekniska utbildningarna skall vara utbildningar som passar hela
samhället och som utbildar ingenjörer för hela samhället. Högskolan har sedan årsskiftet ett lagstadgat
ansvar att i ökad utsträckning samverka med det övriga samhället (1 kap. 2 § högskolelagen). I detta ansvar ingår att utveckla utbildningarna utifrån de behov av kompetens som studenternas framtida
arbetsgivare har. Företag och organisationer har en
viktig roll att fylla när det gäller att vara tydliga mot
lärosätena om vilka behov de har och vilka krav de
ställer på sin framtida arbetskraft.

vecklingen av konkurrenskraften hos svensk design.
Som ett exempel kan nämnas Malmö högskola vilken är under uppbyggnad. Där planeras utbildningar
som skall skapa kreativa och lärande möten mellan
områdena konst och kommunikation, som skall vara
mångvetenskapliga, som skall samspela med näringslivet och som utnyttjar modern informationsteknologi både som arbetsredskap och som studieobjekt.
Regeringen har vidare tilldelat Göteborgs universitet, Umeå universitet och Konstfack medel för samarbetsprojekt mellan de konstnärliga och de tekniska
högskoleutbildningarna och näringslivet. Projekten
är ett led i regeringens satsning på formgivning och
arkitektur. De skall utformas så att erfarenheterna
kan tas till vara långsiktigt i högskolans verksamhet.
Nationella resurscentrum vid universiteten
Nationella resurscentrum för ämnena fysik, kemi och
teknik finns knutna till universiteten i Lund, Stockholm respektive Linköping. Dessa centrum verkar för
att undervisningen i naturvetenskap och teknik i
grundskolan och i gymnasieskolan skall bedrivas på
ett stimulerande, intressant och pedagogisk sätt. Lärare får hjälp att koppla sin undervisning i dessa ämnen till såväl vardagliga händelser som verkligheten
inom industrin idag.
Såväl resurscentrum för fysik som för kemi har
utvärderats av Högskoleverket och Statens skolverk
och befunnits vara mycket uppskattade och efterfrågade av landets grundskol- och gymnasielärare.
Centrumen bedriver fortbildning och möten för lärare inom både grundskola och gymnasieskola. Centrumen bidrar vidare till att förnya grundskolans och
gymnasieskolans undervisning genom Internetbaserade frågespalter för elever och lärare, möjligheter till
distanslaborationer, produktion av laborationskompendier med intresseväckande experiment etc.
Verksamheten vid resurscentrumen för fysik och
kemi har hittills bedrivits som en försöksverksamhet
som varar till utgången av år 1997. De respektive
centrumen har sedan budgetåret 1994/95 erhållit
drygt 1 miljon kronor årligen. Regeringen föreslår att
verksamheten skall permanentas och förstärkas med
0,5 miljoner kronor. Regeringen förutsätter att de
universitet och högskolor som i dag bidrar till centrumens finansiering även fortsättningsvis bidrar i
minst samma omfattning.
Resurscentrum för teknik inrättades våren 1996
och gavs redan från början permanent karaktär.
Regeringen har erfarit att centrumen för fysik och
för kemi har svårigheter att få tillräcklig finansiering
från näringslivet, vilket förutsattes när det första
centrumet bildades. Kemi- och fysikcentrum bildades
bl.a. på initiativ från näringslivet. Inför bildandet av
det första nationella resurscentrumet konstaterade
den dåvarande regeringen att en verksamhet av detta
slag skulle kunna utgöra en fruktbärande länk mellan
forskning, skola och näringsliv och övervägde att
medverka i finansieringen under förutsättning av nä-

NOT-projektet
Sedan år 1993 har Högskoleverket och Statens skolverk ett femårigt uppdrag från regeringen som innebär att verken skall vidta åtgärder som syftar till att
öka ungdomars intresse och förutsättningar för studier i naturvetenskap och teknik. Detta uppdrag genomförs under namnet NOT-projektet där NOT står
för naturvetenskap och teknik. Projektet bedrivs i
samarbete med skolor, högskolor och övriga samhället. Inom ramen för delprojektet HögskoleNOT
bedrivs mellan 15 och 20 projekt syftande till konkreta förändringar av högskolans undervisning i naturvetenskap, teknik och matematik. NOT-projektet
skall slutrapporteras till regeringen år 1998.
Samverkan mellan konstnärliga och tekniska
utbildningar
Samhällets ökade teknikberoende innebär att tekniker har ett allt större inflytande i samhället och den
estetiska aspekten i dessa yrkesgruppers arbete blir
allt viktigare. Det är därför viktigt att konstnärskap i
ökad omfattning tas till vara inom teknisk utbildning
och forskning. Regeringen har avsatt medel för
konstnärers medverkan i den högre naturvetenskapliga, tekniska och medicinska utbildningen. Medlen
fördelas av Högskoleverket. Regeringens mening är
att ansvaret för att föra in konstnärliga infallsvinklar
i de tekniska utbildningarna bör ligga på högskolorna själva. Varje lärosäte bör som en naturlig del i den
ständigt pågående förnyelsen och utvecklingen arbeta
för att finna former för hur konstnärlighet skall bli
en del av de tekniska utbildningarna. Syftet är att
med konstnärliga infallsvinklar inspirera till förnyelse
i utbildningarna och näringslivet för att bidra till ut68
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ringslivets engagemang (prop. 1993/94:177, bet.
1993/94:UbU12, rskr. 1993/94:399). Näringslivsföreträdare lyfter ofta fram sitt stora rekryteringsbehov
av naturvetare och tekniker. En förutsättning för att
ytterligare öka rekryteringen till högskolans naturvetenskapliga och tekniska utbildningar är att grundskolans och gymnasieskolans undervisning är stimulerande och engagerande. Här fyller de nationella
resurscentrumen en viktig funktion och regeringen
förutsätter att näringslivet tar ett större ansvar för
finansieringen framöver.
Vidare anser regeringen att det är rimligt att
kommunerna bidrar till centrumens finansiering eftersom en stor del av centrumens verksamhet handlar
om fortbildning av grundskolans och gymnasieskolans lärare.

Fr.o.m. läsåret 1997/98 bestämmer kommunerna
själva i vilken omfattning basår skall anordnas i
komvux. Inom högskolan fanns det 2 800 platser
läsåret 1995/96 och nära 3 100 platser läsåret
1996/97. Drygt hälften av studenterna är kvinnor.
Mellan 60 och 70 % av dem som varit registrerade
på basåret i högskolan återfinns på en naturvetenskaplig eller teknisk högskoleutbildning året därpå.
När det gäller lärarutbildningarnas matematisknaturvetenskapliga inriktningar är basåret den viktigaste rekryteringskällan.
NT-utbildningen
Riksdagen beslutade år 1995 (prop. 1994/95:139,
bet. 1994/95:UbU15, rskr. 1994/95:353) att ge möjlighet för 9 000 studerande i åldrarna mellan 28 och
48 år att läsa en teknisk eller naturvetenskaplig högskoleutbildning med en förmånligare studiefinansiering (vuxenstudiestöd) än normalt, s.k. NTutbildning. Antagningen fördelar sig på tre tillfällen,
höstarna 1995, 1996 och 1997. Efter antagningen
hösten 1996 har omkring 4 500 studerande givits
plats. Regeringen följer fortlöpande utvecklingen av
antalet sökande och antagna till NT-utbildningarna.
Bl.a. har analyser gjorts av universitets och högskolors kapacitet att anordna NT-utbildningar och deras
insatser för att rekrytera studenter. För att utnyttja
resurserna effektivt har regeringen utifrån gjorda
analyser beslutat om vissa förändringar i fördelningen av antalet nybörjarplatser till lärosätena. Antalet
behöriga sökande har vid samtliga antagningar varit
stort, mellan 7000 och 9000 per antagning. Att därefter verkligen påbörja studier är för de sökande ett
stort steg, eftersom många är studieovana, har anställning och ekonomiska förpliktelser. Till den första antagningen var tiden kort att informera om satsningen. Efterhand har informationen nått ut till
presumtiva sökande och intresset för NT-utbildning
har ökat kontinuerligt. Erfarenheter hittills från uppföljningar gjorda av Högskoleverket visar att de äldre
studenterna har haft positiva effekter på undervisningens innehåll och kvalitet eftersom de bl.a. har
bidragit med sin arbetslivserfarenhet.
Inför antagningen hösten 1997 är, enligt uppgifter
från universitet och högskolor, intresset för NTutbildningarna fortsatt stort. Regeringen bedömer
dock att de avsatta resurserna inte fullt ut kommer
att utnyttjas efter antagningen hösten 1997. Utifrån
det stora och ökade intresset från både studerande
och högskolan samt de positiva erfarenheter satsningen hittills visat föreslår regeringen att antagning
till NT-utbildningen skall kunna ske både våren och
hösten 1998. Med anledning av hur resurserna tidigare har beräknats för NT-utbildningen bör antagningen under budgetåret 1998 ske endast till treåriga
naturvetenskapliga och tekniska högskoleutbildningar. Möjligheten skall fortfarande finnas till behörighetsgivande förutbildning. För antagning under 1998
skall resurser för outnyttjade nybörjarplatser använ-

Teknik- och naturvetenskapscentrum
Riksdagen fattade med anledning av budgetpropositionen för år 1997 beslut om statligt stöd till teknikoch naturvetenskapscentrum. I takt med att samhället blir allt mer teknikberoende och att allt mer resurser satsas på naturvetenskap och teknik är det en
demokratifråga att allmänheten har grundläggande
kunskaper för att kunna delta i debatten. En sådan
viktig folkbildande insats görs vid de s.k. teknik- och
naturvetenskapscentrum som från och med i år har
möjlighet att söka permanent verksamhetsbidrag hos
Högskoleverket enligt Förordning om statsbidrag till
teknik- och naturvetenskapscentrum (SFS 1997:153).
Intresset för dessa interaktiva presentationer av teknik och naturvetenskapliga fenomen har ökat och
antalet teknik- och naturvetenskapscentrum ökar
stadigt. De fyller också en viktig funktion när det
gäller att stimulera intresset för naturvetenskap och
teknik hos skolungdomar. Högskoleverket har för år
1997 fördelat medel till 11 teknik- och naturvetenskapscentrum.
Regeringen föreslår som planeringsförutsättning
för år 1999 att Linköpings universitet bör erhålla
medel motsvarande 10 miljoner kronor för projektet
Himmel och Hav - ett teknik och naturvetenskapscentrum som universitetet tillsammans med Norrköpings kommun planerar att etablera i Norrköping.
Centrumet skall öka intresset för naturvetenskap och
teknik både för skolungdomar och allmänheten.
Linköpings universitetets utbildningar kommer att
samverka med Himmel och Hav och en forskarutbildning inriktad mot forskningsinformation kommer att skapas.
Basår
För att öka rekryteringen av studerande till högskolans tekniska och naturvetenskapliga utbildningar
finns behörighetsgivande förutbildning, även kallad
basår. Basåret finns både inom kommunal vuxenutbildning, komvux och inom högskolan. Läsåret
1995/96 fanns det 1 500 basårsplatser inom komvux
och läsåret 1996/97 fanns det 4 000 basårsplatser.
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das. Efter en analys av antagningen hösten 1997
kommer regeringen att fördela platserna för 1998.
Högskoleverket har i uppdrag att följa NTutbildningen och skall lämna en rapport till regeringen senast den 1 december 1997.

utbildningens inriktning och innehåll. Tillgången till
Lunds universitets resurser och närheten till relevanta
forskningsmiljöer skapar möjligheter att anpassa utbildningen till annan högskoleutbildning. I uppdraget
till Lunds universitet ingår också att beakta de resurser med anknytning till flygverksamhet som finns
t.ex. vid Linköpings universitet.
Det ändrade huvudmannaskapet ger även förutsättningar och möjligheter att samverka med andra
utbildningsanordnare som t.ex. SAS Flight Academy
samt att ge uppdragsutbildning åt flygbolag och andra uppdragstagare både inom och utom landet. Via
samarbetsavtal och uppdragsverksamhet kan kapacitet och lärarresurser utnyttjas på ett effektivt sätt vilket även kan fungera som en länk mellan utbildningen och branschen. Om ytterligare kapacitet finns
utöver den föreslagna basnivån för trafikflygarutbildningen bör de goda förutsättningarna för uppdragsutbildning utnyttjas.
Det nya huvudmannaskapet innebär även att universitetet ges ett nationellt samordningsansvar för att
etablera former för samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag med anknytning till
trafikflygarutbildningen.
Den civila trafikflygarutbildningen bör huvudsakligen förläggas till flygplatsen i Ljungbyhed och den
nuvarande Trafikflygarhögskolan (TFHS). Betydande investeringar har under åren gjorts och flygplatsen
vid Ljungbyhed har en fungerande utbildningsorganisation, rullbanor, hangarer, utbildningslokaler och
andra goda förutsättningar som krävs.
För den civila trafikflygarutbildningen har regeringen beräknat 17,4 miljoner kronor, inklusive lokal- och kapitalkostnader, under anslaget B 3. Lunds
universitet: Grundutbildning.

Trafikflygarutbildning
Den civila trafikflygarutbildningen bedrivs sedan år
1984 genom Försvarsmakten vid Trafikflygarhögskolan (TFHS) i Ljungbyhed. TFHS inrättades under
Försvarsdepartementet med syftet att minska avgången av piloter från flygvapnet och samtidigt tillgodose främst SAS behov av svenska piloter. Under
budgetåren 1987/88 - 1992/93 lydde TFHS under
Kommunikationsdepartementet.
Ett flertal utredare (bl.a. dåvarande Chefen för
flygvapnet och Lunds universitet) har på regeringens
uppdrag utrett utbildningen och huvudmannaskapet.
Samtliga utredningar har föreslagit en ändring av huvudmannaskapet.
Försvarsutskottet uttalade i samband med 1996
års
försvarsbeslut
(prop.
1996/97:4,
bet.
1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:110-112) att det behövs en civil trafikflygarutbildning, men att det inte
kan vara Försvarsmaktens uppgift att driva eller bekosta en sådan samt att verksamheten bör flyttas till
en annan huvudman än Försvarsmakten. Försvarsutskottet anslöt sig till regeringens uppfattning i propositionen att TFHS i dess nuvarande form borde läggas ned senast den 1 juli 1997.
Regeringen har uppdragit åt Försvarsmakten att
redovisa ett fullständigt förslag om överförande av
utbildningen av civila trafikflygare - TFHS - till annan huvudman och att senast den 1 juli 1997 upphöra med sin utbildning av civila trafikflygare. Försvarsmakten redovisade uppdraget i en rapport den 17
mars 1997.
Regeringen har den 12 juni 1997 givit Lunds universitet och Försvarsmakten i uppdrag att förbereda
ändrat huvudmannaskap för den civila trafikflygarutbildningen vid Trafikflygarhögskolan i Ljungbyhed
fr.o.m. den 1 januari 1998. Åt Försvarsmakten uppdrogs samtidigt att vidmakthålla verksamheten
t.o.m. den 31 december 1997. En redovisning av
uppdragen skall lämnas till regeringen senast den 1
februari 1998.
Behovet av trafikflygare är svårt att förutsäga.
Luftfartsverkets långsiktiga prognos pekar på en årlig
tillväxt av den reguljära flygtrafiken i Sverige fram till
år 2010 mätt i antal passagerare med 3,7 % per år.
Mot bakgrund av att sambandet mellan passagerartillväxten och pilotbehovet är komplicerat och med
tanke på de kortsiktiga konjunktursvängningar som
tidigare inträffat bör trafikflygarutbildningen dimensioneras utifrån en basnivå. Regeringen anser att
verksamheten bör dimensioneras utifrån de ekonomiska ramar som givits.
Det ändrade huvudmannaskapet ger verksamheten helt nya förutsättningar att utvecklas vad avser

Sjöfartsutbildning
Sjöfartsverket skall, enligt regleringsbrev, bedöma det
samlade behovet av utbildning för yrken inom sjöfarten och årligen till regeringen lämna rapport om detta. Kraven på yrken inom sjöfarten regleras i den internationella konventionen Standards for Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers
(STCW). 1995 års tillägg till STCW-konventionen
trädde i kraft den 1 februari 1997. Kraven är mycket
långtgående vad gäller sjöfartsutbildningarnas innehåll och uppläggning.
Sjöfartsverket har gett en särskild utredare i uppdrag att klarlägga dels behovet av utbildning för yrken inom sjöfarten, dels vissa andra utbildnings- och
samordningsfrågor. Härvid skulle EU:s direktiv beträffande harmonisering av certifiering (behörighetsbevis) beaktas. I mitten av juli 1997 överlämnade
utredaren Rapport angående vissa aspekter på svensk
sjöbefälsutbildning m.m. till Sjöfartsverket. Av rapporten framgår att bristen på kvalificerade sjöbefäl
globalt förvärras snabbt. I Sverige har det under senare år varit brist särskilt på maskinbefäl. I motsats
till förhållandena på kontinenten är dock tillström70
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ningen till sjöfartsutbildningarna god och antalet utbildningsplatser har ökat kraftigt, särskilt vid Högskolan i Kalmar. Mitthögskolan har ansökt om examensrättigheter
för
maskinteknikeroch
sjöingenjörsexamen. Utredaren framhåller att den
svenska sjöfartspolitiken åter går mot en period av
osäkerhet och att många tecken tyder på att antalet
fartyg under svensk flagg kommer att minska. Utredaren anser bl.a. därför att utbildningen av sjöbefäl
bör bibehållas på nuvarande nivå och att några särskilda åtgärder för att stimulera nyrekryteringen inte
behöver vidtas. Sjöfartsverket kommer inom kort att
överlämna sin bedömning till regeringen.
Regeringen avser att uppdra till Högskoleverket
att, med beaktande av 1995 års tillägg till STCWkonventionen och efter samråd med Sjöfartsverket,
ge förslag till nya målbeskrivningar (krav för examina) för sjöbefälsutbildningarna. Regeringen har vidare erfarit att Högskoleverket avser att utvärdera sjöbefälsutbildningarna.
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5.2.4

bildning. Som en planeringsförutsättning bör gälla
att 5 miljoner kronor avsätts för 1999.
Regeringen har uppdragit åt Högskoleverket att
fördela medlen för forskning och kompetensutveckling i enlighet med de kriterier som angavs i budgetpropositionen och regleringsbrevet för år 1997. Högskoleverket har inbjudit de lärosäten som bedriver
lärarutbildningar att söka medel för genomförande
av forskningsprojekt och kompetensutvecklingsprogram. En viss egenfinansiering förutsätts för forskningsprojekten.

Lärarutbildningar

Regeringens förslag:
För lärarutbildningarnas forskningsanknytning avsätts ytterligare resurser för budgetåret 1998, utöver
dem som riksdagen har beslutat om för budgetåret
1997.
För lärarutbildares kompetensutveckling avsätts
resurser även för budgetåret 1998.
Examensmålen för grundskollärare med inriktning
mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärare skall höjas under perioden 2000-2002.

Lärarutbildningarna utreds
Riksdagen anförde vid sin behandling av förslagen
om lärarutbildning i budgetpropositionen för år
1997 att en parlamentarisk utredning skulle tillkallas
för att komma med ytterligare förslag till förnyelse av
lärarutbildningen (bet. 1996/97:UbU1 sid. 65). Regeringen beslutade den 3 april 1997 om direktiv för en
utredning
om
lärarutbildningarna.
(Lärarutbildningen dir. 1997:54). Enligt direktiven
skall utredningen komma med förslag som utgår från
de senaste årens förändringar i förskola, skola, vuxenutbildning, högskola och i övriga samhället. I uppdraget ingår också att analysera behovet av specialpedagogisk kompetens i samtliga skolformer.
Kommittén skall redovisa sitt uppdrag senast den 2
juni 1998.

Regeringens bedömning:
För budgetåret 1999 bör planeringsförutsättningen
vara att lärarutbildningarna erhåller ytterligare medel
för forskningsanknytning.
För budgetåret 1999 bör planeringsförutsättningen vara att lärarutbildningarna erhåller medel för
kompetensutveckling av lärarutbildare.
Regeringen avser att uppdra åt Högskoleverket att
utarbeta en utbildningsplan för en grundskollärarutbildning som är gemensam för grundskolan och
Waldorfskolan.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Den
utveckling av lärarutbildningarna som påbörjades i
och med förslagen i budgetpropositionen för år 1997
fortsätter och intensifieras under år 1998.

Lärarutbildning vid Stiftelsen Rudolf
Steinerhögskolan
Vid behandlingen av budgetpropositionen för år
1997 tillkännagav riksdagen som sin mening (bet.
1996/97: UbU1 sid.66) att regeringen skulle återkomma till riksdagen med förslag om innehåll och
finansiering av en fullständig lärarutbildning med alternativ pedagogik vid Rudolf Steinerhögskolan. En
förutsättning för förslaget skall enligt utskottet vara
att Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan även fortsättningsvis är huvudman för skolan. Utskottet framhåller också det angelägna i att lärarutbildningen och
det pedagogiska arbetet bedrivs i samverkan med
andra lärarutbildningar. Under den gångna våren har
en utredare lämnat förslag till hur den fortsatta utbildningen av lärare vid Rudolf Steinerhögskolan
skulle kunna bedrivas.
Regeringen avser att mot bakgrund av förslaget
från den särskilde utredaren uppdra åt Högskoleverket att i samarbete med företrädare för Lärarhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan utarbeta en utbildningsplan för en
grundskollärarutbildning vars examen uppfyller villkoren för anställning både i den svenska grundskolan
och fristående skolor med Waldorfinriktning. Därmed tillförsäkras studenterna möjligheten att efter
genomgången utbildning även söka anställning i
grundskolan.
Utbildningsplanen skall innehålla moment från
den gängse grundskollärarutbildningen och från lä-

Forskningsanknytning av lärarutbildningen
Med anledning av budgetpropositionen för år 1997
beslutade riksdagen att 8 miljoner kronor skulle avsättas för forskningsanknytning av lärarutbildningen.
Som en planeringsförutsättning angavs att ytterligare
8 miljoner kronor skulle avsättas för år 1998 och ytterligare 9 miljoner kronor för år 1999. Regeringen
föreslår att utöver de tidigare beslutade medlen avsätts 8 miljoner kronor för 1998. Medlen har beräknats under anslaget B 45. Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m., anslagsposten 5. Utveckling av lärarutbildning. Som planeringsförutsättning bör gälla att ytterligare 9 miljoner kronor avsätts för 1999.
Kompetensutveckling av lärarutbildare
Med anledning av budgetpropositionen för år 1997
beslutade riksdagen att 15 miljoner kronor skulle avsättas för kompetensutveckling av lärarutbildare.
Som en planeringsförutsättning angavs att 10 miljoner kronor skulle avsättas för år 1998 och 5 miljoner
kronor för år 1999. Regeringen föreslår att 10 miljoner kronor avsätts för 1998 för kompetensutveckling
av lärarutbildare. Medlen har beräknats under anslaget B 45. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagsposten 5. Utveckling av lärarut-
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rarutbildningen med alternativ pedagogik vid Rudolf
Steinerhögskolan. Examensrätten för denna grundskollärarutbildning skall tillkomma Lärarhögskolan i
Stockholm medan ansvaret för genomförandet av
momenten om alternativ pedagogik skall tillkomma
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan. Högskoleverket
skall redovisa uppdraget till regeringen senast den 15
november 1997.
Regeringen har i ett särskilt beslut den 26 juni
1997 tilldelat Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan
statsbidrag för en påbyggnadsutbildning i waldorfpedagogik för perioden 1 juli 1997 - 31 december
1997. Vidare för perioden 1 januari 1998 - 30 juni
1998 beräknats ett högsta belopp som kan utgå till
stiftelsen under anslaget B 44. Enskilda och kommunala högskoleutbildningar m.m., anslagsposten 11.
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan.

och kunskap om hur dessa hjälpmedel kan användas
i undervisningen. Kraven gäller för lärare som examineras från och med år 1998. Regeringen avser att
ge Högskoleverket i uppdrag att följa upp hur universitet och högskolor uppfyller kraven. För att utveckla lärarutbildarnas kunskap inom IT-området
och för att bibringa studenterna nödvändiga färdigheter och ett utvecklingsinriktat och kritiskt förhållningssätt har regeringen genom beslut den 19 december 1996 och den 7 juli 1997 anvisat medel till
Högskoleverket att fördela till dessa ändamål. Högskoleverket skall redovisa huvuddelen av sitt uppdrag
i mars 1999. Den del av uppdraget som avser forskning om IT-pedagogik skall redovisas senast i mars
2000.
Lärarutbildningarnas organisatoriska ställning i
högskolan
Regeringen framhöll i budgetpropositionen för år
1997 vikten av att varje högskoleledning säkerställer
en väl sammanhållen lärarutbildning. Förslag har i
olika sammanhang framförts om en särskild fakultetsorganisation för lärarutbildningen. Regeringens
förslag i propositionen Högskolans ledning, lärare
och organisation (prop. 1996/97:141) innebär att
varje lärosäte beslutar om sina fakultetsnämnder.

Regionala utvecklingscentrum för lärarutbildning
Regionala utvecklingscentrum för lärarutbildning har
till uppgift att stärka de praktiska och teoretiska delarna i lärarutbildningarna, skapa forum för erfarenhetsutbyte mellan skola, högskola, kommun och
andra intressenter i det omgivande samhället samt att
stärka möjligheterna till vidareutbildning och fortbildning för lärare. Vid flera lärosäten har regionala
utvecklingscentrum för lärarutbildning inrättats. Regeringen ser detta med stor tillfredsställelse. I budgetpropositionen för år 1997 framhöll regeringen sin
avsikt att stödja centrumen bl. a. genom att utnyttja
dessa för särskilda uppdrag. Ett regionalt centrum
vid Lärarhögskolan i Stockholm har fått i uppdrag
att verka som ett nationellt centrum för utveckling av
svenska som andraspråk och svenskundervisning för
invandrare. Ett centrum med uppgiften att bedriva
forskning om svenska som andra språk och utveckling av undervisning i svenska för invandrare har inrättats vid Göteborgs universitet.

Dimensionering av lärarutbildningarna
Lärarutbildningarna utgör en stor del i högskolans
verksamhet med närmare 35 000 studenter. En kraftig satsning behöver dock göras på lärarutbildningen
särskilt inom naturvetenskap och teknik för att inte
brist på lärare skall uppstå in på 2000-talet. För att
på kort sikt påverka lärartillgången krävs att högskolan vidtar särskilda åtgärder. På lång sikt har högskolan stora möjligheter att anpassa sin utbildningsvolym av lärare för det aktuella behovet.
Behovet av nya lärare styrs av barnkullarnas storlek, men också av ålderssammansättning, tjänstgöringsgrad m.m. i den befintliga lärarkåren. De för
närvarande låga födelsetalen som börjar ge genomslag i grundskolan om 6-7 år och den samtidiga ökningen av ungdomskullarna i gymnasieskolåldern
bör särskilt uppmärksammas för den fortsatta dimensioneringen. Andelen arbetslösa lärare har under
det senaste året ökat något. En stor del av de arbetslösa lärarna är deltidsarbetslösa. Det förekommer
också att lärare undervisar i andra ämnen än det ämne de är utbildade för.
Lärarbehovet har beräknats med utgångspunkt
från Statistiska Centralbyråns (SCB) och Statens
skolverks senaste prognoser. En prognos har gjorts
för perioden 2003-2005. Räknat från år 1997 kan
högskolornas beslut om dimensioneringen av lärarutbildningen påverka examinationen av lärare i högskolornas program för lärarutbildning tidigast år
2001-2002. Om examensmålen från innevarande
planeringsperiod och den därpå följande perioden
uppnås kommer tillgången på nyutexaminerade lära-

Översyn av examensbeskrivningar
I budgetpropositionen för år 1997 aviserade regeringen sin avsikt att noga följa konsekvenserna av de
förändringar i examensbeskrivningen för gymnasielärare som beslutades i september 1996. Regeringen
uppdrog den 3 april 1997 åt Högskoleverket att göra
en översyn av examensbeskrivningarna för lärarexamina. Regeringen har vidare uppdragit åt verket att
kartlägga högskolornas tillämpning av målbeskrivningarna för samtliga lärarexamina i högskoleförordningen (1993:100) och utreda om det föreligger
skillnader mellan högskolornas tillämpning särskilt
vad gäller gymnasielärarexamen. Uppdraget skall redovisas senast den 1 oktober 1997.
IT-kunnande bland de nyexaminerade lärarna
Regeringen har kompletterat målbeskrivningarna för
lärarexamina i högskoleförordningen (1993:100)
med krav på förmåga att använda datorer och andra
informationstekniska hjälpmedel för egen inlärning
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re att förbättras. Trots detta kommer behovet att vara fortsatt stort av grundskollärare med inriktning
mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärare. Behovet av grundskollärare med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7 bedöms vara fortsatt
minskande. Mot bakgrund av förändringar i behovet
av lärare bör examensmålen för perioden 2000-2002
sättas högre.

Åtgärder för att öka examinationen
Ändring av examensmålen för grundskollärare med
inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 och
gymnasielärare under innevarande treårsperiod
1997-1999 och nästa planeringsperiod kräver aktiva
insatser från högskolan.
Ett sätt kan vara att rekrytera studenter med ämneskunskaper till en praktisk-pedagogisk utbildning
som ledet till en lärarexamen. Ett annat kan vara att
erbjuda kompletterande vidareutbildning till deltidsarbetslösa lärare för att göra dessa mera efterfrågade
på arbetsmarknaden. Fortbildning kan erbjudas lärare som önskar ändra inriktning
Högskolorna bör anstränga sig för att rekrytera
personer med annan yrkesbakgrund till lärarutbildningen. Dessa skulle tillföra skolan värdefulla erfarenheter och impulser från andra samhällssektorer.
Erfarenheterna av de särskilda insatser som några
högskolor har gjort för att rekrytera militärer som
önskar bli lärare har hittills varit mycket positiva.
Rekryteringen av militärer innebär också att fler män
kommer in i skolan.

EXAMENSMÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING
FÖR LÄRARUTBILDNINGARNA
ÅR
EXAMINA

1997-99

2000-02
REVIDERAT

2003-05

Grundskollärare 4-9

4440

6240

4200

Gymnasielärare

3720

4485

4830

7500

5600

3000

Planeringsinriktning:
Grundskollärare 1-7

Regeringen bedömer att examensmålet för grundskollärare med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 jämfört med tidigare beslut, tillfälligt bör
höjas med 1180 under treårsperioden 2000-2002 åtföljt av en minskning under treårsperioden 20032005.
Regeringen bedömer att examensmålet för gymnasielärarexamen jämfört med tidigare beslut, bör
höjas med 415 under treårsperioden 2000-2002, åtföljt av en fortsatt ökning under treårsperioden
2003-2005. Hänsyn har härvid tagits till såväl
maximumantalet elever i gymnasieåldrarna som till
regeringens satsning på vuxenutbildning.
För de båda planeringsperioderna 2000-2002 och
2003-2005 gäller att utbildningen av lärare i matematik, naturorienterande ämnen och teknik skall
prioriteras.
En viss minskning av antalet examinerade grundskollärare med inriktning mot årskurserna 1-7 bör
ske under de båda kommande perioderna. Regeringen bedömer att utbildningen av grundskollärare med
inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7 bör
minska med motsvarande 1900 lärare under treårsperioden 2000-2002 och att minskningen bör fortsätta under treårsperioden 2003-2005. Minskningen
skall främst ske i lärarutbildningen med inriktning på
svenska -samhällsorientering.
Beträffande dimensioneringen av utbildningen för
barn- och ungdomspedagoger återkommer regeringen under våren 1998 med förslag grundade på en
översyn av hela barnomsorgsområdet. Mot bakgrund härav bedömer regeringen att det för närvarande inte finns skäl för högskolorna att ändra dimensioneringen av utbildningen för blivande barnoch ungdomspedagoger.

Lärare och skolans kvalitet
Rekryteringen av kompetenta lärare är en förutsättning för skolans utveckling och kvalitet. Detta förutsätter att kommunerna tar sitt ansvar som arbetsgivare och gör skolan till en attraktiv arbetsplats med
en bra arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter.
Andelen disputerade lärare i skolan är mycket liten
och det skulle befrämja kvaliteten om fler disputerade lärare kom in i skolan.
Kvinnodominansen i lärarutbildningen och läraryrket är mycket stor. Det är angeläget att högskolorna vidtar åtgärder för att öka andelen manliga lärarstudenter. Denna fråga behandlas också av
Lärarutbildningskommittén (dir. 1997:54) liksom
frågan om hur övriga jämställdhetsaspekter skall tillgodoses i lärarutbildningen.

5.2.5

Konstnärliga utbildningar

Konstnärlig utbildning bedrivs vid sju konstnärliga
högskolor i Stockholm, nämligen Danshögskolan,
Dramatiska institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, Operahögskolan i Stockholm och Teaterhögskolan i
Stockholm. Vidare bedrivs konstnärlig utbildning vid
Lunds universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet samt vid Luleå tekniska universitet. Inom den
nya högskolan i Malmö planeras utbildningar inom
området konst och kommunikation.
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Design- och konstutbildning
Som ett led i regeringens satsning på formgivning och
arkitektur ingår olika insatser till stöd för utveckling
av utbildningen inom designområdet. Insatser föreslogs bl.a. i budgetpropositionen för 1997.
Inslaget av konst och design bör öka i flera utbildningar, men främst inom ingenjörs- och ekonomutbildningarna. Syftet är att skapa förståelse för betydelsen av god design inom varuproduktion samt att
öka inslaget av design och formgivning inom tillverkningsindustrin och därmed göra svenska produkter mer konkurrenskraftiga.

Regeringens förslag
De konstnärliga högskolorna i Stockholm föreslås
erhålla medel för ytterligare 40 helårsstudenter
fr.o.m. hösten 1998 enligt följande fördelning: Danshögskolan 2, Dramatiska institutet 5, Konstfack 14,
Kungl. Konsthögskolan 3, Kungl. Musikhögskolan i
Stockholm 14, Operahögskolan i Stockholm 1 och
Teaterhögskolan i Stockholm 1 helårsstudent.
4 miljoner kronor föreslås för fortsatta satsningar
på de samarbetsprojekt som startats mellan de
konstnärliga och de tekniska utbildningarna och näringslivet.
Högskolorna i Borås och Växjö, Mälardalens
högskola och Malmö högskola föreslås få tillämpa
ersättningsbeloppet för utbildningsområdet design.

Ersättningsbelopp
Vissa av högskolorna erbjuder utbildning inom designområdet utan att ha tilldelats rätten att tillämpa
ersättningsbeloppet för utbildningsområdet design.
Utbildningarna vid Högskolan i Borås (textil formgivning), Högskolan i Växjö (glasformgivning) och
Mälardalens högskola (teknisk illustration) är särskilt
lovvärda.
Regeringen föreslår att Högskolorna i Borås och
Växjö, Mälardalens högskola och Malmö högskola
skall få tillämpa ersättningsbeloppet för utbildningsområdet design. Högskolan i Borås erhåller maximalt ersättning för 23 helårsstudenter, Högskolan i
Växjö 15 helårsstudenter, Mälardalens högskola 15
helårsstudenter och Malmö högskola 8 helårsstudenter. Högskolorna skall finansiera berörda utbildningar inom ramen för tillgängliga medel.

Skälen för regeringens förslag: Den konstnärliga utbildningen är av stor betydelse för kulturlivet i landet
och för samhället som helhet. Det är viktigt att den
konstnärliga utbildningen återspeglar det samhälle
den verkar i och att ett informations- och meningsutbyte sker mellan utbildningen och samhället. Samtidigt är det viktigt att de konstnärliga utbildningarna
samarbetar och utbyter kunskaper och erfarenheter
med andra former av högre utbildning. Därmed understryks den viktiga roll som den konstnärliga utbildningen har i vårt samhälle. Detta utgör sammantaget dels en fortsättning på de strävanden för de
konstnärliga utbildningarna som regeringen uttryckte
i budgetpropositionen för budgetåret 1997, dels en
del av den tredje uppgiften - högskolornas uppgift att
samverka med det omgivande samhället.

Samarbetsprojekt
I budgetpropositionen för budgetåret 1997 (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100)
avsattes 4 miljoner kronor för samarbetsprojekt
mellan de konstnärliga och de tekniska utbildningarna och näringslivet. Som planeringsförutsättning angavs samma belopp för budgetåren 1998 och 1999.
En särskild utredare har på uppdrag av Utbildningsdepartementet lämnat förslag om fördelning av
medlen för budgetåren 1997-99. Regeringen har fördelat medlen till tre lärosäten för fyra projekt i enlighet med utredarens förslag. Göteborgs universitet har
tilldelats medel för ett projekt i samarbete med två
kommuner i Västsverige för att öka designintresset
hos mindre företag i kommunen. Umeå universitet
har tilldelats medel för ett projekt som syftar till att
ergonomiskt anpassa bärbara datorer till användarnas behov och arbetsmiljö. Konstfack har tilldelats
medel för ett projekt som syftar till att skapa en bättre ljusmiljö i staden. Konstfack har vidare tilldelats
medel för ett projekt som skall utforska gaturummets
gestaltningsfrågor samt skapa nya gatumöbler, belysning, informationstavlor m.m. Projekten skall genomföras så att erfarenheterna långsiktigt kan tas
tillvara i högskolans verksamhet.

Kvalitet inom konstnärlig utbildning samt utökad
fortbildning och vidareutbildning för yrkesaktiva
konstnärer
De konstnärliga högskolorna i Stockholm föreslås
erhålla medel för ett utökat antal helårsstudenter inom den expansion som föreslås för högskolan under
budgetåret 1998 (avsnitt 5.2.1). Medlen avses finansiera en fortsatt förstärkning av kvaliteten samt fortbildning och vidareutbildning av yrkesaktiva konstnärer. Tilldelningen avser sammanlagt medel
motsvarande 40 helårsstudenter. Respektive högskola erhåller medel i enlighet med ersättningsbeloppet för tillämpligt utbildningsområde. Motsvarande
medelstilldelning för övriga konstnärliga utbildningar
i landet får ske inom ramen för de platser som tilldelats Lunds, Göteborgs och Umeå universitet, samt
Luleå tekniska universitet.
Följande fördelning mellan högskolorna föreslås:
Danshögskolan 2, Dramatiska institutet 5, Konstfack
14, Kungl. Konsthögskolan 3, Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 14, Operahögskolan i Stockholm
1 och Teaterhögskolan i Stockholm 1 helårsstudent.
Medel har beräknats under respektive anslag.
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Arbetsgrupp för arkitektur och formgivning
Regeringen har tillsatt en interdepartemental arbetsgrupp för arkitektur och formgivning. Arbetsgruppen
skall lämna sina förslag den 15 oktober 1997. Förslagen skall därefter remissbehandlas och regeringen
avser att återkomma till riksdagen våren 1998 med
ett handlingsprogram.

näringslivet och utnyttja modern informationsteknologi.
De konstnärliga högskolorna i Stockholm
Regeringen har i juni 1997 givit en särskild utredare i
uppdrag att i samråd med de konstnärliga högskolorna i Stockholm, Kungl. Konsthögskolan undantagen, analysera lokalbehovet och föreslå en lämplig
samlokalisering av dessa högskolor (Utredning om
samlokalisering och eventuell verksamhetsmässig integrering av de konstnärliga högskolorna i Stockholm, dir. 1997:47). Utredaren skall också överväga
en eventuell verksamhetsmässig integrering av utbildningarna.
Syftet med uppdraget är att genom en samlokalisering och eventuell integrering av de konstnärliga
högskolorna i Stockholm skapa förutsättningar för
ett nytt konstnärligt kraftcentrum. För att ge tyngd åt
ett sådant kraftcentrum är det av vikt att så många
som möjligt av berörda högskolor kan samlas till ett
område. Med anledning av högskolornas relativt omfattande publika verksamhet är det också av vikt att
lokaliseringen underlättar samverkan med andra kulturinstitutioner.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen
med förslag under år 1998. Som planeringsförutsättning bör gälla att de konstnärliga högskolorna i
Stockholm vid en eventuell samlokalisering och verksamhetsmässig integrering bör erhålla 8,3 miljoner
kronor för ökade hyreskostnader.

Teaterutbildning
Dockspelar- och maskutbildning
En treårig dockspelar- och maskutbildning har föreslagits av Dramatiska institutet. Regeringen avser att
fr.o.m. 1998 ge Dramatiska institutet ett särskilt
åtagande att i samarbete med Marionetteatern genomföra en dockspelar- och maskutbildning om 120
poäng. Antagning förutsätts ske vart tredje år och
skall omfatta maximalt tre helårsstudenter.

Kulturprojekt
Kulturhuvudstadsåret 1998
Stockholm har av EU:s kulturministrar utsetts att
under år 1998 vara EU:s kulturhuvudstad. I budgetpropositionen för budgetåret 1997 (prop. 1996/97:1,
bet. 1996/97 UbU1, rskr. 1996/97:100) föreslogs att
de konstnärliga högskolorna i Stockholm skulle erhålla sammanlagt 10 miljoner kronor för gemensamma projekt under Kulturhuvudstadsåret 1998
med kulturinstitutionerna i Stockholm och för att
möjliggöra ett utbyte med motsvarande högskolor i
Europa. Andra högskolor i Sverige skall också kunna
delta i projekten.
Regeringen har fattat beslut om att tilldela Dramatiska institutet medlen. Dramatiska institutet skall
samordna fördelningen av medlen mellan de projekt
som de konstnärliga högskolorna i Stockholm kommer överens om. Dramatiska institutet skall senast
den 1 april 1999 redovisa hur medlen har använts
och resultaten av projekten.

Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut
En särskild utredare har haft Utbildningsdepartementets uppdrag (U 1997:C) att ge ett förslag till en
framtida samorganisering och samlokalisering av
Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Utredaren inkom med sitt
förslag den 30 maj 1997. Förslaget har överlämnats
till utredningen om samlokalisering och eventuell
verksamhetsmässig integrering av de konstnärliga
högskolorna i Stockholm (dir. 1997:47).

Konstnärligt perspektiv berikar naturvetenskap, teknik och medicin
Regeringen avsatte budgetåret 1995/96 samt i budgetpropositionen för budgetåret 1997 (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97 UbU1, rskr. 1996/97:100)
medel för projekt avsedda för konstnärers engagemang i den högre utbildningen särskilt inom områdena naturvetenskap, teknik och medicin. Medlen
har fördelats av Högskoleverket. Högskolorna bör
själva beakta att ett sådant erfarenhetsutbyte bör ingå som ett reguljärt inslag och själva finna former för
hur konstnärer skall kunna inspirera till förnyelse i
utbildningarna. Regeringen har erfarit att vid den
nya högskolan i Malmö planeras utbildningar som
skall medföra erfarenhetsutbyte mellan områdena
konst och kommunikation. Utbildningarna skall utifrån ett mångvetenskapligt arbetssätt samspela med

5.2.6

Kompetensutveckling i arbetslivet

Riksdagen har med anledning av regeringens förslag i
budgetpropositionen för 1997 (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) beslutat om generella utbildningsuppdrag för högskolorna. Detta
uppdrag omfattar distansutbildning samt fortbildning och vidareutbildning. Högskolorna skall i årsredovisningarna redovisa vilka åtgärder som vidtagits
för att öka och utveckla kompetensutveckling av yrkesverksamma.
Arbetslivet präglas av att kunskap snabbt blir inaktuell och att krav på flexibilitet och förmåga att
överblicka komplexa sammanhang ökar. Högsko76
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lorna bör därför ha en pådrivande roll när det gäller
att utveckla och erbjuda utbildningar som är attraktiva för yrkesverksamma, både till innehåll och form.
Regeringens mål att pedagogiken vid högskolorna
skall utvecklas ger möjligheter till kreativa former av
kompetensutveckling. Pedagogik som i ökad utsträckning bygger på att integrera arbetslivets praktiska problem med högskolans teoretiska problem
ger kompetens och kunskaper som är utvecklande
för både lärare/forskare och praktiker.
Även forskningsverksamheten bör utveckla förmågan att bidra till kompetensutveckling.
Högskolans roll för kompetensutveckling måste
även ses i ett större sammanhang. Andra organisationer och aktiviteter i samhället stödjer också kompetensutveckling. Det är viktigt att högskolans insatser samordnas med dessa så att arbetet blir så
effektivt som möjligt. Ett exempel på sådana aktiviteter är Växtkraft - Mål 4 som finansieras av EU:s
strukturfonder. Ett syfte med Växtkraft - Mål 4 är
att stödja kompetensutvecklingen av lågutbildade
kvinnor i vård och omsorg. Dessutom skall småföretagens arbetsorganisation och kompetens utvecklas.
Krav på att högskolan skall samverka med det
omgivande samhället, högskolans tredje uppgift, har
införts i 1 kap. 2 § högskolelagen (1992:1434). Inom
ramen för tredje uppgiften bör begreppet kompetensutveckling få en vidare innebörd än tidigare.
Kompetensutveckling kan sägas vara överordnat
fortbildning och vidareutbildning. I det avseendet blir
även högskolornas uppdragsutbildning ett bidrag till
kompetensutveckling i arbetslivet. Olika former av
forskningssamverkan utgör andra kompetensutvecklande insatser i den mån de bidrar till yrkesverksammas lärande.

det möjligt att på ett flexibelt sätt erbjuda utbildning
vid tidpunkt och på plats som i hög grad styrs av den
enskildes egna önskemål. Den största delen av kompetensutvecklingen sker dock genom att yrkesverksamma deltar i kurser som huvudsakligen består av
studerande med inriktning på en grundläggande högskoleexamen. Detta bidrar till en viss svårighet att
mera exakt ange andelen högskolestuderande där
studierna mera kan ses som ett led i en kompetensutveckling än som en första grundläggande högskoleutbildning. Till svårigheten i en sådan bedömning
bidrar även det förhållandet att många yngre studenter medvetet varvar perioder med förvärvsarbete och
studier för en grundexamen.
En undersökning från 1997 (University Continuing Education in Sweden, Mälardalens Högskola)
pekar på att närmare 40 000 personer med anställning varje år deltar i någon form av högskolestudier.
Andelen kvinnor bland dessa är högre än bland de
studerande i grundutbildningen, sannolikt ända upp
till 75 %, med undantag för kurser inom teknik.
Många utbildningar genomförs på distans eller på
kvällstid. En stor del av kurserna genomförs som
uppdragsutbildning och betalas således av arbetsgivarna. De största grupperna av studerande kommer
från den offentliga sektorn, i första hand från utbildningsväsendet och från hälso- och sjukvården.
Vid många lärosäten har utbildning som särskilt
riktar sig till personer i arbetslivet en relativt svag
ställning och anses ofta ha en lägre status än den mer
omfattande grundutbildningen. Det finns starka skäl
att försöka förändra detta synsätt i synnerhet mot
bakgrund av det starkt ökade behovet av sådan utbildning och den expansion högskolan genomgår nu
och de närmaste åren.
Regeringen bedömer det angeläget att universitet
och högskolor ökar volymen av utbildning riktad
mot yrkesverksamma som en del i en önskvärd kompetensutveckling. Ökningen av denna utbildning bör
minst vara proportionell mot den totala volymökningen vid respektive lärosäte. Innehåll, form och
längd på kurserna i detta utbud av utbildning bör
utvecklas i nära kontakt med företag och myndigheter och med god kännedom om de behov som finns i
omgivande samhälle. Särskilt bör behovet av utbildning inom naturvetenskap och teknik liksom språk
uppmärksammas.
Regeringen anser även att kompetensutveckling av
personalen i vård- och omsorgssektorn är av stor
vikt. Regeringen redogör för detta under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt
utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Distansutbildning och informationsteknik bör utnyttjas i större utsträckning än vad som sker i dag.
Samarbete mellan lärosäten bör utvecklas liksom
med t.ex. lärcentrum i kommuner.
Det är angeläget att en sammanhållen organisation skapas för denna typ av utbildning. Högskolans

Högskolans roll i fortbildning och vidareutbildning
Högskolan har i flera decennier erbjudit möjligheter
för fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma med grundläggande högskoleutbildning. Omfattningen har i allmänhet varit relativt blygsam och
varierat mycket mellan olika lärosäten. Det är inte
heller i dag helt lätt att teckna en rättvisande bild av
omfattningen och inriktningen av högskolans roll i
kompetensutvecklingen.
Motiven för yrkesverksamma att för kortare eller
längre tid göra ett avbrott i sitt förvärvsarbete är av
olika slag. De kunskaper som gymnasieutbildningen
givit är kanske inte nog för att kunna utföra de arbetsuppgifter som den enskilde vill ta på sig. Gymnasieutbildningen kan behöva kompletteras med kurser
på högskolenivå. En grundläggande högskoleutbildning kan behöva kompletteras genom breddning av
kunskaper till nya yrkesområden. För många finns
också ett stort behov av att fördjupa och aktualisera
sina kunskaper på högskolenivå i det specifika yrkesområde som man befinner sig inom.
En stor del av kompetensutvecklingen vid högskolan sker i form av distansutbildning. Denna gör
77
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ledning får därmed större möjligheter att styra och
utveckla denna verksamhet.
Högskolans fortbildning och vidareutbildning sker
i ökad utsträckning som uppdragsutbildning, d.v.s.
betald av arbetsgivaren. Denna utveckling är i grunden positiv men regeringen vill understryka att uppdragsutbildningen inte får inkräkta på annan utbildning. Det kan tilläggas att det numera krävs
regeringens tillstånd för att anordna uppdragsutbildning åt utländsk uppdragsgivare.
Regeringen avser att under hösten 1997 ta ställning till Högskoleverkets rapport (Poänggivande
uppdragsutbildning i högskolan) och därmed sammanhängande frågor.
När det gäller högskolornas forskningsverksamhet
bör den utvecklas mot en mer nära kontakt med företag och förvaltningar. Forskningsprojekt inom
lämpliga ämnesområden bör så långt det är möjligt
utformas så att de bidrar till ett lärande i de organisationer som berörs. Genom ett närmare samarbete
med företag och förvaltningar ökar möjligheterna att
göra forskning och forskningsprojekt tillgängliga, så
att de blir intressanta och utvecklande för de yrkesverksamma som berörs av projekten.
Det finns många olika exempel på hur högskolor redan idag arbetar för att forskningen skall
bidra mer direkt till kompetensutveckling. Ett sätt
att organisera möten mellan forskare och praktiker kan exemplifieras med de Regionala utvecklingscentrum för lärarutbildning som inrättats vid
flera högskolor i landet (se avsnitt 5.2.4). Verksamhet av detta slag bör utvecklas vidare.

5.2.7

också rekryteringen av studenter genom att information och pedagogiskt material kan nå ungdomar och
redan yrkesverksamma som annars inte skulle komma i direkt kontakt med högskolan. Universitet och
högskolor skall vid utformandet av utbildningsutbudet särskilt beakta behovet av utbildade inom det informationsteknologiska området. För forskningens
del öppnar informationstekniken ständigt nya perspektiv genom att den möjliggör informationstillgång
och kontakter mellan forskare både regionalt, nationellt och globalt.
Vikten av kontinuerlig kompetensutveckling i
form av fortbildning framhålls i alla sammanhang
och gäller alla nivåer inom utbildningsområdet. Det
ökande antalet studenter har medfört att studentgruppen har blivit alltmer heterogen med avseende
på t.ex. förkunskaper, ålder, yrkeserfarenhet och deltidsarbete parallellt med studierna. Detta kräver
ökad flexibilitet i undervisningen varvid informationstekniken är ett viktigt hjälpmedel. Studier som
har utförts av RRV talar för att högskolorna behöver
intensifiera sina ansträngningar att utnyttja IT i utbildningen. Vidare visar studierna att det behövs en
ökad satsning på att ge universitets- och högskolelärarna kompetens inom IT-området. För att kunna
undervisa effektivt i dagens högskola krävs att läraren kan hantera IT.
En faktor som försvårar när det gäller att i större
utsträckning använda datorstöd som inlärningshjälpmedel är den bristande tillgången på programvara. I början utvecklades många av de specialgjorda
programmen av enstaka lärare. I takt med att programmen blivit alltmer sofistikerade är det inte längre möjligt att med en rimlig arbetsinsats konstruera
program på detta sätt. I dag måste många kompetenser utnyttjas vilket förutsätter att flera personer samarbetar. Samtidigt har kostnaderna ökat för att utveckla programmen. En åtgärd som delvis förbättrat
förutsättningarna är bildandet av särskilda resurscentrum där personer med olika kompetenser gemensamt kan utveckla nya programvaror. Centrum
av denna typ har bildats vid flera svenska universitet
och högskolor.
I samband med uppbyggnaden av nya högskolor
tas också särskild hänsyn till de fördelar IT för med
sig. Ett exempel härpå är Malmö högskola som
kommer att integrera modern informationsteknologi
för ett effektivt datorstöd i lärandet. Avsikten är att
IT skall användas i stor omfattning både inom utbildning och administration.

IT och högskolan

Allmänt
Högskolan har en nyckelroll när det gäller att stödja
utnyttjandet av informationsteknikens (IT) möjligheter i samhället i allmänhet. Detta gäller inte minst för
den betydelsefulla roll högskolan spelar för den regionala utvecklingen i Sverige. Bland de lyckosamma
satsningar som under de senaste åren gjorts för samarbetet mellan högskola och regionalt näringsliv med
hjälp av IT kan nämnas den utbildning som startat i
Pajala. I Pajala har man en hög arbetslöshet samtidigt
som man har en växande elektronikindustri med svårigheter att rekrytera kvalificerad arbetskraft. För att
klara rekryteringsbehoven bedriver Umeå universitet
i samarbete med bl.a. kommunen i dag en ingenjörsutbildning i elektronik och informationsteknik.
Utbildningen har medfört möjlighet till kvalificerad
kompetensutveckling på hemorten med hjälp av IT.
Vidare är det viktigt att högskolan utvecklar metoder för att med informationsteknik främja nya
satsningar inom utbildningsväsendet. Teknikens
möjligheter att ge ökad tillgänglighet underlättar

Preparandkurs på Internet
En praktisk användning av IT, som också visar på en
möjlighet att utnyttja den ökade tillgängligheten genom Internet runt om i landet, skulle kunna vara en
preparandkurs inför högskolestudier förmedlad på
Internet.
78
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Det finns exempel där man har tagit fram och lagt
ut en studievägledning omfattande ett antal avsnitt
om vad man bör tänka på när det gäller framtida
högre utbildning och vad högskolestudier innebär.
Genom den stora spridning över landet och den
lättillgänglighet som skapas genom Internet via inte
minst skolor och folkbibliotek skulle överblicken och
kunskapen om högre utbildning öka genom en preparandkurs av nämnt slag. Kursen skulle kunna fungera som en förberedelse för den som planerar att
påbörja en högskoleutbildning. Genom Internets
spridning i världen skulle kursen, översatt till engelska, innebära en möjlighet för intresserade från andra
länder att snabbt skaffa sig information om svensk
högre utbildning.
Regeringen avser att ge Högskoleverket i uppdrag
att utveckla och marknadsföra en Internetbaserad
preparandkurs för högskolestudier på såväl svenska
som engelska.

diga färdigheter i IT-användning. Medlen fördelas av
Högskoleverket till olika projekt som främjar användningen av IT i lärarutbildningen. Projekten påbörjas under 1997 och resultaten skall redovisas våren 1999.
Spridning av tillgång till information
Den kompetens och de möjligheter som finns inom
Swedish University Computer Network (SUNET)
har utnyttjats för att sprida tillgången till information. Högskoleverket har fått i uppdrag att erbjuda
alla kommuner att ansluta länsbiblioteken, länsmuseerna och huvudbiblioteken med god kapacitet till
SUNET. De flesta kommunerna har uttryckt intresse
för anslutningen till SUNET.
Distansutbildning med IT
Den särskilde utredare, Distansutbildningskommittén (U 1995:07), som tillsattes av regeringen våren
1995, driver inom ramen för sitt arbete försöksverksamhet med ett 100-tal projekt som skall ge underlag
för kommitténs slutsatser och förslag om en framtida
strategi för den samlade distansutbildningen i Sverige. Särskilda resurser har anvisats för dessa projekt.
Kommittén skall redovisa sina förslag i maj 1998. I
mars 1997 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv
till kommittén (dir. 1997:49) enligt vilka kommittén,
i anslutning till sitt ursprungliga uppdrag, skall analysera möjligheterna att utveckla den organisation,
den pedagogik och de läromedel som universiteten
och högskolorna tillämpar respektive använder vid
undervisning med hjälp av IT. Uppdraget gäller såväl
reguljär undervisning på högskoleorten som undervisning på distans.
Avsikten är att erfarenheterna från försöksprojekten skall ligga till grund för belysning av dels framsteg och hinder inom distansutbildningsområdet, dels
den inriktning framtida åtgärder bör ha. De erfarenheter man hittills har gjort är att den nya tekniken
inneburit att man nått nya målgrupper för studier, ny
pedagogik behöver utvecklas samt att tekniken och
metodiken ofta höjer aktiviteten hos den studerande
vilket inneburit en förbättrad inlärning. Tekniken
möjliggör också kontinuerlig kontakt med läraren
under studietiden.
En mer utförlig utvärdering av projekten kommer
att ske under hösten 1997 med en slutlig rapport under våren 1998.
Högskoleverket har även i uppdrag att erbjuda
högskolestudenter förbindelse med SUNET lokalt för
studieändamål, bl.a. i samband med distansutbildning.

Lärcentrum
De flesta kommuner i landet har etablerat lärcentrum
eller motsvarande. Uppgifterna för lärcentrumen kan
vara många, men gemensamt för dem är att de tillhandahåller moderna tekniska metoder för olika
slags utbildningar.
En stor del av högskolans distansutbildning förmedlas till studenterna via lärcentrum där en kvalificerad handledare förutsätts finnas till hands för studenterna. Det förekommer också samarbete mellan
ett antal lärcentrum i nätverk som gemensamt beställer en högskolekurs som kan sändas samtidigt till
ett flertal orter och därmed skapas en större studentgrupp.
Det ständigt växande antalet studenter vid universitet och högskolor talar för att en utbyggnad av
verksamheten vid lärcentrumen bör ske och att större
volymer av distansutbildning koncentreras dit.
En spridning av utbildning av alla slag till fler orter främjar även högskolans tredje uppgift genom att
små och medelstora företag på skilda orter kan få
ökad tillgång till skräddarsydd utbildning.
Med tanke på den försöksverksamhet som pågår
inom ramen för Distansutbildningskommittén (se
nedan) finns det anledning för regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga när kommittén
redovisat sina förslag, vilket beräknas ske i maj 1998.

Särskilda satsningar

5.3

Lärarutbildning
I och med den ökande IT-användningen förändras
lärarnas roll. Det är av största vikt att lärarna har
erforderlig kompetens inom området. 15 miljoner
kronor har anvisats för att utveckla lärarutbildarnas
kompetens och för att bibringa studenterna nödvän-

Nya högskolor

Generellt sett är utbildningsnivån högre i storstadskommuner och på universitetsorterna än i
övriga landet. Orter och regioner med högskoleutbildning har ett expansivt näringsliv. Den all79
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männa utbildningsnivån hos befolkningen är hög
och övergången från gymnasieskola till universitet
är god. Enda undantaget bland storstadskommunerna är Malmö. Ett led i regeringens politik att
göra högskoleutbildning mer tillgänglig för alla
medborgare är etableringen av nya högskolor i
Malmö och på Gotland.
5.3.1

Skälen för regeringens förslag och
bedömning:
Bakgrund
Riksdagen beslutade med anledning av förslag i budgetpropositionen för år 1997 att en ny högskola
skulle inrättas i Malmö och tillföras resurser motsvarande 3 000 helårsstudenter för budgetperioden
1997-1999 (prop. 1996/97:1 utg.omr. 16, bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100). Regeringen tillsatte i oktober 1996 Organisationskommittén för
Malmö högskola (dir. 1996:74; U 1996:06). Kommitténs uppdrag är att planera verksamheten vid en
ny högskola i Malmö och att göra de förberedelser
som krävs samt, under förutsättning av riksdagens
beslut, starta verksamheten och därvid fungera som
uppdragsgivare avseende grundutbildning som anordnas av andra universitet och högskolor.
Verksamheten vid Malmö högskola skall präglas
av förnyelse avseende såväl grundläggande högskoleutbildning som forskning. Kurser och program skall
vara förankrade i ett samhällsbehov och med pedagogiskt nytänkande i undervisningen. Riksdagen har
med anledning av regeringens förslag i förra årets
budgetproposition fattat beslut om huvudsaklig inriktning av verksamheten vid den nya högskolan.
Organisationskommittén planerar och har startat utbildningar inom följande områden: Teknik och ekonomi, Lärarutbildning, Hälsa och samhälle, Konst
och kommunikation, Natur- och resurshushållning,
Internationell migration och etniska relationer
(IMER) samt Centrum för kompetensutveckling. De
tre sistnämnda områdena skall dessutom tillsammans
med Europakunskap samt Jämställdhet och genuskunskap utgöra profilområden för hela verksamheten. Utbildningen har utvecklats och planerats i nära
kontakt med det omgivande samhället i syfte att den
kunskap och kompetens utbildningen ger skall bidra
till att lösa långsiktiga samhällsproblem. För att
åstadkomma förnyelse och gränsöverskridande
kommer verksamheten att indelas i flervetenskapliga
och tvärvetenskapliga områden som inte följer de
traditionella ämnesgränserna.
Organisationskommittén har enligt direktiven
lämnat ett förslag till regeringen hur de enheter vid
Lunds universitet som idag bedriver verksamhet i
Malmö bör organiseras efter år 1997. Lunds universitet har beretts tillfälle att yttra sig över organisationskommitténs förslag. För att ge bästa tänkbara
förutsättningar för samarbete bör enligt organisationskommitténs mening samtliga högskoleutbildningar i Malmö lokaliseras till antingen Universitetsholmen eller till Universitetssjukhuset MAS. En
arkitekttävling är utlyst med denna utgångspunkt
och de tävlandes förslag skall behandlas av en jury
under hösten 1997. De första nya byggnaderna skall
enligt planerna vara inflyttningsklara hösten år 2000.

Malmö högskola

Regeringens förslag:
– Den blivande Malmö högskola tillförs resurser
motsvarande 300 helårsstudenter.
– Den lärarutbildning och den tekniska utbildning
samt övrig verksamhet som Lunds universitet bedriver vid enheterna Lärarhögskolan i Malmö
samt vid Lunds Tekniska Högskola i Malmö
(LTH-Malmö) förs över till Malmö högskola i
samband med att denna blir en självständig statlig
högskola. Resurser motsvarande sammanlagt
3 800 helårsstudenter inom utbildningsområdena
teknik och naturvetenskap, samhällsvetenskap,
humaniora, teologi samt undervisning förs per
den 1 juli 1998 från anslag B 3. Lunds universitet:
Grundutbildning till anslaget B 45. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagsposten 11. Malmö högskola.
– Den blivande Malmö högskola tillförs såväl permanenta som engångsvisa forskningsresurser.
Regeringens bedömning:
– Som planeringsförutsättning bör gälla att odontologiska fakulteten vid Lunds universitet, även
kallad Tandvårdshögskolan, förs över till den blivande Malmö högskola. Överföringen skall ske
under förutsättning att detta skulle gagna utbildningen och forskningen vid såväl Malmö högskola som Tandvårdshögskolan samt vara till nytta för regionen.
– I enlighet med riksdagens beslut med anledning
av 1997 års budgetproposition bör som planeringsförutsättning vidare gälla att Malmö högskola tilldelas ytterligare resurser motsvarande
1 500 helårsstudenter år 1999.
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Vidare förbereder kommittén anställning av lärare
och rektor samt ansökningar till Högskoleverket om
rätt
att
utfärda
vissa
examina.
Organisationskommitténs arbete bedrivs så att en statlig
högskola kan inrättas i Malmö senast den 1 juli
1998.

Dessa föreslås även i fortsättningen tillhöra Lunds
universitet. Enighet råder dock med Lunds universitet om att verksamheten vid Teaterhögskolan, Musikhögskolan och Konsthögskolan bör samlokaliseras med Malmö högskola för att underlätta ett nära
samarbete. Vidare föreslår organisationskommittén,
under förutsättning att huvudmannaskapet för
Vårdhögskolan i Malmö överflyttas till staten, att
den överförs till Malmö högskola.
Regeringen delar organisationskommitténs uppfattning och föreslår att resurser motsvarande 3 800
helårsstudenter inom utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, undervisning och övrigt förs från Lunds universitet till
Malmö högskola per den 1 juli 1998 avseende ingenjörs- och lärarutbildningarna. Regeringen har vidare erfarit att Lunds universitet och Organisationskommittén för Malmö högskola har slutit avtal om
finansieringen av samlokaliseringen av verksamheten
vid Teaterhögskolan, Musikhögskolan och Konsthögskolan med Malmö högskola. Innehållet i avtalet
innebär att Lunds universitet ersätter Malmö högskola med hyresmedel för de tre konstnärliga utbildningarna som skall lokaliseras till Universitetsholmen.
Odontologiska fakulteten vid Lunds universitet,
även kallad Tandvårdshögskolan, har visat intresse
för att ingå som en del i Malmö högskola. Regeringens principiella inställning är att Tandvårdshögskolan bör föras över till Malmö högskola. Det slutgiltiga beslutet bör dock göras beroende av en analys av
vilken organisatorisk tillhörighet som bäst gagnar
såväl Malmö högskolas planerade utbildningar som
den odontologiska utbildningen och forskningen
samt av vilken lösning som är till störst nytta för regionen.
Kommittén En ny högskola i Malmö framhöll i
sitt betänkande Högskolan i Malmö (SOU
1996:120) att Malmö högskola, inklusive Lunds
universitets verksamhet i Malmö, skulle kunna omfatta drygt 14 000 helårsstudenter några år in på
2000-talet. Regeringen anser att omfattningen av utbyggnaden måste bli beroende av den finansiering
som kan åstadkommas.

Resurser
Grundutbildning
Malmö högskola skall byggas upp successivt. För år
1997 har beräknats ett anslag för grundutbildningen
om 33 013 000 kronor och organisationskommittén
har utlyst närmare 850 utbildningsplatser till hösten
1997. Antalet förstahandssökande var drygt 4 000
och enligt preliminära uppgifter har 1 000 studenter
antagits till kurser inom utbildningsområdena Teknik och ekonomi, Natur och resurshushållning,
IMER, Hälsa och samhälle samt Centrum för kompetensutveckling. Studenterna har antagits till utbildningar vid Lunds universitet, Vårdhögskolan i Malmö, Högskolan i Halmstad, Högskolan Kristianstad
och Sveriges lantbruksuniversitet, som på uppdrag av
organisationskommittén anordnar kurser vid den
blivande Malmö högskola.
Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget i
1997 års budgetproposition att Malmö högskola
skall tilldelas resurser motsvarande 3 000 helårsstudenter för perioden 1997-1999. Vidare godkände riksdagen regeringens förslag i 1997 års ekonomiska vårproposition om ytterligare nya utbildningsplatser för budgetåret 1998 (prop. 1996/97:150
utg.omr.
16,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:284). Regeringen föreslår att 300 av dessa
förläggs till Malmö högskola. För år 1998 har regeringen beräknat 171 130 000 kronor för Malmö
högskola. Intill dess att en statlig högskola inrättas
disponeras medlen av Organisationskommittén för
Malmö högskola (U 1996:06).
Den nya högskolan skall byggas upp i samarbete
med de redan existerande högskoleenheterna i området. Regeringen föreslog i 1997 års budgetproposition att Lunds universitets nuvarande
verksamhet i Malmö delvis skall ingå i den nya högskolan och gav organisationskommittén i uppdrag
att utreda frågan om hur samarbete med, respektive
integration av, dessa befintliga högskoleutbildningar
skall ske.
Organisationskommittén föreslår i den skrivelse
som lämnades till regeringen den 1 augusti 1997 att
ingenjörsutbildning och lärarutbildning som idag bedrivs vid Lunds universitet och övrig verksamhet vid
enheterna Lärarhögskolan i Malmö och LTHMalmö vid Lunds universitet skall sammanföras med
Malmö högskola den 1 juli 1998. Undantag från
principen att samtliga utbildningar i Malmö – förutom de medicinska och odontologiska utbildningarna
– bör ha sin organisatoriska hemvist i Malmö högskola görs nu för de konstnärliga utbildningarna.

Forskning
Forskningen vid Malmö högskola skall bedrivas i
projektform med en permanent grundorganisation
finansierad med statliga medel. En intressant forskningsmiljö kan skapas genom att forskningsresurser
förs samman till en flervetenskaplig struktur med en
problemorienterad ansats för verksamheten. Den
grundläggande princip som slogs fast av kommittén
En ny högskola i Malmö var att forskningen skall
inriktas mot den grundläggande högskoleutbildningens behov av forskningsanknytning för att främja
kvaliteten och kunskapsutvecklingen inom högskolans områden för utbildning.
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Forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna har stor betydelse för grundutbildningens
kvalitet och för lärarnas kompetensutveckling. Regeringen framhöll i budgetpropositionen för budgetåret
1997 att det vid de mindre och medelstora högskolorna finns goda miljöer för forskning och föreslog
att permanenta forskningsresurser skulle tilldelas de
mindre och medelstora högskolorna (prop.
1996/97:1 utg.omr. 16, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100). Dessa skulle fritt kunna disponeras av
respektive högskola för att högskolan skall kunna
utveckla forskningen under eget ansvar. Riksdagen
beslutade i enlighet med regeringens förslag.
För år 1998 föreslås Malmö högskola tilldelas
forskningsmedel om sammanlagt 26,2 miljoner kronor varav 10,2 miljoner kronor permanent vilka har
beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor. Intill
dess att en statlig högskola inrättas disponeras medlen av Organisationskommittén för Malmö högskola
(U 1996:06). Som planeringsförutsättning bör gälla
att Malmö högskola på sikt tilldelas ökade permanenta forskningsresurser.

1996/97:150 utg.omr. 16, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284).

5.3.2

Högskola på Gotland

Regeringens förslag
En ny högskola på Gotland tillförs resurser för ytterligare 200 helårsstudenter hösten 1998, vilket innebär ett sammanlagt tillskott av resurser för 900 helårsstudenter under perioden 1997-1999.

Skälen för regeringens förslag: Riksdagen behandlade
med anledning av budgetpropositionen (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100)
frågan om inrättande av en självständig högskola på
Gotland. Regeringen aviserade i budgetpropositionen
att en organisationskommitté skulle tillsättas för att
förbereda omorganisationen av Högskoleutbildning
på Gotland till en självständig högskola. Regeringen
tillsatte organisationskommittén den 7 januari 1997.
Enligt direktiven (dir. 1996:96) är organisationskommitténs huvuduppgift att organisera om den nuvarande högskoleutbildningen på Gotland till en
självständig högskola. Vidare skall organisationskommittén under ett övergångsskede driva verksamheten och fungera som uppdragsgivare när det gäller
den grundutbildning som anordnas av andra universitet och högskolor.

Särskilda kostnader
Regeringen konstaterade redan när det gällde Södertörns högskola att uppbyggnaden av en ny högskola innebär stora svårigheter att finansiera planerings- och utbildningskostnaderna inom de ordinarie
ersättningsbeloppen för olika utbildningsområden.
En högskola som har varit verksam under ett antal år
har möjlighet att vid en ny utbildningssatsning omprioritera medel från andra verksamheter, vilket inte
en högskola under uppbyggnad kan göra.
Uppbyggnaden av en ny högskola medför dessutom lånekostnader för investeringar som ej kan
täckas av de ordinarie ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer. Total nyanskaffning av all inredning och utrustning medför betydligt
högre lånekostnader än vad som gäller för etablerade
högskolor, vilka förnyar sin inredning och utrustning
kontinuerligt. En högskola under uppbyggnad kan
dessutom inte maximalt utnyttja lokaler, inredning
och utrustning för att på det sättet generera ersättning för helårsstudenter och helårsprestationer.
För kostnader för planering, utveckling och uppbyggnad av högskolan och dess verksamhet har Organisationskommittén för Malmö högskola erhållit
25 miljoner kronor under budgetåret 1997. Som ett
ytterligare bidrag till de särskilda uppbyggnadskostnaderna, för att bygga upp ett sekretariat
för administrativ samordning av forskningsprojekt
och för projekt som förenar forskning rörande konsekvenserna av brobygget över Öresund med forskning kring europafrågor, beslutade riksdagen i enlighet med regeringens förslag i 1997 års ekonomiska
vårproposition att tilldela Organisationskommittén
för Malmö högskola 18 323 000 kronor (prop.

Organisationskommitténs arbete
Organisationskommittén har i skrivelse i anslutning
till budgetunderlaget för 1998 redogjort för huvudinriktningen för den framtida verksamheten. En framtida högskola på Gotland har enligt kommittén möjligheter att utveckla intressanta utbildningar med
unika kombinationer mellan t.ex. humanistisk och
konstnärlig utbildning och utbildning inom teknik
eller andra områden. Kommittén menar att en högskola på Gotland har goda förutsättningar att utveckla flerdisciplinära program med inriktning mot
Östersjöregionen.
Den ingenjörs- och lärarutbildning liksom den
speciella utbildning i företagsekonomi med inriktning
mot IT som idag ges bör även fortsättningsvis bedrivas på Gotland. Vidare arbetar kommittén med att
utveckla utbildningar inom det humanistiska/kulturvetenskapliga området, bl.a. inom områdena kulturarv och samhälle, byggnadsrestaurering/ekologiskt
byggande,
inom
området
samhällssäkerhet och det ekologiska området med
tonvikt på för Östersjöregionen särskilt relevant
ekologi.
Fortbildning och vidareutbildning inom olika efterfrågade ämnesområden skall kunna erbjudas.
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Vissa utbildningar kommer även fortsättningsvis
att bedrivas i samarbete med andra universitet och
högskolor, reglerade i avtal med berörda lärosäten.
Det s.k. sommaruniversitetet har hittills varit en
framgångsrik verksamhet. Den bör kunna utvecklas
ytterligare såväl till innehåll som omfattning.
Regeringen har erfarit att organisationskommittén
under hösten kommer att ansöka om examensrättigheter hos Högskoleverket.
Målet bör vara att verksamheten i slutet av budgetperioden 1997-1999 skall omfatta 1 200 helårsstudenter. Enligt organisationskommittén bör målet
vara att verksamheten vid slutet av nästa budgetperiod år 2002 skall omfatta omkring 2 200 helårsstudenter.
Planeringen för högskoleutbildningen på Gotland
är inriktad mot att en självständig högskola skall
kunna inrättas senast den 1 juli 1998. Regeringen
avser att återkomma till riksdagen i denna fråga under våren 1998.

Utbyggnaden av de mindre och medelstora högskolornas permanenta forskningsresurser innebär att
dessa högskolor år 1997 förfogar över cirka 5 % av
det belopp som riksdagen anslår till forskning vid
universitet och högskolor. Denna utbyggnad måste
fortsätta vid alla högskolor. I takt med att de mindre
och medelstora högskolornas forskningsresurser
byggs ut ökar deras möjligheter att rekrytera kvalificerade forskare och kontakterna med näringslivet
fördjupas. Utbyggnaden av forskningen är även ett
led i att stärka kvaliteten inom grundutbildningen.
Regeringen avser att följa upp hur högskolorna utnyttjar de tilldelade resurserna så att frågan blir belyst i ett övergripande forskningspolitiskt sammanhang och kan utgöra grund för en framtida
fördelning av resurserna. Denna uppföljning bör
kunna ske inom ramen för den parlamentariska
forskningsutredningen och ligga till grund för att
komplettera resurstilldelningssystemet för högre utbildning med kriterier för de permanenta forskningsresursernas fördelning till de mindre och medelstora
högskolorna. Sådana kriterier bör bygga på att högskolorna kan visa upp en kvalificering och en viss
grad av specialisering, som kommer till uttryck i
bland annat godkända magisterutbildningar, professorsprogram, egen forskning inom vissa områden
samt goda infrastrukturella förutsättningar för
forskning och utbildning.
Regeringen har i propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation (prop. 1996/97:141)
föreslagit att anslag för forskning och forskarutbildning till universiteten och de högskolor som riksdagen beslutar skall ges till fyra vetenskapsområden:
humanistisk-samhällsvetenskapligt, medicinskt, naturvetenskapligt och tekniskt. För vart och ett av lärosätena skall riksdagen besluta om anslagets storlek
och vilka av ovan nämnda vetenskapsområden som
skall anvisas resurser för forskning och forskarutbildning. För varje lärosäte som tilldelas resurser för
ett vetenskapsområde kommer regeringen att föreslå
särskilda uppdrag för forskning. De särskilda uppdragen skall bl.a. vid behov säkerställa att forskning
bedrivs vid något eller några lärosäten inom ämnesområden som är av nationellt intresse.
I samma proposition föreslår regeringen vidare att
de mindre och medelstora högskolorna själva skall,
utan beslut av Högskoleverket, besluta vilka professorer som skall anställas.
Propositionens förslag i denna del föreslås träda i
kraft den 1 januari 1999. Under förutsättning att
riksdagen godkänner regeringens förslag kommer
regeringen i budgetpropositionen hösten 1998 att
lämna förslag om resurser till vetenskapsområden.
I syfte att få en helhetssyn på den svenska forskningspolitiken tillsatte regeringen den 22 maj 1997
en parlamentarisk kommitté (dir. 1997:67). Kommittén har till uppdrag att analysera de svenska statliga
forskningsinsatserna med utgångspunkt från samhällets behov och forskningens möjligheter samt an-

Resurser
Uppbyggnaden av en ny högskola innebär initialt
svårigheter att finansiera planerings- och utbildningskostnaderna inom ordinarie ersättningsbelopp.
I likhet med vad som beskrivits under avsnitt 5.3.1
Malmö högskola krävs särskilda medel för uppbyggnad av en högskola på Gotland.
För 1998 har regeringen beräknat medel under
anslaget B 33. Högskoleutbildning på Gotland:
Grundutbildning med 40,7 miljoner kronor. Intill
dess att en statlig högskola inrättas disponeras medlen av Organisationskommittén för en ny högskola
på Gotland (U 1997:01).

5.4

Resurser för forskning och
forskarutbildning

5.4.1

Inledning

Riksdagen har med anledning av regeringens budgetproposition för år 1997 (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) beslutat om ökade resurser för forskning och forskarutbildning. Beslutet har bl.a. inneburit att de mindre och medelstora högskolorna tilldelats ökade och permanenta
forskningsresurser. Denna utbyggnad bidrar, enligt
regeringens uppfattning, till att några av de mindre
och medelstora högskolorna under budgetperioden
1997-1999 kan komma att uppfylla kriterierna för
benämningen universitet (prop. 1996/97:1 Utgifts
område 16, sid 77). Mitthögskolan har till regeringen
inkommit med en ansökan om att få benämnas
Mittuniversitetet. Ansökan prövas för närvarande av
Högskoleverket. Regeringen har erfarit att ytterligare
tre högskolor förbereder ansökningar om rätten att
benämnas universitet.
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svarsfördelningen mellan statsmakterna och myndigheter, mellan myndigheter och andra finansiärer liksom mellan myndigheterna inbördes. Kommittén
skall vidare lämna förslag om övergripande och långsiktig inriktning av de statliga forskningsinsatserna
samt förslag om forskningsorganisation och ansvarsfördelning mellan berörda organ och hur samverkan
och kunskapsöverföring skall ske mellan universitet
och högskolor och samhällslivet i övrigt.
I det följande föreslår regeringen resurser för satsningar på angelägna forskningsområden vid universiteten. Vidare föreslås satsning på vetenskaplig kompetensutveckling. De resurser som regeringen föreslår
möjliggör även en ökad anställning av professorer
eller forskare inom området. Det ankommer emellertid på respektive lärosäte att bedöma de olika behoven. Vidare föreslås satsningar på forskarutbildning.
Förstärkningarna har beräknats under respektive lärosätes anslag. I fördjupade anslagsframställningar
för perioden 1997-1999, i budgetunderlag för år
1998 samt i skrivelser och vid uppvaktningar har företrädare för högskolorna framfört önskemål om
forskningssatsningar inom en rad områden. Dessa
förslag har endast delvis kunnat beaktas i denna proposition. Det är emellertid regeringens uppfattning
att det bör vara möjligt för högskolorna själva att
genomföra de förslag som bedöms som angelägna
genom omprioriteringar inom ramen för ordinarie
anslag.
Regeringen föreslår vidare att de mindre och medelstora högskolorna, Lärarhögskolan i Stockholm,
Idrottshögskolan i Stockholm, Teaterhögskolan i
Stockholm, Malmö högskola samt högskoleutbildning på Gotland erhåller fortsatt ökning av permanenta forskningsresurser. Vid sidan av de satsningar
som regeringen föreslår i denna proposition kommer
forskningen vid de mindre och medelstora högskolorna att förstärkas med fleråriga satsningar från
några av forskningsstiftelserna.
Den sammanlagda utbyggnaden av forskningen
vid landets högskolor framgår av nedanstående tabell. De totala nivåer som redovisas förutsätter fortsatta insatser från forskningsstiftelserna.

ANSLAG

ANSLAG
1997

ANSLAG
1998

TOTAL NIVÅ
1998 1

B2

Uppsala

906 412

952 889

952 889

B4

Lund

941 950

977 689

977 689

B6

Göteborg

723 664

784 320

784 320

B8

Stockholm

743 788

776 182

776 182

B 10

Umeå

500 155

522 150

522 150

B 12

Linköping

323 203

343 420

343 420

B 14

KI

558 025

603 168

603 168

B 16

KTH

487 667

506 501

510 501 2

B 18

Luleå

166 997

178 285

Summa universitet

5 351 862 5 644 604

183 285
5 653 604

B 46:

1

Karlstad

30 304

42 612

57 612

2

Växjö

30 414

52 723

57 723

3

Örebro

30 523

52 833

63 833

4

Mitthögskolan

30 025

52 329

61 3292

5

Borås

6 154

9 212

19 212

6

Dalarna

21 901

25 168

30 168

7

Gävle /Sandviken

11 745

14 877

19 877

8

Halmstad

17 975

21 190

31 190

9

Kalmar

17 974

21 189

26 189

10

Karlskrona/Ronneby

18 043

21 259

39 259 2

11

Kristianstad

5 638

13 689

18 689

12

Skövde

9 889

12 997

22 997

13

Trollhättan/Uddevalla

5 418

8 467

18 467

14

Mälardalens högskola

17 996

21 211

26 211

15

Södertörns högskola

11 000

12 138

17 138

16

Idrottshögskolan

3 327

4 363

4 363

17

Lärarhögskolan
i Stockholm

12 234

13 389

13 389

18

Danshögskolan

2 597

2 632

2 632

19

Dramatiska institutet

2 199

2 228

2 228

20

Konstfack

2 606

2 641

2 641

21

Kungl. Konsthögskolan

1 237

1 253

1 253

22

Kungl. Musikhögskolan

2 662

2 697

2 697

23

Operahögskolan

2 098

2 126

2 126

24

Teaterhögskolan

1 237

2 246

2 246

25

Malmö högskola

21 225

26 225

26

Gotland

1 992

6 992

Summa högskolor

295 196

438 686

576 686

B44:1 Chalmers

334 173

344 873

344 873

B44:3 Jönköping

17 461

19 867

19 867

351 634

364 740

364 740

5 998 692

6 448 030

6 595 030

Summa CTH och HJ
Totalt

1. Inklusive insatser från forskningsstiftelserna.
Från KK-stiftelsen 102 miljoner kronor; från CTH 30 miljoner kronor
2. Inklusive Forskarskola i teleinformatik, 4 milj kr för KTH
resp Mitthögskolan samt 7 milj kr för Högskolan i Karlskrona/Ronneby
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5.4.2

– Linköpings universitet skall erhålla medel för
uppbyggnad av tvärvetenskaplig forskarutbildning.

Resurser

I det följande presenteras regeringens förslag beträffande satsningar på forskning och forskarutbildning
samt förslag till satsningar på olika forskningsområden. Medlen har beräknats under respektive lärosätes
anslag.

– Kungl. Tekniska högskolan skall erhålla medel
för forskning om infrastrukturens ekonomi.
– Karolinska institutet skall erhålla medel för ökade
hyreskostnader med anledning av upprustningen
av institutets lokaler.

Regeringens förslag:

– Luleå tekniska universitet skall erhålla ytterligare
medel för forskning och forskarutbildning inom
filosofisk fakultet.

– Universiteten samt högskolorna i Karlstad, Växjö
och Örebro, Mitthögskolan, Högskolan i Borås,
Högskolan Dalarna, högskolorna i Gävle/Sandviken, Halmstad, Kalmar, Karlskrona/Ronneby, Högskolan Kristianstad, högskolorna i Skövde, Trollhättan/Uddevalla, Mälardalens
högskola, Södertörns högskola, Idrottshögskolan
i Stockholm, Lärarhögskolan i Stockholm, Teaterhögskolan i Stockholm, Malmö högskola,
Högskoleutbildning på Gotland, Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping skall erhålla medel för vetenskaplig
kompetensutveckling av högskolans lärare och
förstärkning av studiefinansieringen i forskarutbildningen.

Regeringens bedömning:
För 1999 bör planeringsförutsättningen vara att
– Uppsala universitet erhåller ytterligare medel för
lokalkostnader för Gustavianum.
– Lunds universitet erhåller ytterligare medel för
verksamheten vid Skissernas museum.
– Lunds universitetet erhåller medel till ökade hyreskostnader för nya och ombyggda lokaler för
Biomedicinskt centrum.

– Uppsala universitet skall erhålla medel för lokalkostnader för Gustavianum.

– Stockholms universitet bör tillsammans med
Kungl. Tekniska högskolan erhålla medel för hyreskostnader för Fysikcentrum.

– Uppsala universitet skall erhålla medel för Kollegiet för samhällsforskning (SCASSS).

– Umeå universitet erhåller medel för hyreskostnader för kemiskt-biologiskt centrum.

– Uppsala universitet skall erhålla medel för Torgny
Segerstedts gästprofessur.

– Kungl. Tekniska högskolan bör tillsammans med
Stockholms universitet erhålla medel för hyreskostnader för Fysikcentrum.

– Lunds universitet skall erhålla medel för verksamheten vid Skissernas museum.

– Kungl. Tekniska högskolan erhåller medel för hyreskostnader för ett nytt bibliotek.

– Lunds universitet skall erhålla medel till ökade
hyreskostnader för Biomedicinskt centrum.

– Luleå tekniska universitet erhåller ytterligare medel för uppbyggnad av forskning och forskarutbildning inom filosofisk fakultet.

– Göteborgs universitet skall erhålla medel för
tvärvetenskaplig, gränsöverskridande forskning
och forskarutbildning inom humanistisk och
samhällsvetenskaplig fakultet.

– Chalmers tekniska högskola AB erhåller medel
för mikroelektroniskt centrum.

– Göteborgs universitet skall erhålla medel till ökade hyreskostnader för Centrum för experimentell
biomedicin.

Förslag har också lämnats enligt följande
– För lärarutbildningarnas forskningsanknytning
föreslås resurser (avsnitt 5.2.4)

– Göteborgs universitet skall erhålla medel för
forskning inom området oorganisk kemi.

– För ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg
(avsnitt 7.1)
Planeringsförutsättning för 1999 har också lämnats
enligt följande

– Stockholms universitet skall erhålla medel för
forskning vid Centrum för invandrarforskning.
– Stockholms universitet skall erhålla medel för
forskningsområdet svenska för döva.

– Linköpings universitet erhåller medel för Himmel
och hav - ett teknik- och naturvetenskapscentrum
(avsnitt 5.2.3)

– Stockholms universitet skall erhålla medel för
forskning och vård av Tage Erlanders arkiv.
– Linköpings universitet skall erhålla medel för ett
nytt tema, Tema Etnicitet.
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Skälen för regeringens förslag och bedömning:

Uppsala universitet, SCASSS
Kollegiet för samhällsforskning (SCASSS) har sedan
år 1995 funnits som en särskild inrättning vid Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet
(HSFR) med Uppsala universitet som värduniversitet.
SCASSS bedriver flerdisciplinär grundforskning.
Oklarheter har förelegat beträffande ansvarsfördelningen mellan SCASSS, HSFR och universitetet när
det gäller den administrativa hanteringen. HSFR har
föreslagit att den organisatoriska knytningen med
SCASSS skall upphävas. Enligt regeringens mening
bör SCASSS fortsätta att vara en nationell inrättning
men vid Uppsala universitet. Uppsala universitet föreslås erhålla 9,1 miljoner kronor, som överförs från
HSFR, för täckande av kostnader för verksamheten.
Medel för ändamålet har beräknats under anslaget
B 2. Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning. (Se vidare under anslaget D 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskning).

Kompetensutveckling av högskolelärare samt förstärkning av studiefinansieringen i forskarutbildningen
I propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation (prop. 1996/97:141) förordar regeringen en
jämnare fördelning av arbetsuppgifterna mellan de
anställda högskolelärarna. Det är därför naturligt att
medel tillskjuts för högskolelärarnas vetenskapliga
kompetensutveckling. Den reformering av forskarutbildningen som föreslås i förevarande proposition
(avsnitt 5.5) bör åtföljas av förstärkta resurser för
studiefinansieringen.
Riksdagen beslutade med anledning av regeringens förslag i vårpropositionen (prop. 1996/97:150,
bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) att avsätta
236 miljoner kronor för högskolelärares kompetensutveckling, bl.a. genom utökade möjligheter till
forskning i tjänsten, samt för förstärkning av studiefinansieringen i forskarutbildningen. Detta är en viktig satsning som kommer att främja kvaliteten i högskolans utbildning.
Tillskottet innebär enligt regeringens bedömning
en förstärkning motsvarande cirka 350 anställningar
som doktorand. Utöver denna satsning har Riksbankens Jubileumsfond delat ut medel för cirka 100 anställningar som doktorand. Flera forskningsstiftelser
avser att dela ut betydande medel för anställningar
som doktorand och till utbildningsbidrag. Enligt
uppgifter som regeringen inhämtat kommer medel
för studiefinansiering för ytterligare upp emot 1 000
doktorander att delas ut av forskningsstiftelserna.
Totalt innebär dessa insatser att ytterligare cirka
1 500 forskarstuderande kommer att kunna erhålla
anställning som doktorand under 1997 och 1998.
Utöver dessa satsningar kommer forskningsstiftelserna att tilldela samtliga mindre och medelstora högskolor samt Luleå tekniska universitet fleråriga
resurser för forskning.

Uppsala universitet, Torgny Segerstedts
gästprofessur
Rådet för forskning om universitet och högskolor,
som upphör fr.o.m. den 1 januari 1998, har inrättat
och finansierat Torgny Segerstedts gästprofessur:
universitet, kunskap och lärande i samhället. Gästprofessuren administreras av SCASSS. Regeringen
föreslår att Uppsala universitet tillförs 0,4 miljoner
kronor för gästprofessuren. Medel för ändamålet har
beräknats under anslaget B 2. Uppsala universitet:
Forskning och forskarutbildning.
Lunds universitet, Skissernas museum
Skissernas museum har en i världen unik samling av
skisser och modeller till monumentalkonst och offentlig konst. Samlingen består även av ett betydande
bibliotek och ett omfattande bild- och klipparkiv.
Lunds universitetet har ett särskilt ansvar för dessa
samlingar. Riksdagen beslutade med anledning av
budgetproposition för år 1997 (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) att anslå medel
för forskning kring offentlig konst och monumentalkonst. Regeringen föreslår att universitetet för år
1998 erhåller ytterligare 0,5 miljoner kronor för detta ändamål. Medel för ändamålet har beräknats under anslaget B 4. Lunds universitet: Forskning och
forskarutbildning.

Uppsala universitet, Gustavianum
En omfattande restaurering av Gustavianum vid
Uppsala universitet har genomförts. Ett universitetshistoriskt museum har inrättats. Riksdagen beslutade
med anledning av budgetpropositionen för år 1997
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) att anslå 0,5 miljoner kronor för universitetets ökade hyreskostnader för Gustavianum.
Regeringen föreslår att Uppsala universitet för år
1998 tilldelas ytterligare 0,5 miljoner kronor för
täckande av ökade hyreskostnader. Medel för ändamålet har beräknats under anslaget B 2. Uppsala universitet: Forskning och forskarutbildning.

Planeringsförutsättning för år 1999
Som planeringsförutsättning för år 1999 bör gälla att
universitetet erhåller ytterligare 2,5 miljoner kronor
för ändamålet.
Lunds universitet, Biomedicinskt centrum
Lunds universitet bygger om och bygger nya lokaler
för Biomedicinskt centrum. Regeringen föreslår att
universitetet erhåller 4 miljoner kronor för ökade hyreskostnader. Medel för ändamålet har beräknats

Planeringsförutsättning för år 1999
Som planeringsförutsättning bör gälla att universitetet erhåller ytterligare 0,5 miljoner kronor för ändamålet budgetåret 1999.
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under anslaget B 4. Lunds universitet: Forskning och
forskarutbildning.

1 miljon kronor som en engångssatsning för verksamheten vid CEIFO. Medel för ändamålet har beräknats under anslaget B 8. Stockholms universitet:
Forskning och forskarutbildning.

Planeringsförutsättning för år 1999
Som planeringsförutsättning för år 1999 bör gälla att
universitetet erhåller ytterligare 9 miljoner kronor för
ändamålet.

Stockholms universitet, Svenska för döva
Vid Stockholms universitet bedrivs sedan länge undervisning i teckenspråk. Det saknas däremot möjligheter till forskning inom området. Regeringen föreslår därför att Stockholms universitet tilldelas
0,9 miljoner kronor för forskning (professur) i området svenska för döva. Medel för ändamålet har beräknats under anslaget B 8. Stockholms universitet:
Forskning och forskarutbildning.

Lunds universitet, forskning kring arbetets och arbetarrörelsens historia
Lunds universitet har tidigare fått ett engångsbelopp
för uppbyggnad av forskning kring arbetets och arbetarrörelsens historia. Regeringen bedömer att denna
forskning fortsättningsvis kan finansieras inom ramen för universitetets ordinarie anslag.

Stockholms universitet, Forskning kring och vård av
Tage Erlanders arkiv
Tage Erlander har spelat en central roll i svensk politik. Både som aktör och iakttagare av den politiska
utvecklingen hade Erlander en unik position. Han
har efterlämnat ett mycket omfattande arkiv som
endast i ringa utsträckning har kunnat utnyttjas av
den vetenskapliga forskningen. En förutsättning för
att arkivet skall bli tillgängligt för forskningen är att
det katalogiseras av kunnig arkivpersonal. Regeringen föreslår att Stockholms universitet erhåller
250 000 kronor för forskning kring och för vård av
detta arkiv i samarbete med Arbetarrörelsens arkiv.
Medel för ändamålet har beräknats under anslaget
B 8. Stockholms universitet: Forskning och forskarutbildning.

Göteborgs universitet, tvärvetenskaplig forskning
och forskarutbildning i framför allt humaniora och
samhällsvetenskap
Vid Göteborgs universitet finns det en lång tradition
att arbeta gränsöverskridande mellan olika fakulteter. Ett exempel på denna verksamhet är samarbetet
inom idé- och lärdomshistoria och socialt arbete inom Forum för studier av samtidskulturen. Vid universitetet har ett samarbete kring temat globalisering,
migration och transkulturella relationer vuxit fram.
Det är ett samarbete som sträcker sig över de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna samt
det konstnärliga området. Regeringen föreslår att
Göteborgs universitet erhåller extra resurser ur den
särskilda satsningen för kompetensutveckling och för
forskarutbildning, för utveckling av gränsöverskridande forskning och forskarutbildning inom området. Medel för ändamålet har beräknats under anslaget B 6. Göteborgs universitet: Forskning och
forskarutbildning.

Planeringsförutsättning för 1999
Som planeringsförutsättning bör gälla att Stockholms
universitet tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan erhåller ersättning för ökade hyreskostnader
med totalt 16 miljoner kronor i samband med inflyttning i det med Kungl. Tekniska högskolan gemensamma Fysikcentrum.

Göteborgs universitet, Centrum för experimentell
biomedicin
Regeringen föreslår att Göteborgs universitet erhåller
30,4 miljoner kronor för ökade hyreskostnader till
Centrum för experimentell biomedicin. Medel för
ändamålet har beräknats under anslaget B 6. Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning

Umeå universitet, kemiskt-biologiskt centrum
Planeringsförutsättning för 1999
Som planeringsförutsättning bör gälla att Umeå universitet erhåller 14 miljoner kronor för hyreskstnader
för kemiskt-biologiskt centrum

Göteborgs universitet, forskning inom området
oorganisk kemi
Regeringen föreslår att Göteborgs universitet erhåller
0,7 miljoner kronor för docent Clas Helgessons
forskning inom området oorganisk kemi. Medel för
ändamålet har beräknats under anslaget B 6. Göteborgs universitet: Forskning och forskarutbildning.

Linköpings universitet, Tema Etnicitet och
tvärvetenskaplig forskning
I Norrköping gör nu Linköpings universitet en stor
utbildningssatsning. Inom ett fåtal år kommer Norrköping att ha omkring 5 000 nya studenter inom olika utbildningsområden. Många av utbildningarna är
nya och integrerar nya idéer och pedagogiska former.
Exempelvis har en tvärvetenskaplig kulturutbildning
samt tre nya civilingenjörsutbildningar startats. Linköpings universitet har inrättat fyra centrumbildningar i Norrköping - centrum för sociala och kulturella förändringsprocesser, centrum för kultur och
media, centrum för teknik och naturvetenskap samt

Stockholms universitet, Centrum för
invandrarforskning
Centrum för invandrarforskning (CEIFO) vid Stockholms universitet bedriver en omfattande forskning
kring invandring och invandrare. Regeringen föreslår
att Stockholms universitet för år 1998 tilldelas
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centrum för lärande. Inom ramen för det först
nämnda centrumet avser universitetet att bedriva
forskning om internationell migration och etniska
relationer. I Norrköpings forskningsmiljö finns förutom universitetet flera statliga verk och kulturinstitutioner, bl.a. Invandrarverket.

Planeringsförutsättning för år 1999
Som planeringsförutsättning för år 1999 bör gälla att
Luleå tekniska universitet skall erhålla ytterligare
3 miljoner kronor för uppbyggnad av forskning inom
det filosofiska området.
Forskningssatsningar vid mindre och medelstora
högskolor
Flera mindre och medelstora högskolor har framfört
förslag om angelägna forskningssatsningar. Regeringen har under avsnitt 5.4.1 redovisat förslag om
förstärkning av de mindre och medelstora högskolornas resurser för forskning och forskarutbildning.
De särskilda forskningssatsningar som föreslagits vid
högskolorna bör enligt regeringens bedömning kunna inrymmas i de betydande resurstillskott som erhålls i och med förslagen i denna proposition och
tilldelningen från forskningsstiftelserna.

Regeringen föreslår att Linköpings universitet tilldelas
– ett anslag om 4 miljoner kronor för forskning inom ett nytt tema, Tema Etnicitet,
– en extra resursförstärkning inom ramen för ovan
nämnda satsning på forskarutbildning och kompetensutveckling avsedd för uppbyggnad av tvärvetenskaplig forskning för att stärka utbildningen
inom de nämnda centrumbildningarna.
Medel för ändamålet har beräknats under anslaget
B 12. Linköpings universitet: Forskning och forskarutbildning.

Chalmers tekniska högskola AB
Planeringsförutsättning för år 1999
Som planeringsförutsättning bör gälla att Chalmers
tekniska högskola AB erhåller ersättning med
37 miljoner kronor för ökade lokalkostnader för
Mikroelektroniskt centrum.

Kungl. Tekniska högskolan, Infrastrukturens
ekonomi
Regeringen föreslår att Kungl. Tekniska högskolan
tilldelas medel för professor Åke E. Anderssons
forskning inom infrastrukturens ekonomi fr.o.m. den
1 juli 1998. 458 000 kronor har beräknats under anslaget B 16. Kungl. Tekniska högskolan: Forskning
och forskarutbildning.

5.4.3

Planeringsförutsättning för 1999
Som planeringsförutsättning bör gälla att högskolan
tillsammans med Stockholms universitet erhåller ersättning för ökade hyreskostnader med totalt
16 miljoner kronor i samband med inflyttning i det
med Stockholms universitet gemensamma Fysikcentrum. Högskolan bör vidare för 1999 erhålla
10 miljoner kronor för hyreskostnader för det nya
biblioteket.

Rekryteringsmål för ökad jämställdhet

Regeringens bedömning: Följande preliminära mål
avseende könsfördelningen bland nyrekryterade professorer bör gälla för treårsperioden 1997-1999. Definitiva mål anges, efter samråd med lärosätena, i
regleringsbrev.
HÖGSKOLA

Karolinska institutet, ersättning för ökade
lokalkostnader
Regeringen föreslår att Karolinska institutet tilldelas
28,2 miljoner kronor för ökade lokalkostnader med
anledning av upprustning av institutets lokaler.
Luleå tekniska universitet, forskning och
forskarutbildning inom filosofisk fakultet
Riksdagen beslutade med anledning av budgetpropositionen för år 1997 att Luleå tekniska universitet
skulle erhålla ytterligare medel år 1998 för uppbyggnad av forskning och forskarutbildning vid filosofisk
fakultet. Regeringen föreslår att Luleå tekniska universitet skall erhålla ytterligare 3 miljoner kronor för
fortsatt uppbyggnad av forskning och forskarutbildning. Medel för ändamålet har beräknats under anslaget B 18. Luleå tekniska universitet: Forskning och
forskarutbildning.

Uppsala universitet

22%

Lunds universitet

19%

Göteborgs universitet

22%

Stockholms universitet

21%

Umeå universitet

22%

Linköpings universitet

17%

Karolinska institutet

23%

Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet

6%
8%

Högskolan i Karlstad

18%

Högskolan i Växjö

21%

Högskolan i Örebro

21%

Mitthögskolan

18%

Chalmers tekniska högskola AB
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Skälen för regeringens bedömning: Som tidigare
framhållits råder det en stor obalans mellan könen i
den akademiska världen. För att påskynda utvecklingen bl.a. mot en jämnare könsfördelning bland
högskolans lärare lade regeringen år 1995 fram propositionen Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet (prop. 1994/95:164, bet.
1994/95:UbU18, rskr. 1994/95:405).
Regeringen anmälde i nämnda proposition sin avsikt att sätta upp mål för lärosätena för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer. Sådana mål är ägnade att stimulera ett långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete på alla nivåer. För att
ett lärosäte skall kunna uppnå sitt mål måste åtgärder vidtas såväl inom grundutbildning och forskarutbildning som inom den fortsatta akademiska karriären.
I propositionen Högskolans ledning, lärare och
organisation (prop. 1996/97:141) gav regeringen förslag till principer för uppställande av rekryteringsmål. Preliminära mål bör nu sättas upp för andelen nyrekryterade professorer av underrepresenterat kön vid Uppsala, Lunds, Göteborgs, Stockholms, Umeå och Linköpings universitet, Karolinska
institutet, Kungl. Tekniska högskolan, Luleå tekniska
universitet, högskolorna i Karlstad, Växjö och Örebro, Mitthögskolan, Chalmers tekniska högskola
AB, Stiftelsen Högskolan i Jönköping och Sveriges
lantbruksuniversitet. Målen bör gälla för perioden
1997-1999 och bör kunna höjas inför efterföljande
treårsperioder i takt med att andelen kvinnor ökar i
rekryteringsunderlaget.
I följande tabell anges de preliminära rekryteringsmålen för perioden 19971999. Dessa mål är beräknade efter den uppskattning av rekryteringsunderlaget som ges i Högskoleverkets rapport 1997:9 R,
Rekryteringsmål för kvinnliga professorer, dvs. efter
dels andelen kvinnor respektive män bland det totala
antalet docentkompetenta lektorer vid fakulteterna i
landet, dels den nuvarande fördelningen av respektive lärosätes professorer över fakulteterna (resp. lektorer för de fyra medelstora statliga högskolorna).
Som jämförelse anges även andelen kvinnor bland
nyrekryterade professorer under tidigare perioder.
Uppgifterna är hämtade bl.a. ur Högskoleverkets
rapport.

PRELIMINÄRA MÅL FÖR ANDEL KVINNOR BLAND
NYREKRYTERADE PROFESSORER
PROFESSORER 1996

% KVINNOR AV
NYREKRYT PROF
MÅL
93-95
97-99

TOTALT
ANTAL

% KVINNOR

85-92

Uppsala universitet

261

5

3

14

22

Lunds universitet

323

9

8

16

19

Göteborgs universitet

223

10

3

16

22

Stockholms universitet

203

16

18

10

21

Umeå universitet

143

7

6

4

22

Linköpings universitet

131

6

14

0

17

Karolinska institutet

152

7

10

4

23

Kungl. Tekniska högskolan

150

2

1

15

6

Luleå tekniska universitet

49

2

0

0

8

Högskolan i Karlstad

4

0

-

0

18

Högskolan i Växjö

4

0

-

0

21

Högskolan i Örebro

8

25

-

25

21

HÖGSKOLA

Mitthögskolan

3

0

-

0

18

107

4

8

4

6

Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

8

0

-

0

20

Sveriges lantbruksuniversitet

143

10

7

21

26

Chalmers tekniska
högskola AB

Universiteten och högskolorna kommer att beredas tillfälle att yttra sig över de preliminära målen.
De definitiva målen anges sedan i regleringsbrev.
Härigenom kan målen anpassas till lärosätenas långsiktiga planering, bl.a. vad gäller antalet professorer
som kan förutses bli anställda inom olika områden. I
propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation redovisas ekonomiska åtgärder som regeringen kan komma att vidta i det fall ett lärosäte inte
uppfyller sitt mål vad avser andel kvinnor bland nyrekryterade professorer.
Lärosätena kommer vidare i regleringsbrev att få i
uppdrag att sätta upp egna mål för könsfördelningen
bland nyrekryterade inom övriga lärarkategorier.

89

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

5.5

En reformerad forskarutbildning

svaren finns tillgänglig i Utbildningsdepartementet
(dnr U96/2109/UH).
Utredningen om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (RUT-93) överlämnade i
februari 1996 betänkandet Reform och förändring
(SOU 1996:21). I detta avsnitt berörs endast den del
av utredningens uppdrag som gällde att analysera
formerna för resurstilldelning till forskning och forskarutbildning.
Betänkandet har remissbehandlats och en sammanfattning av remissyttrandena finns tillgänglig i
Utbildningsdepartementet (dnr U96/788/UH).
Riksrevisionsverket (RRV) har inkommit med
rapporten Samhällsvetenskaplig forskarutbildning,
RRV-rapport 1996:52.
Högskoleverket har inkommit med rapporterna
Forskarutbildningen inom det språkvetenskapliga
området, Högskoleverkets rapportserie 1996:9 R,
och Förfarande med inaktiva doktorander, Högskoleverkets rapportserie 1996:29 R.
Utbildningsdepartementet tillkallade i januari
1997 en referensgrupp bestående av lärare vid universitet och högskolor samt av företrädare för Sveriges Universitetslärarförbund och Sveriges Förenade
Studentkårer, att biträda departementet med synpunkter på den framtida forskarutbildningen. Gruppen har sammanträtt fyra gånger under våren 1997.
Statistiska centralbyrån (SCB) har på uppdrag av
Utbildningsdepartementet utfört en omfattande statistisk databearbetning avseende forskarutbildningen
och behovet av forskarutbildade. Materialet finns
tillgängligt i Utbildningsdepartementet och kommer
att presenteras i departementsserien.
Utbildningsdepartementet har inhämtat synpunkter på forskarutbildningen från regeringens forskningsberedning vid ett möte den 26 februari 1997,
från företrädare för universitet och högskolor vid ett
möte den 19 mars 1997 samt från universitets- och
högskolerektorer vid ett möte den 9 juni 1997.

År 1969 genomfördes en stor reform av forskarutbildningen. Dåvarande licentiatexamen och doktorsgraden avskaffades och en ny examen, doktorsexamen, infördes. Statsmakterna hade ambitionen att få
till stånd en väl planerad forskarutbildning som inte
bara skulle förbereda för en forskarkarriär utan också för kvalificerade insatser i yrkeslivet utanför högskolan. Studierna för den nya examen skulle läggas
upp så att den effektiva studietiden kunde begränsas
till fyra år. En genomtänkt, systematiskt planerad
utbildningsgång skulle läggas upp för varje enskild
doktorand. Inslaget av metodisk undervisning och
handledning skulle öka väsentligt.
Denna uppläggning av forskarutbildningen, som
enligt statsmakternas intentioner skall gälla också i
dag, finns i stort sett vid fakulteter med laborativ eller klinisk inriktning men har bara i begränsad utsträckning förverkligats vid övriga fakulteter. Under
de senaste åren har emellertid en förändring inträtt
på många håll även vid dessa senare fakulteter och
som följd av detta har bl.a. examinationsfrekvensen
ökat.
Regeringen anser det angeläget att befästa och förstärka dessa positiva tendenser och ämnar därför vidta ett antal åtgärder som sammanfattas nedan.
Kvantitativa mål för examinationen föreslås bli införda. Graden av måluppfyllelse kommer att utgöra
ett underlag för statsmakternas beslut om resurser
för forskning och forskarutbildning. De nu gällande
reglerna för antagning skärps vad avser studiefinansieringen. Doktorander som har utbildningsbidrag
skall erbjudas anställning som doktorand senast när
två år återstår av studierna. Möjligheterna att utnyttja studiemedel under forskarutbildning begränsas.
De åtgärder som presenteras i detta avsnitt är ägnade att effektivisera forskarutbildningen vid samtliga fakulteter. I syfte att ytterligare höja examinationen föreslås vidare i denna proposition (avsnitt 5.4)
en särskild satsning om 100 miljoner kronor för studiefinansiering för doktorander.

5.5.1

5.5.2

Vetenskapligt kompetensbehov inför
2000-talet

Samhället har ett stort och växande behov av personer med vetenskaplig kompetens. Inom snart sagt
varje samhällssektor ställs det kraftigt ökade kompetenskrav på alla nivåer. Därmed ökar bl.a. behovet
av arbetskraft som kan utföra uppgifter inom forskning och utvecklingsarbete respektive avancerat utredningsarbete.
Fler personer med forskarkompetens i samhället
kan markant påskynda utvecklingen, medan en brist
på sådana personer riskerar att hindra den. Mer
forskning och utvecklingsarbete i näringslivet, även i
mindre och medelstora företag, kan ge upphov till
nyskapande och en tillväxt som i sin tur kräver ännu
fler personer med vetenskaplig kompetens. Företag

Ärendet och dess beredning

På uppdrag av regeringen den 3 augusti 1995 har
Högskoleverket gjort en översyn av studiefinansieringssystemet i forskarutbildningen. Uppdraget redovisades i en rapport i december 1995.
Regeringen tillkallade den 2 februari 1996 en särskild utredare för att göra en översyn av studiefinansieringen i forskarutbildningen. Uppdraget redovisades i rapporten Studiefinansiering och examina i
forskarutbildningen (Ds 1996:35). Rapporten har
remissbehandlats och en sammanställning av remiss-
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med liten satsning på forskning och utvecklingsarbete
riskerar däremot att komma efter i den allt hårdare
internationella konkurrensen. Regeringen anser att
det är väsentligt för näringslivets konkurrenskraft
och för hela samhället att fler personer med forskarutbildning verkar i samhället utanför högskolan.
Dessa personer kommer, förutom att tillföra kompetens, att skapa naturliga och värdefulla kontaktytor
mellan högskolan och det omgivande samhället.
Enligt de bedömningar som redovisas i avsnitt
5.5.4 kommer behovet av forskarutbildade redan på
relativt kort sikt att överstiga tillgången. Enligt regeringens mening bör statsmakterna inte invänta att en
bristsituation skall uppstå utan redan i dag sätta in
åtgärder för att ytterligare öka examinationen i forskarutbildningen.

fakulteterna, som kan motverka den önskvärda ytterligare ökningen av examinationen. Vid dessa fakulteter präglas forskarutbildningen i många ämnen
av långa studietider, låg examinationsfrekvens, dvs.
andelen av de antagna som sedermera tar examen är
låg, och hög ålder vid disputationen. Dessa fakulteter
svarade läsåret 1995/96 för 19 % (300) av de nyexaminerade doktorerna men för 32 % (3 800) av de
minst halvtidsstuderande doktoranderna. De som
disputerar vid dessa fakulteter uppvisar bruttostudietider, dvs. tiden från antagning till examen, om
i medeltal cirka tio år. De problem som dessa siffror
illustrerar har de senaste åren angripits med olika åtgärder vid flera lärosäten och goda resultat har redan
nåtts. Statistik från Uppsala universitet visar t.ex. att
läget där har förbättrats de senaste åren men samtidigt att examinationsfrekvensen vid de aktuella fakulteterna fortfarande ligger klart under vad som
gäller vid övriga fakulteter vid universitetet.
Det är önskvärt att en forskarutbildning kan avslutas inom rimlig tid, eftersom de enskildas möjligheter att finna arbete efter avlagd examen därmed
ökar. Långt utdragna eller avbrutna studier innebär
också att samhällets resurser utnyttjas ineffektivt.
Som ovan framhållits är det angeläget att statsmakterna understöder de positiva tendenser som
börjat visa sig. Nya resurser för anställningar som
doktorand (tidigare benämnda doktorandtjänster)
föreslås i avsnitt 5.4. Enligt uppgift kommer också
forskningsstiftelserna att dela ut betydande belopp
till lärosätena för anställningar som doktorand.
Forskarutbildningen bör även effektiviseras och lärosätenas och fakultetsnämndernas ansvar förtydligas.
Regeringen presenterar i det följande ett antal åtgärder i detta syfte.

Forskarutbildningen och högskolan
Forskarutbildningen är av central betydelse för högskolan. I fördjupade studier ökas inslagen av vetenskaplig metodik, kritisk analysförmåga och självständighet. Inom forskarutbildningen skaffar sig
doktoranderna självständigt större överblickar och
metodkunskap inom sitt forskningsområde samtidigt
som de närmar sig forskningsfronten inom de problemområden som de koncentrerar sig på. Doktorander deltar i en stor del av forskningen och arbetar
även i viss mån i grundutbildningen.
Endast drygt hälften av lärarna i högskolan totalt
sett har doktorsexamen. Vid universiteten har drygt
60 % av lärarna doktors- eller licentiatexamen, medan motsvarande andel för de mindre och medelstora högskolorna endast är knappt 30 %. Det råder
även stora skillnader mellan olika fakulteter och utbildningsområden i detta avseende; samhällsvetenskaplig fakultet har relativt låg andel, medan matematisk-naturvetenskaplig och medicinsk fakultet har
mycket hög andel lärare med doktorsexamen. Lärarutbildningar och medellånga vårdutbildningar har
genomgående låg andel lärare med doktorsexamen.
Redan i nuläget finns således ett stort behov av
forskarutbildade lärare, vilket närmare redovisas i
avsnitt 5.5.4.
Under en lång tid, fram till mitten av 1980-talet,
avlades endast cirka 800 doktorsexamina per år. De
senaste åren har examinationen dock ökat och läsåret 1995/96 utfärdades 1 600 doktorsexamina.
Därav var 110 inom humanistisk, 160 inom samhällsvetenskaplig, 480 inom medicinsk, 305 inom
naturvetenskaplig och 360 inom teknisk fakultet. Ett
omfattande lokalt arbete med forskarutbildningsfrågor inom olika fakulteter har haft ett stort inflytande på utvecklingen. Den viktigaste orsaken till den
stigande examinationen torde dock vara den kraftigt
ökade studiefinansieringen, främst i form av anställningar som doktorand (tidigare doktorandtjänst).
Det kvarstår alltjämt problem med forskarutbildningens effektivitet, framför allt inom de humanistiska, teologiska, juridiska och samhällsvetenskapliga

5.5.3

Behörighet, forskarutbildningens
längd, licentiatexamen

Regeringens bedömning: Den allmänna behörigheten
för tillträde till forskarutbildningen samt forskarutbildningens omfattning bör inte ändras. Framdeles
bör den allmänna behörigheten dock benämnas
”grundläggande” behörighet. Licentiatexamen bör
behållas.

Utredningsförslag: I betänkandet Studiefinansiering
och examina i forskarutbildningen föreslås att den
allmänna behörigheten för forskarutbildningen höjs
från 120 till 160 poäng, att forskarutbildningens omfattning minskas från 160 till 120 poäng samt att licentiatexamen avskaffas.
Remissinstanserna: Den övervägande delen av remissinstanserna avstyrker förslagen. De anser att utredningens förslag skulle gå ut över kvaliteten i fors91
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karutbildningen och avhandlingarna. En fyraårig utbildning behövs för att hålla en internationellt sett
acceptabel kvalitet på den svenska doktorsexamen.
Skälen för regeringens bedömning: För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har
dels allmän behörighet, dels den särskilda behörighet
som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit samt att
den sökande bedöms ha den förmåga i övrigt som
behövs för att gå igenom utbildningen. Allmän behörighet har den som har gått igenom grundläggande
högskoleutbildning om minst 120 poäng.
Forskarutbildningen omfattar 160 poäng och avslutas med doktorsexamen. En etapp i forskarutbildningen om minst 80 poäng kan avslutas med licentiatexamen.
I likhet med flertalet remissinstanser anser regeringen att den nuvarande nivån för allmän behörighet för forskarutbildningen samt forskarutbildningens längd är väl avvägda. Några förändringar i
dessa avseenden bör därför inte göras. I propositionen Tillträde till högre utbildning m.m. (prop.
1995/96:184,
bet.
1995/96:UbU11,
rskr.
1995/96:264) ändrades emellertid för den grundläggande
högskoleutbildningen
benämningen
”allmän behörighet” till ”grundläggande behörighet”. Motsvarande ändring bör göras för forskarutbildningen.
Den särskilda behörigheten bör inte regleras centralt närmare än vad som i dag görs i högskoleförordningen. Regeringen utgår från att fakultetsnämnden
inte beslutar om krav för särskild behörighet som reser onödiga hinder för sökande från t.ex. lärarutbildningar, medellånga vårdutbildningar eller högskoleingenjörsutbildningar.
I likhet med flertalet remissinstanser anser regeringen att möjligheten att avlägga licentiatexamen
bör behållas. Såsom framhålls av åtskilliga remissinstanser skulle licentiatexamen i framtiden även
kunna ges en yrkesinriktning - det skulle t.ex. kunna
finnas både en akademiskt inriktad och en yrkesinriktad teknologie licentiatexamen respektive licentiatexamen i medicinsk vetenskap. Det vetenskapliga
arbetet skall dock alltid omfatta minst 40 poäng. En
licentiatexamen av detta slag skall vara en etapp på
vägen mot doktorsexamen men bör även svara mot
ett behov i samhället och vara ett mål i sig. Inom
högskoleförordningens ramar kan varje lärosäte utforma en utbildning med en sådan inriktning.

5.5.4

Examensmål

Regeringens förslag: Ett forskarutbildningsuppdrag
skall ges till varje universitet och högskola som har
rätt att utfärda doktorsexamen, utom Handelshögskolan i Stockholm. Uppdraget skall innehålla mål
för examinationen inom forskarutbildningen under
två treårsperioder. Mål skall anges för varje vetenskapsområde som anvisas resurser för forskning och
forskarutbildning vid lärosätet. Sveriges lantbruksuniversitet skall dock ges ett samlat mål.
Målen skall anges med utgångspunkt i de allmänna budgetperioderna inom statsförvaltningen och
alltså fastställas för tre år åt gången. Målen skall fastställas i det regleringsbrev som avser det första året i
en treårsperiod. Ändringar skall dock kunna ske under en påbörjad period. Målen skall fastställas för
varje universitet eller högskola och för varje aktuellt
vetenskapsområde. Målen skall preciseras efter samråd med respektive universitet och högskola.
Regeringens bedömning: Den första treårsperioden avser åren 1997-1999. Mål för denna period för
varje lärosäte och vetenskapsområde (för åren 19971998 motsvarande grupper av fakulteter) bör anges i
regleringsbrevet för år 1998.
Liksom hittills bör anges den minsta andel av anslagsposten för forskning och forskarutbildning för
varje vetenskapsområde vid lärosätena som skall avsättas för studiefinansiering i forskarutbildningen.
En preliminär bedömning av det samlade målet
för examinationen inom forskarutbildningen
(inklusive licentiatexamina) vid alla universitet och
högskolor utom Sveriges lantbruksuniversitet anges
nedan för perioderna 1997-1999 och 2000-2002.
Som en planeringsförutsättning anges också målen
för den följande treårsperioden, 2003-2005.
VETENSKAPSOMRÅDE
(EXKL. SLU)

ANTAL EXAMINA UNDER PERIODEN (PREL.)
1997-1999
2000-2002
2003-2005

Humanistisksamhällsvetenskapligt

1154

1445

1526

Medicinskt

1693

1979

2075

Naturvetenskapligt

1172

1477

1530

Tekniskt

1640

2038

2120

RIKET TOTALT (inkl. SLU)

5949

7285

7592

Utredningsförslag: I rapporten Studiefinansiering och
examina i forskarutbildningen föreslår utredaren att
systemet med öronmärkta belopp inom fakultetsanslagen för studiefinansiering i forskarutbildningen
skall upphöra. Statsmakterna bör i stället mer direkt
ange examensmål för forskarutbildningen. Målen
bör anges för varje lärosäte och ha formen av krav
på minsta antal examina inom fyra vetenskapsområden – kulturvetenskap, naturvetenskap, teknik
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och medicin. Dessutom bör minsta antal nyantagna
heltidsdoktorander inom lärosätet anges.
Remissinstanserna: Endast ett fåtal instanser, varav bara en högskola, kommenterar förslaget. Dessa
instanser är positiva.
Skälen för regeringens förslag och bedömning:

lärare öka med ungefär 4 000 (omräknat till heltid)
under perioden 1997-2001. Det stigande antalet pensionsavgångar och en förväntad ökning av lärarnas
arbete inom forskning och handledning medverkar
även till att den totala efterfrågan på nyexaminerade
från forskarutbildningen blir större än tillgången, redan med oförändrad rekrytering av forskarutbildade
till arbete utanför högskolan.
Sammanlagt kan högskolans egna behov av doktorer inom samtliga fakulteter under perioden 19971999 uppskattas motivera en examination av drygt
1 950 doktorer per år, vilket är drygt 350 fler per år
än ovan nämnda prognos. För perioderna 20002002 och 2003-2005 beräknas behovet öka ytterligare. I en skrift från Sveriges universitets- och högskoleförbunds kompetenskommitté (Får vi nog av
doktorer?, augusti, 1997) görs en liknande bedömning. Den planerade expansionen av grundutbildningen leder således till ett större examinationsbehov
än vad som kunde förutses bara för några år sedan
(Ds 1994:79, Lärarkåren vid universitet och högskolor under 1990-talet).
Industrisektorn bör enligt flera bedömare öka andelen forskarutbildade bland sina anställda relativt
kraftigt för att stärka sin konkurrenskraft gentemot
utlandet. Branschsammansättningen och attityderna
till att anställa forskarutbildade är emellertid faktorer
som kan verka återhållande på efterfrågan. För ett
stort antal företag, däribland många mindre, är forskarutbildade personer fortfarande inte någon etablerad rekryteringskategori. I samband med den pågående strukturomvandlingen inom industrin sker inte
desto mindre nu en viss uppgradering av företagens
utbildningsnivå. Det är emellertid en process som hittills varit ganska långsam. Utgångsläget är dessutom
ofördelaktigt, eftersom den svenska industrisektorn,
med undantag för bl.a. läkemedelsindustrin och de
högteknologiska företagen, har en mindre andel högutbildade än motsvarande sektorer i flertalet andra
större industriländer.
Det har gjorts många analyser av behovet av forskarutbildade på arbetsmarknaden utanför högskolan
under senare år. Flertalet av dessa, t.ex. Industriförbundets analyser (Kompetens – Industrins kärna,
1996) pekar åt samma håll; inom näringslivet väntas
efterfrågan på forskarutbildade öka i allt snabbare
takt. Denna ökning är en effekt av företagens behov
av att stärka sin konkurrenskraft, men också av att
gruppen högre utbildade inom företagen skapar en
ökad efterfrågan på vetenskapligt skolad personal.
Dessutom etablerar allt fler forskarutbildade nya
kunskapsintensiva företag, vilket ger en ökad sysselsättning.
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK,
har i betänkandet Aktiv arbetsmarknadspolitik (SOU
1996:34) bedömt att behovet av forskarutbildade
utanför högskolan motiverar en mycket kraftig ökning av antalet nyexaminerade. Enligt NUTEK
kommer betydligt fler forskarutbildade att efterfrågas

Prognos för antalet doktorsexamina
Enligt SCB:s bedömning kommer antalet doktorsexaminerade att öka från cirka 1 600 läsåret
1995/96 till knappt 1 900 per år under perioden
2003-2005. SCB har i denna prognos självfallet inte
kunnat ta hänsyn till effekterna av de effektivitetshöjande åtgärder och de resursökningar för forskarutbildningen som föreslås i denna proposition och
inte heller till ökade medel från forskningsstiftelser
och fonder.
Behovet av forskarutbildade
Sveriges befolkning är välutbildad. Både den offentliga och den privata tjänstesektorn har en större andel
högutbildade än flertalet av OECD:s större medlemsländer och enligt de flesta bedömningar är arbetskraftens kompetens en av Sveriges stora konkurrensfördelar.
En förstärkning av den svenska ekonomin och en
utveckling av befolkningens välfärd förutsätter
emellertid en ytterligare ökning av kompetensen på
alla utbildningsnivåer och i hela samhället. Behovet
av forskarutbildade växer därmed. Inte minst industrisektorn, som fortfarande har en förhållandevis
låg andel högutbildade, behöver ett kraftigt tillskott
av forskarkompetens.
Expansionen av den grundläggande högskoleutbildningen under perioden 1997-2001 ställer krav på
en ökad rekrytering av högskolelärare. En betydande
andel av dessa nyrekryterade lärare bör vara disputerade för att kvaliteten i utbildningen skall kunna
upprätthållas på minst nuvarande nivå. Om samma
antal studerande per lärare i högskolans grundutbildning som i dag skall kunna bevaras, måste antalet
DIAGRAM 5.1
Doktorsexamina
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enbart av arbetsmarknaden utanför högskolan än
vad som enligt prognosen förväntas bli examinerade
under kommande år.
Allt fler inom högskolan studerar på 60- och 80poängsnivåerna och antalet examinerade från längre
grundutbildningar ökar. Efter högskolereformen år
1977 har många utbildningar tillkommit som blivit
nya vägar till forskarutbildning vid sidan av de traditionella. Basen för rekrytering till forskarutbildning
har således ökat och väntas öka än mer de närmaste
åren. Detta torde leda till ett ökat intresse för forskarutbildningen.
Av samtliga forskarutbildade på arbetsmarknaden
finns för närvarande ungefär 45 % inom högskoleområdet, vilket är en större andel än i början av
1990-talet. Denna utveckling bör inte fortsätta. En
oförändrad eller helst ökad andel av de forskarutbildade bör i framtiden vara verksam utanför högskolan.
Sammanfattningsvis kan konstateras att högskolans och det övriga samhällets behov av forskarutbildade ökar kraftigt de närmaste åren enligt de
flesta bedömningar. De examensmål som föreslås
nedan motsvarar en ambitionsnivå som är realistisk
med hänsyn till det statsfinansiella läget och till forskarutbildningens kapacitet. Målen har satts betydligt
högre än dagens examination. Examensmålen är beräknade med hänsyn till dels den resursförstärkning
om 100 miljoner kronor som föreslås i avsnitt 5.4,
dels kända och förväntade ökade resurser från bl.a.
forskningsstiftelserna, dels beslutade besparingar.
Dessutom förutsätts en viss effektivitetshöjning i
forskarutbildningen, bl.a. som resultat av de åtgärder
som presenteras i det följande. Därtill kommer en
ökning av forskningsresurserna vid de mindre och
medelstora högskolorna.

statsmakternas förväntningar och ambitioner och
lärosätenas olika grad av måluppfyllelse blir synlig.
Genom att mätbara mål sätts upp skapas också bättre förutsättningar för uppföljning såväl av lärosätena
själva som av statsmakterna.
För att inte normala variationer av examinationen
inom olika ämnesområden i alltför stor utsträckning
skall påverka möjligheterna att nå målen föreslås
dessa avse de fyra stora vetenskapsområden som regeringen har föreslagit för resurstilldelning i propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation
(prop. 1996/97:141), nämligen humanistisk-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde (inkluderande
teologisk, juridisk och filosofisk fakultet), medicinskt
(inkluderande odontologisk och farmaceutisk fakultet), naturvetenskapligt respektive tekniskt vetenskapsområde. I nämnda proposition föreslås att de
nya reglerna för resurstilldelningen skall träda i kraft
den 1 januari 1999. Till dess bör examinationsmålen
gälla motsvarande grupper av fakulteter.
Forskarutbildningen omfattar vid heltidsstudier
fyra år. Många doktorander bedriver dock studierna
på mindre än heltid. Målen bör därför anges i form
av det lägsta antal doktorsexamina som bör avläggas
under en längre period än fyra år. Regeringen föreslår därför att examensmål anges för två på varandra
följande treårsperioder. Varje lärosäte som har rätt
att utfärda doktorsexamen skall ges mål för examinationen inom varje vetenskapsområde som anvisas
resurser för forskning och forskarutbildning. Sveriges
lantbruksuniversitet skall dock ges ett samlat examensmål. Licentiatexamen bör vid beräkningen av
examinationen räknas som en halv doktorsexamen;
om doktoranden därefter även tar en doktorsexamen
räknas den som ytterligare en halv doktorsexamen.
Det bör understrykas att målen givetvis inte skall ange en övre utan en undre gräns för examinationen.
Som nyss angivits överstiger ju det verkliga behovet
av forskarutbildade de examensmål som regeringen
anser det realistiskt att ställa upp.
Regeringen föreslår vidare att treårsperioderna
skall sammanfalla med de allmänna budgetperioderna inom statsförvaltningen. Examensmålen
skall preciseras efter samråd med respektive universitet eller högskola och skall fastställas i det regleringsbrev som avser det första året i en treårsperiod. Ändringar skall dock kunna ske under en påbörjad
period.
De första målen bör gälla för 1997-1999, även om
det första året nu inte kan påverkas och trots att den
hittillsvarande fakultetsindelningen lever kvar ännu
under år 1998. Forskarutbildningens längd gör att en
ökad antagning av doktorander inte kan ge någon
påtagligt höjd examination förrän under efterföljande treårsperiod. Lärosätena kan dock öka examinationen under perioden 1997-1999 genom att vidta
åtgärder för att examinationsfrekvensen skall förbättras bland de redan antagna doktoranderna.

Mål för examinationen
Statsmakternas styrning av forskarutbildningens volym och inriktning har hittills huvudsakligen skett
genom regleringsbrevet, där regeringen anger vilka
minimibelopp som av varje fakultetsanslag skall avsättas för studiefinansiering inom forskarutbildningen. Vidare anges i den gällande lydelsen av regleringsbrevets gemensamma bestämmelser för alla lärosäten det allmänna målet att antalet doktorsexamina skall öka. Fram t.o.m. budgetåret 1992/93
påverkade regering och riksdag dimensioneringen
och inriktningen av forskarutbildningen även genom
beslut om inrättande av flertalet professurer.
Enligt regeringens mening bör statsmakternas prioriteringar anges tydligare än i dag. Regeringen föreslår därför att ett särskilt uppdrag avseende forskarutbildningen skall ges till varje lärosäte med rätt att
utfärda doktorsexamen, med undantag för Handelshögskolan i Stockholm som inte anvisas något anslag
för forskning och forskarutbildning. Detta uppdrag
skall innehålla kvantitativa mål för examinationen
inom forskarutbildningen. Härigenom tydliggörs
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Följande preliminära mål (inklusive licentiatexamina) bör gälla för examinationen i forskarutbildningen under perioden 1997-1999 respektive
2000-2002 för de olika vetenskapsområdena, totalt
för landet, med undantag för Sveriges lantbruksuniversitet. Som en planeringsförutsättning anges även
mål för åren 2003-2005.

1996/97:141) föreslagit att en mindre eller medelstor
högskola skall kunna ansöka hos Högskoleverket om
att få ett eller flera vetenskapsområden och därmed
få rätt att själv utfärda doktorsexamen inom dessa
områden. Mindre och medelstora högskolor som får
sådan rätt kommer att ges egna mål för examinationen i forskarutbildningen.
För att garantera en viss miniminivå för studiefinansieringen vid lärosätena kommer regeringen, liksom i dag, att ange den minsta andel av anslagsposten för varje fakultet som skall avsättas för studiefinansiering i forskarutbildningen. Motsvarande
bör gälla för varje vetenskapsområde, när dessa införs.
Andelen kvinnor inom forskarutbildningen skiljer
sig mellan olika vetenskapsområden, men utvecklingen går mot ökad jämställdhet. Andelen kvinnor
bland de nyantagna har ökat successivt från cirka
25 % i början av 1970-talet, till 40 % år 1996. Även
andelen kvinnor bland nyexaminerade doktorer har
ökat och uppgick år 1996 till 32 %.
I avsnitt 5.4.3 anges preliminära rekryteringsmål
för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer vid universitet och högskolor. Sådana rekryteringsmål är ägnade att verka pådrivande för jämställdhetsarbetet på alla nivåer inom högskolan. Regeringen avser att noga följa utvecklingen av andelen
kvinnor bland nyantagna respektive examinerade i
forskarutbildningen inom samtliga fyra vetenskapsområden.
De examensmål för forskarutbildningen som regeringen avser att införa är ägnade att ge incitament till
en effektivisering av forskarutbildningen och bör ge
en god bild av den förväntade examinationen inom
de olika vetenskapsområdena. Om behovet av doktorer och licentiater inom ett vetenskapsområde
skulle visa sig i alltför hög grad överstiga examensmålet, kan en omfördelning av resurser till detta område bli aktuell. De resurser som behövs för en doktorand kan då schablonmässigt beräknas till en
anställning som doktorand (tidigare doktorandtjänst
- se avsnitt 5.5.7), kurser och handledning motsvarande 10 % av en anställning som lektor eller
professor samt lokaler och övriga resurser. Kostnaderna för en doktorand, med dagens genomsnittslöner, blir därmed totalt cirka 470 000 kronor per
år. Kravet på examinationsfrekvens i utbildningen
bör sättas till minst 80 %. Kostnaden för en ytterligare doktorsexamen blir därmed densamma som
för högst fem års forskarstudier eller cirka 2 400 000
kronor. Inom kliniska och experimentella ämnen kan
dock denna kostnad bli väsentligt större, om det
ökade antalet doktorander kräver exempelvis nya
laboratorier.

PRELIMINÄRA EXAMENSMÅL (INKL. LICENTIATEXAMINA)
VETENSKAPSOMRÅDE
(EXKL. SLU)

ANTAL EXAMINA UNDER PERIODEN
UTFALL
PRELIMINÄRA MÅL
93/941997-1999 2000-2002
2003-2005
95/96

Humanistisksamhällsvetenskapligt

1108

1154

1445

1526

Medicinskt

1574

1693

1979

2075

Naturvetenskapligt

981

1172

1477

1530

Tekniskt

1238

1640

2038

2120

RIKET TOTALT (inkl. SLU)

5167

5949

7285

7592

Dessa mål baseras på den bedömning som nu kan
göras av lärosätenas samlade kapacitet inom forskarutbildningen och av det förväntade nationella behovet av forskarutbildade inom olika delar av samhället.
Varje lärosäte kommer att få lämna förslag till egna mål. Innan slutliga examensmål sätts för varje lärosäte, kommer regeringen således att samråda med
lärosätena och därutöver göra dels en ytterligare bedömning av varje lärosätes kapacitet, dels en mer
noggrann analys av det förväntade behovet av forskarutbildade. De slutliga målen för varje lärosäte,
uppdelade på vetenskapsområden, för perioden
1997-1999 kommer att anges i regleringsbrev för år
1998, liksom preliminära mål, uppdelade på lärosäten och vetenskapsområden, för perioden 20002002.
Regeringen kan även i regleringsbrev komma att
ange ämnesområden av nationellt intresse där forskarutbildning skall bedrivas. Särskilda områden där
antalet doktorer bör öka och som därför bör prioriteras av lärosätet kan också anges. Styrelsen för en
högskola har i dag möjlighet att överföra högst 3 %
av en anslagspost för en fakultet till övriga fakulteter.
På samma sätt bör det finnas en möjlighet till justeringar av examensmålen mellan vetenskapsområdena
efter lokala överväganden. Styrelsen bör därför få
överföra högst 3 % av ett angivet mål för ett vetenskapsområde till övriga områden.
Forskarutbildning bedrivs i allt större utsträckning
vid de mindre och medelstora högskolorna. Doktoranderna är i dessa fall antagna av och examineras
vid ett universitet (eller en enskild högskola med rätt
att utfärda doktorsexamen) men de finansieras oftast
av den högskola där de i praktiken bedriver merparten av sina studier. Regeringen har i propositionen
Högskolans ledning, lärare och organisation (prop.
95
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5.5.5

amination. Regeringen anser att en viss, mindre del
av anslagsposterna för forskning och forskarutbildning inom de olika vetenskapsområdena nu
bör kunna göras beroende av examinationen inom
forskarutbildningen. Härigenom premieras god måluppfyllelse och lärosätena ges ett tydligt incitament
att effektivisera forskarutbildningen och öka examinationen. Bristande måluppfyllelse kommer dock inte att medföra omfördelningar av resurser mellan lärosätena.
Om examensmålet för ett vetenskapsområde vid
ett lärosäte inte skulle uppnås och statsmakternas
uppdrag således inte har utförts, kommer lärosätet
att ges tillfälle att yttra sig över måluppfyllelsen. Efter
detta samråd kan regeringen antingen besluta att inte
vidta någon åtgärd eller också föreslå riksdagen att
lärosätets anslag för forskning och forskarutbildning
skall minskas för kommande budgetår. Det kan även
bli aktuellt att sänka målet för kommande treårsperioder.
Det är självklart positivt om lärosätena överträffar
sina mål. Om så sker, kommer lärosätena dock inte
automatiskt att ges ytterligare anslag, men examinationens storlek kommer att ingå i underlaget för
statsmakternas prioriteringar inför kommande år.
När det gäller resurser för forskning och forskarutbildning vid Chalmers tekniska högskola AB respektive Stiftelsen Högskolan i Jönköping, som drivs
i privaträttsliga former genom stiftelser och bolag,
följer den ekonomiska regleringen i förhållande till
staten föreskrifter som preciseras genom avtal. En
övergripande målsättning i avtalen är att staten skall
ge ersättning för prestationer och beräkna andra anslag för dessa högskolor på samma sätt och efter
samma grunder som gäller för universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap.

Examination och resurser

Regeringens bedömning: Graden av måluppfyllelse
för examinationen i forskarutbildningen inom ett vetenskapsområde vid ett lärosäte bör utgöra ett underlag för statsmakternas beslut om resurser för
forskning och forskarutbildning.

Utredningsförslag: I betänkandet Studiefinansiering
och examina i forskarutbildningen berörs systemet
för resurstilldelning bara indirekt, i samband med
förslaget om examensmål. Utredningen för uppföljning av 1993 års högskolereform (RUT-93) anför i
sitt betänkande Reform och förändring att ett resurstilldelningssystem liknande det för grundutbildningen
bör kunna utformas för forskarutbildningen.
Remissinstanserna: Endast ett fåtal instanser tar
upp frågan. I sina yttranden över Studiefinansiering
och examina i forskarutbildningen tillstyrker Riksrevisionsverket, Statskontoret och Högskolan i Växjö
att resurserna till forskarutbildningen prestationsrelateras.
Skälen för regeringens bedömning: Det är viktigt
att skapa incitament för lärosätena och fakultetsnämnderna att öka examinationen inom forskarutbildningen. Enligt regeringens bedömning kommer
de examensmål inom forskarutbildningen som föreslås i avsnitt 5.5.4 att utgöra sådana incitament.
Statsmakternas uppföljning av hur examensmålen
uppfylls är av största vikt. Denna uppföljning bör
naturligtvis inspirera till en intern uppföljning vid
varje lärosäte.
Det finns i dag ingen direkt koppling mellan å ena
sidan resurstilldelningen för forskning och forskarutbildning och å andra sidan lärosätenas resultat.
Med anledning av propositionen Utbildning och
forskning; kvalitet och konkurrenskraft (prop.
1993/94:177,
bet.
1993/94:UbU12,
rskr.
1993/94:399) beslutade riksdagen att fördela 5 % av
fakultetsanslagen i förhållande till examinationen inom forskarutbildningen fr.o.m. budgetåret 1995/96.
I budgetpropositionen för 1995/96 (prop.
1994/95:100, bil. 9, bet. 1994/95:UbU15, rskr.
1994/95:353) anfördes emellertid att en sådan koppling skulle medföra en omfördelning av resurser
mellan lärosätena, som kunde få negativa konsekvenser för vissa fakulteter som tillkommit på senare
år. Regeringen föreslog därför att systemet inte skulle
införas men anmälde samtidigt sin avsikt att noga
överväga alternativa möjligheter att tilldela resurser
för forskning och forskarutbildning på ett sådant sätt
att det bidrar till en ökning av antalet avlagda forskarexamina. Riksdagen beslutade enligt regeringens
förslag.
Flera fakultetsnämnder vid olika lärosäten har i
dag interna, prestationsrelaterade resurstilldelningssystem, som synes fungera bra och leda till ökad ex-

5.5.6

Antagning

Regeringens bedömning: Till forskarutbildning bör
endast få antas studenter som är behöriga och lämpade, som kan erbjudas handledning och som har
studiefinansiering enligt något av följande två alternativ.
1. Studenten får anställning som doktorand eller beviljas utbildningsbidrag.
2. Studenten har någon annan form av studiefinansiering. Studenten får i detta fall antas bara
om fakultetsnämnden, eller det organ till vilket
antagningsbeslut har delegerats, bedömer att studenten kommer att ha sin försörjning säkrad under hela utbildningen och kan ägna en så stor andel av sin tid åt doktorandstudierna att dessa kan
slutföras inom åtta år.
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Högskoleverket bör få i uppdrag att följa upp och
utvärdera antagningarna enligt alternativ 2.

kommer att ha sin försörjning säkrad under hela utbildningen och kan ägna en så stor andel av sin tid åt
doktorandstudierna att dessa kan slutföras inom åtta
år.
Antagning enligt alternativ 1 bör ske samtidigt
som anställning som doktorand, respektive beviljande av utbildningsbidrag. Alternativ 2 avser t.ex. högskoleadjunkter samt anställda inom sjukvården och
näringslivet (se vidare avsnitt 5.5.7). Doktorander av
detta slag kan således utgöra ett väsentligt inslag i
högskolans samverkan med det övriga samhället, den
s.k. tredje uppgiften. Högskoleverket bör få i uppdrag att följa upp och utvärdera antagningarna enligt
alternativ 2.
Vid urval mellan sökande som uppfyller ovanstående krav skall de mest lämpade väljas.
I det sällsynta undantagsfall, då en person har ett
färdigt avhandlingsmanuskript och i övrigt uppfyller
kraven för avläggande av doktorsexamen, bör det
vara möjligt för den sökande att få manuskriptet bedömt. Fakultetsnämnden (eller det organ till vilket
antagningsbeslut har delegerats) kan då, efter bl.a.
denna bedömning, välja att tillämpa alternativ 2 och
anta den sökande som doktorand i direkt anslutning
till disputationen.
De olika formerna av studiefinansiering behandlas
närmare i avsnitt 5.5.7.
Doktorander kan under utbildningens gång byta
studiefinansieringsform. Den doktorand som inlett
studierna med finansiering enligt alternativ 2 och sedan anställs som doktorand eller får utbildningsbidrag skall naturligtvis fortsätta enligt sin studieplan
men då på heltid eller minst 80 procent av heltid.
Den maximala tiden för innehav av anställningen/bidraget skall dock förkortas motsvarande
den nettostudietid som förflutit fram till tillträdet av
anställningen/bidraget. Med nettostudietid avses den
tid som en doktorand enligt uppgift från lärosätet
ägnar åt studierna; två års studier på halvtid motsvarar således ett års nettostudietid (bruttostudietiden är
två år).
Denna begränsning av antagningen till doktorander med adekvat studiefinansiering kommer att medföra omställningsproblem för vissa fakulteter och institutioner. En koncentration av resurser för studiefinansiering och handledning samt av övriga resurser
till de studenter som bedöms mest lämpade att genomföra studierna främjar dock, enligt statistik och
erfarenhet, en effektiviserad utbildning och ökad examination. Omsorgsfullt utvalda doktorander som
har sin försörjning ordnad och som med stöd av god
handledning kan ägna sig åt studierna på heltid (eller
minst halvtid) medför dessutom sannolikt en vitalisering av institutionernas forskning och hela arbete.

Rapporter: Flera rapporter, t.ex. RRV:s Samhällsvetenskaplig forskarutbildning och Högskoleverkets
Forskarutbildningen inom det språkvetenskapliga
området, har konstaterat att högskoleförordningens
bestämmelse att doktorander skall erbjudas "godtagbara villkor" tolkas på ett mycket varierande sätt vid
olika fakulteter, särskilt vad gäller studiefinansieringen. I dessa rapporter framhålls att effektiviteten och därmed på sikt även examinationen bör
kunna öka om antalet doktorander anpassas till resurserna för studiefinansiering, handledning m.m.
och det understryks att forskarutbildningen bör vara
en väl planerad utbildning för detta mindre antal
doktorander.
Skälen för regeringens bedömning: I såväl 1987
års som 1990 års forskningspropositioner (prop.
1986/87:80 och prop. 1989/90:90) betonades vikten
av god studiefinansiering för doktoranderna. Redan
år 1988 infördes i högskoleförordningen regeln
(nuvarande 10 kap. 1 §) att endast det antal doktorander får antas som kan erbjudas godtagbara villkor
i fråga om handledning och studievillkor i övrigt,
samt att fakultetsnämnden får besluta om begränsningar i antagningen. Denna regel efterlevs inte alltid
och det finns institutioner där varje behörig student
som söker till forskarutbildningen antas, oberoende
av de ekonomiska studievillkor som kan erbjudas.
Doktorandernas och handledarnas tid liksom övriga resurser inom forskarutbildningen bör utnyttjas
effektivt. Det är också önskvärt att studieavbrotten
blir färre. Handledning och övriga resurser bör därför koncentreras till de doktorander som bedöms vara bäst lämpade för forskarutbildning och som kan
erbjudas godtagbara studievillkor. Ett av de viktigaste av dessa studievillkor är utan tvekan tillgången till
studiefinansiering. Regeringen anser därför att reglerna på denna punkt bör ges ett tydligare och mer
precist innehåll.
En student som antas skall givetvis även i fortsättningen, utöver att uppfylla kraven på allmän (grundläggande) och särskild behörighet, ha sådan förmåga
i övrigt som behövs för att klara forskarutbildningen.
Därutöver bör gälla att endast den får antas som kan
erbjudas handledning och som har studiefinansiering
enligt något av följande två alternativ.
1. Studenten får anställning som doktorand
(tidigare doktorandtjänst - se avsnitt 5.5.7) eller beviljas utbildningsbidrag. Som framgår av avsnitt
5.5.7 kan anställning som doktorand bara avse arbete på heltid, och utbildningsbidrag bör beviljas med
minst 80 procent av fullt bidrag.
2. Studenten har någon annan form av studiefinansiering. Studenten får i detta fall antas bara om
fakultetsnämnden (eller det organ till vilket antagningsbeslut har delegerats) bedömer att studenten

Doktorander från länder utanför Norden och EU
Antalet utländska medborgare bland doktoranderna
har fördubblats de senaste tjugo åren. Enligt statistik
från år 1993 hade 2 560, eller 17 %, av dokto97
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randerna utländskt medborgarskap. Av dessa kom
570 från Norden och 609 från övriga Europa
(inklusive Ryssland). Sammanlagt 741 doktorander
kom från Asien, varav 475 från Kina. Medicinsk fakultet hade flest utländska doktorander, följd av teknisk fakultet. Från studenthåll har ett flertal gånger
framhållits risken av att ett stort antal utländska doktorander, som kommer till Sverige enbart för studierna och återvänder till hemlandet omedelbart efter
examen, gör att resurserna för övriga doktorander
kan bli otillräckliga.
Inom EU och Norden finns det avtal om studentrörlighet. När det gäller övriga länder finns det också
överenskommelser direkt mellan lärosäten. Internationellt utbyte inom forskningen är naturligtvis viktigt och ömsesidigt berikande. En person som erhållit
forskarutbildning vid ett svenskt universitet behåller
dessutom ofta goda kontakter med Sverige även efter
utbildningen. Det kan dock inte uteslutas att det generösa utbildningssystemet i Sverige, med kostnadsfri
forskarutbildning även i mycket resurskrävande ämnen och goda möjligheter till studiefinansiering, kan
komma att utnyttjas i alltför stor utsträckning.
Regeringen avser att ge Högskoleverket i uppdrag
att närmare utreda dessa frågor.

5.5.7

Skälen för regeringens bedömning och förslag: I det
följande beskrivs de olika formerna för studiefinansiering inom forskarutbildningen. Anställning som
doktorand (tidigare doktorandtjänst) och utbildningsbidrag kan finansieras på olika sätt - över fakultetsanslag, med forskningsrådsmedel eller med övriga
externa medel.
Antalet forskarstuderande med anställning som
doktorand var våren 1996 över 6 000 av totalt cirka
16 000 registrerade (med minst 10 % aktivitetsgrad).
Det finns emellertid många andra försörjningssätt.
Nästan 3 000 forskarstuderande hade någon form av
tjänst inom högskolan, 1 850 hade studiemedel eller
stipendier och 1 260 hade utbildningsbidrag. Övriga
3 850 doktorander hade ett arbete med forskningsanknytning eller annan typ av försörjning.
Utbildningsbidrag och anställning som doktorand
Inledningsvis skall konstateras att tjänstebegreppet
successivt har tagits bort i olika författningar. I de
regler som gäller för offentliga universitet och högskolor har detta begrepp dock funnits kvar. I propositionen Högskolans ledning, lärare och organisation
(prop. 1996/97:141) ersattes begreppet tjänst i princip av ordet anställning. Doktorandtjänst benämns
därför nu anställning som doktorand.
Anställning som doktorand är alltid en heltidsanställning. I de flesta avseenden är detta den bästa
formen av studiefinansiering. Den är dock dyr för
statsmakterna och lärosätena. Utbildningsbidragen
återinfördes den 1 juli 1995 som en tillfällig åtgärd i
avvaktan på ett nytt system för studiefinansieringen
inom forskarutbildningen. Enligt regeringens mening
bör det fortsatt vara möjligt för lärosätena att använda utbildningsbidrag som studiefinansieringsform
men vissa begränsningar bör införas.
En doktorand med utbildningsbidrag skall ha rätt
att få anställning som doktorand under minst de två
sista åren i en utbildning som enligt doktorandens
individuella studieplan syftar till doktorsexamen.
Denna rätt skall dock inte gälla om fakultetsnämnden beslutar att studiefinansieringen skall av-

Studiefinansiering

Regeringens bedömning: Anställning som doktorand
bör liksom nu avse arbete på heltid. Minst 80 procent av arbetstiden bör dock avse den egna forskarutbildningen.
Utbildningsbidrag bör inte få lämnas med del av
bidrag som understiger 80 procent.
En doktorand som har utbildningsbidrag bör erbjudas anställning som doktorand senast när två år
återstår av studierna enligt den individuella studieplanen.

DIAGRAM 5.2

Under utgiftsområde 15 finns följande förslag med
avseende på forskarutbildningen.
Studiemedel får lämnas till en doktorand för forskarutbildning endast om följande två villkor är uppfyllda.

Studiefinansieringsformer i forskarutbildningen
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1. Det sammanlagda antalet år med studiemedel inom grundutbildning och forskarutbildning överskrider inte det högsta antal år, dvs. sex år, som
studiemedel utan särskilda skäl får lämnas.
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Skälen för förslaget lämnas i detta avsnitt.
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brytas i förtid (se även avsnitt 5.5.8).
En sådan kombination av utbildningsbidrag och
anställning som doktorand innebär att doktoranden
under den avslutande delen av studietiden blir berättigad till de sociala förmåner som en anställning ger.
Doktoranden kommer genom anställningen också
att uppfylla det arbetsvillkor som finns för rätt till
ersättning från arbetslöshetsförsäkringen efter utbildningen. Utbildningsbidraget ger underlag för allmän
tjänstepension (ATP) och kan förlängas upp till två
år (på lärosätets bekostnad) vid föräldraledighet och
sjukdom. Arbetsskadeskyddet för studenter, inklusive doktorander som inte har anställning, är nu i allmänhet bristfälligt. I uppdraget till en särskild utredare som regeringen nyligen tillkallat (dir. 1997:91)
för att göra en översyn av arbetsskadeförsäkringen
ingår därför att se över detta skydd. Utredaren skall
redovisa sitt uppdrag senast den 30 januari 1998.
En i högskoleförordningen reglerad koppling av
bidrag och anställning av det slag som beskrivits
ovan ger således avsevärda fördelar från doktorandernas synpunkt jämfört med dagens utbildningsbidrag. Samtidigt bevaras en betydande flexibilitet
för lärosätena eftersom proportionerna mellan bidrag och anställning kan variera inom angivna gränser, beroende på lokala behov och förutsättningar.
En fakultetsnämnd kan självfallet också, liksom i
dag, välja att inte använda utbildningsbidrag över
huvud taget utan ge samtliga doktorander anställning
som doktorand redan från början av forskarutbildningen.
Utbildningsbidrag kan i dag splittras upp i små
delar. Med hänsyn till vad som ovan framhållits om
vikten av att doktoranderna kan koncentrera sig på
sina studier avser regeringen att införa en bestämmelse om att utbildningsbidraget inte får lämnas med del
av bidrag understigande 80 %. I de fall där doktorander har sådant reducerat bidrag bör det normalt
kompletteras med anställning som assistent. Motiveringen härför är för det första att arbete inom
grundutbildning och administration är berikande för
doktoranderna, så länge det inte blir alltför omfattande. För det andra innebär gällande kollektivavtal
att assistenter får rätt till samma sociala avtalsförmåner som andra anställda i den mån anställningen omfattar minst 20 % av heltid.
I dag har en doktorand rätt att behålla sitt utbildningsbidrag vid bl.a. ledighet i samma omfattning
som enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till föräldrapenningförmåner.
Denna rätt skall självfallet fortsätta att gälla. Därtill
bör doktoranden, på egen begäran och för högst ett
år i taget, kunna få sitt utbildningsbidrag reducerat
till 50 % av helt bidrag under förutsättning av att
resterande tid används för vård av barn tills barnet
fyllt åtta år. Detta innebär att utbildningsbidraget i
detta avseende ger en längre gående möjlighet till ledighet än vad som finns vid anställning som dokto-

rand, för vilken föräldraledighetslagen (1995:584)
gäller.
Utbildningsbidraget utgår för närvarande med
11 590 kronor per månad. Beloppet har varit oförändrat sedan den 1 juli 1995. Med hänsyn till den
allmänna löneutveckling som skett sedan dess bör
bidraget höjas.
För anställning som doktorand gäller i dag att
minst två tredjedelar av arbetstiden skall ägnas åt den
egna forskarutbildningen. Resterande tid får ägnas åt
arbete inom grundutbildningen och övrigt institutionsarbete. Studentorganisationer har anfört att
doktorander ibland överutnyttjas inom institutionerna och att de då får alltför liten tid till den egna
forskarutbildningen. Arbete inom grundutbildningen
är, som regeringen framhållit ovan, berikande men
bör inte inkräkta alltför mycket på den huvudsakliga
uppgiften, nämligen studierna. Därför bör minst
80 % av arbetstiden inom en anställning som doktorand avse den egna forskarutbildningen.
Som tidigare nämnts kan anställning som doktorand finansieras på olika sätt. Det är dock alltid lärosätet som anställer doktoranderna. Det ligger i samhällets och lärosätenas intresse att åtminstone de
anställningar som doktorand och de utbildningsbidrag som finansieras av lärosätenas anslag för forskning och forskarutbildning annonseras nationellt.
I regleringsbrev för år 1997 har regeringen angivit
att minst 75 % av de medel som lärosätena använder
för studiefinansiering inom fakultetsanslagen skall
avse anställningar som doktorand. Denna regel bör
gälla även i fortsättningen.
Annan anställning med anknytning till
forskarutbildningen
Det är relativt vanligt att doktorander har någon annan anställning (än anställning som doktorand) inom
eller utom högskolan med anknytning till forskarutbildningen. Det gäller t.ex. högskoleadjunkter samt
anställda inom sjukvården eller näringslivet med
tidsutrymme för forskarstudier. Dessa doktorander
bör dock enligt de regler som föreslås ovan ha ett sådant utrymme för studierna att dessa kan slutföras
inom åtta år.
Studiemedel
Studiemedel kan beviljas för studier på högskolenivå
under sex år och för ytterligare tid om det finns särskilda skäl. För forskarutbildningen har en generös
praxis utvecklats och som regel beviljas studiemedel
så länge studierna bedrivs i normal takt. Även studietakten tenderar att bedömas mycket generöst. Detta
innebär att doktorander i praktiken kan få studiemedel under hela forskarutbildningen även om tidsgränsen sex år för studiemedel väsentligt överskrids.
De flesta som får studiemedel för doktorandstudier
kan på grund av höga sammanlagda studieskulder
förmodas få en stor del av lånen avskrivna till sist.
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Om nuvarande praxis för beviljande av studiemedel för forskarutbildning behålls, blir en bestämmelse
om begränsning av antagningen till studerande med
adekvat studiefinansiering och koncentration av
handledningsresurser m.m. till dessa studerande
verkningslös. Regeringen avser därför införa följande
begränsningar.
Studiemedel bör få lämnas för forskarutbildning
endast om följande två villkor är uppfyllda.
1. Det sammanlagda antalet år med studiemedel
inom grundutbildning och forskarutbildning överskrider inte det högsta antal år (för närvarande sex)
som studiemedel enligt huvudregeln, dvs. utan särskilda skäl, får lämnas.
2. Doktoranden är inte och har inte varit anställd
som doktorand samt innehar inte och har inte innehaft utbildningsbidrag.
Ett förslag till ändring av studiestödslagen med
denna innebörd finns under utgiftsområde 15.
Det första villkoret motiveras av att skuldbördan
inte bör tillåtas bli alltför tung. Vid tillämpningen av
sexårsregeln bör forskarutbildning således inte få utgöra särskilda skäl. Studiemedlen bör primärt användas för en bred grundutbildning med inslag av
olika ämnen. Därmed ökar studenternas möjligheter
att få arbete också utanför högskolan efter examen.
Den andra begränsningen avser att förhindra att
studiemedel utnyttjas för att finansiera ett regelmässigt ”femte år” inom forskarutbildningen. Finansiering utöver de stipulerade fyra åren bör endast i
undantagsfall vara nödvändig; denna bör i så fall tillskjutas av fakulteten eller institutionen.
Vid antagningen till forskarutbildning skall fakultetsnämnden bedöma om studenten har sin försörjning säkrad under hela utbildningen. Eftersom studiemedel endast skall kunna lämnas för sammanlagt
sex år inklusive grundutbildningen, måste således anslutande studiefinansiering finnas. En doktorand med
helt studiemedel skall betecknas som heltidsstuderande vid beräkning av nettostudietiden.
De doktorander som redan i dag får studiemedel
bör omfattas av övergångsregler vad gäller rätten att
uppbära studiemedel.
Stipendier m.m.
En doktorands studier kan helt eller delvis vara finansierade på annat sätt än de ovan nämnda, t.ex.
genom stipendier från privata fonder. Ett stipendium
kan ge möjlighet för t.ex. en läkare eller en högskoleadjunkt att på deltid ägna sig åt forskarutbildning.
Stipendier ger inte några sociala förmåner. Om en
doktorand finansierar heltidsstudier med stipendium
kan därför problem uppkomma, bl.a. vid långvarig
sjukdom och vid behov av föräldraledighet. Lärosätena bör därför vara uppmärksamma på dessa problem.
Som nämnts tidigare görs för närvarande en översyn av arbetsskadeförsäkringen, varvid bl.a. studen-

ters skydd behandlas. Doktorander som uppbär stipendier ingår självfallet i denna översyn.
Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering bör inte finansieras med statsmedel.
Redan antagna doktorander utan godtagbar
studiefinansiering
I dag finns ett stort antal doktorander utan den finansiering som regeringen anser bör vara en förutsättning för antagning och som beskrivits i avsnitt
5.5.6. Cirka 1 500 doktorander har t.ex. endast studiemedel som finansiering.
I denna proposition, avsnitt 5.4, föreslår regeringen därför en särskild satsning om 100 miljoner kronor avseende studiefinansiering för doktorander. En
del av dessa medel bör avse nyantagna doktorander,
men under en övergångsperiod, 1998 och 1999, bör
lärosätena kunna använda en stor del av medlen till
att underlätta för många doktorander utan godtagbar finansiering att slutföra sin utbildning inom de
närmaste åren. De doktorander som på detta sätt erhållit utbildningsbidrag före den 1 januari 1999 bör
omfattas av övergångsregler vad gäller rätten till anställning som doktorand de sista två åren.
Om det fram till nya reglers ikraftträdande skulle
ske en onormalt stor antagning av doktorander utan
adekvat studiefinansiering vid någon institution, bör
detta inte premieras vid fakultetsnämndens fördelning av medlen. Det kan nämligen hävdas att en antagning av doktorander som inte kan ges godtagbara
villkor vad gäller studiefinansiering är oförenlig med
10 kap. 1 § högskoleförordningen redan i dess nuvarande lydelse.
Riksbankens jubileumsfond beslutade i mars 1997
att anslå 60 miljoner kronor över en tvåårsperiod för
att stödja icke finansierade doktorander inom humaniora och samhällsvetenskap, vilka befinner sig i slutskedet av sin utbildning och som vid en adekvat insats skulle kunna slutföra sina studier inom de
närmaste två åren. Detta stöd tillsammans med regeringens ovan nämnda satsning bör göra det möjligt
för majoriteten av de doktorander, som i dag inte har
tillfredsställande finansiering men som vid en koncentrerad tvåårig insats skulle kunna slutföra sina
studier, att avlägga examen. Denna samlade satsning
kommer dessutom att underlätta för lärosätena att
erbjuda nytillkommande doktorander den studiefinansiering som krävs för antagning enligt de nya
regler som beskrivs ovan.
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5.5.8

Utbildningens uppläggning, handledning m.m.

Regeringens bedömning: Varje fakultetsnämnd bör
utse en studierektor för forskarutbildningen som
skall ha ett övergripande ansvar för
– forskarutbildningens uppläggning,
– samordning av forskarutbildningskurser,
– eventuella forskarskolor, samt
– utbildning av handledare.
Studierektorn bör även utöva allmän tillsyn över
forskarutbildningen.
Den individuella studieplanen för varje doktorand
bör upprättas vid antagningen och bör ange doktorandens och fakultetsnämndens åtaganden. Studieplanen bör följas upp varje år.
En fakultetsnämnd bör kunna besluta att en doktorand som i väsentlig mån åsidosatt sina åtaganden i
den individuella studieplanen inte längre skall ha rätt
till handledning och övriga resurser. En doktorand
bör dock ha rätt till handledning och övriga resurser
under den tid han eller hon är anställd som doktorand eller har utbildningsbidrag.
En doktorand som inte längre har tillgång till
handledning eller andra resurser bör under vissa förutsättningar kunna återfå dessa efter ansökan hos
fakultetsnämnden.

Utredning och rapporter: I betänkandet Studiefinansiering och examina i forskarutbildningen föreslås att
doktorandkontrakt, innehållande en individuell studieplan samt doktorandens och institutionens åtaganden, skall upprättas vid antagningen av doktoranden. I Högskoleverkets rapport Forskarutbildningen inom det språkvetenskapliga området förordas att den individuella studieplanen skall uppfattas
som ett avtal mellan doktoranden och handledaren.
RRV framhåller i sin rapport Samhällsvetenskaplig
forskarutbildning att fakultetsnämnderna bör ta ett
större ansvar för kontinuerlig uppföljning av bl.a.
individuella studieplaner.
I de ovannämnda rapporterna och betänkandet
liksom i Högskoleverkets rapport Förfarande med
inaktiva doktorander framförs förslag om att doktorander skall kunna avregistreras från utbildningen
och därmed avstängas från handledning efter viss tid.
Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser anser
att avregistrering av doktorander bör kunna ske efter
viss tid. Ett stort antal tillstyrker införande av ett
doktorandkontrakt. Högskoleverket avstyrker ett
formellt kontrakt. Verket föreslår att en funktion
som ”studierektor för forskarutbildningen ” införs.
Skälen för regeringens bedömning: Samhällets stigande behov av vetenskapligt utbildade personer le-

der till krav på bättre effektivitet i forskarutbildningen. Detta medför i sin tur ökat intresse för
och större krav på forskarutbildningens organisation
och handledningens kvalitet. Det är fakultetsnämndernas ansvar att leva upp till detta och att organisera utbildning och erfarenhetsutbyte för handledarna. För den närmare organisationen av utbildningen ansvarar självfallet de enskilda institutionerna
eller ämnena.
Enligt 9 kap. 7 § högskoleförordningen skall det
för varje doktorand utses en handledare, och doktoranden har rätt till handledning under sammanlagt
den tid som kan anses behövas för den föreskrivna
utbildningen om 160 poäng. Vidare föreskrivs att
kraven på kunskaper för varje doktorand skall preciseras i en individuell studieplan. Enligt rapporter från
Högskoleverket och RRV efterlevs denna regel i
mycket varierande utsträckning. De individuella studieplanerna får ofta föga uppmärksamhet och uppföljningen uppvisar inte sällan stora brister. Forskarutbildningens karaktär av en systematiskt planerad
utbildningsgång, den pedagogiska uppläggningen av
utbildningen och handledarnas ansvar är ofta allt för
litet betonade. Inom många ämnesområden kommer
en stor del av de disputerade att arbeta vidare inom
högskolan. Forskarutbildningen bör därför i allmänhet planeras så att doktoranden även förbereds för en
framtida verksamhet som högskolelärare.
Omfattningen av handledningen liksom av kvaliteten och intensiteten i handledningen kan likaså variera mellan fakulteterna. Studierna blir lidande om
handledningen inte fungerar. Doktoranderna är i en
beroendeställning i förhållande till handledare och
institution, vilket kan innebära stora svårigheter och
kräva stöd från lärosätet.
Även de som tar på sig rollen som handledare behöver stöd bl.a. i form av utbildning och erfarenhetsutbyte.
Bl.a. för att minska doktorandens beroende av en
handledare har många institutioner infört en ordning
med flera handledare eller handledargrupper. Vid
sidan om en ansvarig huvudhandledare utses biträdande handledare. Om dessa har en kompletterande
kompetens kan doktoranden få en ämnesmässigt
bredare handledning. Vid vissa lärosäten förekommer försöksverksamhet med externa mentorer för
doktorander. Det förekommer även att forskare utomlands fungerar som biträdande handledare eller
mentorer för doktorander i Sverige. Om man väljer
att utse biträdande handledare även från andra lärosäten, från myndigheter eller från näringsliv får doktoranden tillgång till ett nätverk av externa kontakter. Dessa kan få stor betydelse också för tiden efter
disputationen och leda till en post-doc-vistelse eller
vara inledningen till en karriär inom näringsliv eller
offentlig verksamhet. Vid många institutioner finns
handledarkommittéer eller handledarkollegier. Dessa
utgör naturliga fora för den årliga uppföljningen av
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de individuella studieplanerna, som närmare beskrivs
nedan.
Detaljer i utformningen av handledningen i forskarutbildningen varierar givetvis och frågan om
handledarkommittéer bör därför inte regleras av
statsmakterna genom en författning. Det finns dock
skäl att betona det angelägna i att fakultetsnämnderna kontinuerligt följer upp och utvecklar formerna
för handledning.
Flera fakultetsnämnder har på olika sätt inlett ett
arbete med att förbättra forskarutbildningen. De har
exempelvis givit ut handböcker med råd och anvisningar om handledningen. Många institutioner har,
som nämnts, handledarkollegier för planering och
uppföljning av forskarutbildningen. Vid flera lärosäten finns större s.k. forskarskolor, där utbildningen
ofta är mer organiserad. Vissa forskarskolor har en
mer tvärvetenskaplig karaktär och då ofta med ett
större inslag av samverkan med t.ex. näringslivet.
Regeringen anser att forskarutbildningens betydelse inom fakultetsnämndens ansvarsområde bör ytterligare betonas. Som ett led i detta avser regeringen
föreskriva att varje fakultetsnämnd skall utse en studierektor för forskarutbildningen. Studierektorsfunktionen bör normalt vara ett uppdrag för en lärare inom fakultetsnämndens ansvarsområde. Vid de
fakulteter som redan i dag har en särskild forskarutbildningsnämnd eller motsvarande skulle t.ex. ordföranden för nämnden kunna utses till studierektor.
Studierektorn bör ha det övergripande ansvaret för
forskarutbildningens uppläggning, för samordning av
forskarutbildningskurser, för eventuella forskarskolor och för utbildning av handledare. Studierektorn bör även utöva allmän tillsyn över forskarutbildningen.
Det bör framhållas att det direkta ansvaret för
forskarutbildningen även i fortsättningen måste åvila
de enskilda institutionerna eller ämnena.
Den individuella studieplanens utformning och
uppföljning bör ägnas närmare uppmärksamhet.
Studieplanen bör upprättas vid antagningen och klart
ange dels doktorandens, dels fakultetsnämndens åtaganden, t.ex. vad gäller doktorandens tillgång till
handledning och övriga resurser. Det bör på lämpligt
sätt dokumenteras att både handledare och doktorand tagit del av den individuella studieplanen för att
inskärpa betydelsen av den. Studieplanen bör följas
upp varje år. I det normala fallet, då studierna fortskridit på ett tillfredsställande sätt, torde endast
mindre justeringar av planen behövas.
Om allvarliga problem har uppstått bör dock uppföljningen också kunna ge underlag för en bedömning av i vilken mån doktoranden i fortsättningen
bör ha tillgång till handledning och övriga resurser.
Universitetens och högskolornas resurser skall enligt
1 kap. 4 § högskolelagen utnyttjas effektivt för att
hålla en hög kvalitet i verksamheten. Lagens krav på
effektivt resursutnyttjande måste kunna ligga till
grund för ett beslut om begränsningar av en dokto-

rands rätt till handledning och andra resurser. Denna
uppfattning har kommit till uttryck i ett ärende hos
Justitiekanslern (JK) (se JK-beslut 1996 A.5 s. 42 ff.).
Av JK:s beslut i ärendet får det anses framgå att ett
universitet under vissa förutsättningar kan avföra en
inaktiv doktorand från forskarutbildning utan annat
lagstöd än 1 kap. 4 § högskolelagen. JK har i beslutet
fäst avgörande vikt vid att den avförde doktoranden
hade kvar rätten att avlägga doktorsexamen. Med
anledning av JK:s avgörande har Högskoleverket inom ramen för sin tillsynsverksamhet gjort en kartläggning av behovet för universitet och högskolor att
kunna vidta åtgärder mot inaktiva doktorander.
Högskoleverket har i rapporten ”Förfarande med
inaktiva doktorander” föreslagit att det i högskoleförordningen införs regler som förtydligar universitetens och högskolornas befogenheter när det gäller att
avföra inaktiva doktorander.
Det bör alltså vara möjligt att besluta att en doktorand inte längre skall få ta högskolans resurser i
anspråk, om doktoranden skulle ha mycket liten
framgång i studierna, och detta inte beror på orsaker
som föräldraledighet, sjukdom, militärtjänst eller liknande. Om doktoranden i väsentlig mån har misslyckats med att uppfylla sina åtaganden enligt den
individuella studieplanen, bör fakultetsnämnden
kunna besluta att doktoranden inte längre skall ha
rätt till handledning, arbetsplats och övriga resurser,
och det även innan den tid gått som motsvarar 160
poäng. Fakultetsnämndens beslut skall föregås av
ingående samtal mellan handledaren och doktoranden och beslutet skall fattas på grundval av redogörelser från dem. Vid dessa samtal skall doktoranden
erinras om allvaret i situationen och normalt bör det
inte komma i fråga att dra in resurserna förrän doktoranden fått en chans att försöka förbättra sitt studieresultat. Ett beslut att dra in resurserna skall vara
motiverat. Vid bedömningen skall vägas in i vilken
mån fakultetsnämndens åtaganden enligt studieplanen uppfyllts, t.ex. vad gäller handledningen. För
doktorander som har anställning eller utbildningsbidrag kan ett beslut att dra in resurserna självfallet bli
aktuellt endast vid anställningstidens respektive bidragstidens slut.
Enligt förvaltningslagen kan ett universitet eller en
högskola som finner att ett meddelat beslut är uppenbart oriktigt ändra beslutet. Doktoranden har
möjlighet att begära en sådan omprövning när resurserna har dragits in.
Det bör framhållas att det förhållandet att en doktorand har fråntagits rätten till resurser inte är detsamma som ett avskiljande. Doktoranden kan studera vidare men då helt på egen hand. Doktoranden är
fortfarande antagen och kan exempelvis, på samma
sätt som en doktorand med tillgång till resurser, ansöka om att få lägga fram en avhandling. Doktoranden kan vidare ansöka hos fakultetsnämnden om att
åter få tillgång till handledning och andra resurser.
Om doktoranden gör sannolikt att han eller hon nu
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har förmåga att gå igenom utbildningen bör resurserna kunna återfås. Detta borde kunna ske exempelvis om doktoranden på egen hand har kunnat driva studierna vidare i beaktansvärd omfattning.
Det bör ankomma på regeringen att meddela föreskrifter i de frågor som här har redovisats. Eventuell
ytterligare reglering, t.ex. rörande ansökan om studieuppehåll eller registrering av doktorander med
tillgång till resurser, bör fattas lokalt av fakultetsnämnden eller något annat organ hos lärosätet, i likhet med vad som gäller för grundutbildningen.

5.5.9

Doktorsavhandlingen m.m.

Regeringens bedömning: Förordningen (1970:276)
om doktorsavhandlingar bör upphävas. Doktorsavhandlingar bör framställas med mindre kostsam teknik och endast i en liten upplaga före disputationen.

Rapporter: Högskoleverket föreslår i rapporten
Forskarutbildningen inom det språkvetenskapliga
området att en utredning tillsätts för att utarbeta förslag till ändrade former för disputationen och publiceringen av avhandlingen. RRV förordar i rapporten
Samhällsvetenskaplig forskarutbildning sammanläggningsavhandlingar.
Remissinstanserna: Vitterhetsakademien tar i sitt
remissyttrande över rapporten Studiefinansiering och
examina i forskarutbildningen upp problemen med
tryckta monografiavhandlingar. I yttrandet sägs bl.a.:
”Vad handledarna men framför allt studenterna mäter sina prestationer mot torde alltjämt vara de bästa
gradualavhandlingarna före 1969 års reform och
dessas internationella motsvarigheter. Men då förbiser man det betydelsefulla faktum, att dissertationer i
England och USA normalt inte trycks utan hålls tillgängliga via andra media. Det fåtal som anses värda
trycket har ofta genomgått en grundlig omarbetning,
och författaren har då bl.a. kunnat tillgodogöra sig
den kritik som kommit fram vid ventileringen. Det
var ett motsvarande system som [de svenska] reformkonstruktörerna på 1960-talet tänkte sig, men av
olika skäl bjöd de inhemska traditionerna ett övermäktigt motstånd. Det råder nog ingen tvekan om
att publiceringsformerna spelar en stor roll för att
förlänga studietiderna, inte minst inom det språkvetenskapliga ämnesområdet.”
Skälen för regeringens bedömning: De långa studietiderna inom humanistisk, teologisk, juridisk och
delar av samhällsvetenskaplig fakultet har flera orsaker. Förutom tillgången till adekvat studiefinansiering och möjligheterna till arbete inom och
utanför högskolan har ämnestraditionerna en mycket
stor betydelse. Inom de nämnda fakulteterna är doktorsavhandlingen vanligen en monografi, som ofta

trycks till avsevärd kostnad före disputationen. Inom
övriga fakulteter är avhandlingen vanligen en sammanläggning av flera uppsatser, med en analyserande
sammanfattning, tryckt med mindre kostsam teknik i
en mindre upplaga.
Regeringen delar Vitterhetsakademiens åsikt att
publiceringsformerna spelar en stor roll för studietidens längd och vill anlägga liknande synpunkter i
övrigt på den problematik det här är fråga om. Monografiavhandlingar och även andra avhandlingar
bör därför framställas med mindre kostsam teknik
och endast i en begränsad – men tillräcklig – upplaga
före disputationen. Ansvaret för detta bör åvila fakultetsnämnden, som har att bedöma vad som är
lämpligt i varje enskilt fall med tillämpande av de
grundläggande regler om disputation och avhandlingens tillgänglighet som finns i högskoleförordningen. Mot denna bakgrund avser regeringen att upphäva förordningen (1970:276) om doktorsavhandlingar.
De förändringar som här förordas förhindrar på
intet sätt att avhandlingen får en lämplig utformning
för examinationen, eftersom ett manuskript med dagens teknik liknar en typsatt text. Avhandlingen kan
spridas till en vidare krets genom att t.ex. vara utlagd
inom högskolans elektroniska forskningsinformationssystem (på Internet).

5.5.10 Genomförande
De nya reglerna rörande studiemedel bör avse dem
som påbörjar forskarutbildning efter den 1 årsskiftet
1997/1998. I övrigt bör de nya reglerna träda i kraft
den 1 april 1998. I samband med det kommande
förordningsarbetet finns det anledning att närmare ta
ställning till vilka övergångsregler som kan behövas.
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5.6

Jämställdhet i högskolan

daktik, Stockholms universitet för sociologi, Umeå
universitet för samhällsmedicin, Göteborgs universitet för litteraturvetenskap, Högskolan i Karlskrona/Ronneby för informationsteknologi (i samverkan
med Kungl. Tekniska högskolan) och Luleå tekniska
universitet för människa-maskin.
Vidare har medel anvisats för ett nationellt sekretariat för genusforskning. Sekretariatet är en särskild
inrättning vid Göteborgs universitet och skall enligt
förordningen (SFS 1997:61) främja genusforskning
och verka för att betydelsen av genusperspektiv
uppmärksammas i all forskning. Detta skall ske genom utredningsarbete, opinionsbildning och informationsspridning. I sekretariatets uppgifter ingår
bl.a. att överblicka genusforskningen i Sverige och att
aktivt främja spridningen av dess resultat och att
analysera behovet av genusforskning inom alla vetenskapsområden.
Regeringen har anvisat medel för ett nytt tvärvetenskapligt forskningstema med inriktning mot genusforskning vid Linköpings universitet. Universitetet
bygger för närvarande upp en organisation som skall
bedriva forskning och forskarutbildning om könstillhörighetens betydelse och om hur föreställningar om
kvinnlighet och manlighet skapas.
Utvecklingen när det gäller könsfördelningen inom den högre utbildningen och bland lärare/forskare
i högskolan framgår av nedanstående tabeller.

Jämställdhet inom den högre utbildningen och forskningen är inte endast en rättvisefråga, utan en demokrati- och kvalitetsfråga. Jämställdhet ger en ökad
kvalitet i högskolans verksamhet genom att undervisningen och forskningen blir mera mångsidig och intressant, engagerar studenterna i ökad utsträckning,
ger unga kvinnor förebilder och synliggör kvinnor
såväl inom högskolan som i samhället.
Regeringen har sedan hösten 1994 arbetat aktivt
för att komma till rätta med den bristande jämställdheten inom högre utbildning och forskning. För att
påskynda utvecklingen föreslog regeringen ett antal
åtgärder (prop. 1994/95:164, bet. 1994/95:UbU18,
rskr. 1994/95:405 samt prop. 1996/97:1 utg.omr.
16, bet. 1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100). Bland
förslagen kan nämnas resurser för doktorandtjänster,
forskarassistenttjänster, postdoktorala stipendier,
gästprofessurer och professurer.
Regeringens förslag har även inneburit en avsevärd resursförstärkning till genusforskning. 18 tjänster med inriktning mot genusforskning har inrättats,
fördelade så att en professur, en forskarassistenttjänst
och en doktorandtjänst inrättas i samma ämne vid
samma lärosäte. Regeringen fördelade sommaren
1997 medel till följande lärosäten och ämnesområden: Uppsala universitet för fysikundervisningens diTABELL: 1 ANDELEN KVINNOR PÅ OLIKA NIVÅER

Professorer

ANTAL TOTALT

1991
% KV.

ANTAL TOTALT

1996
% KV.

2 025

6,3

2 274

8,5

Högskolelektorer

4 463

19,0

5 629

23,1

Doktorsexaminerade

1 175

28,4

1 604

32,0

Nyantagna till forskarutbildningen

2 491

34,1

3 122

40,0

Examinerade, 120 p. eller längre

12 578

48,3

26 281

58,9

Nybörjare, högskoleutbildning

51 114

57,0

66 330

56,0

Källa: SCB

TABELL: 2 ANDEL KVINNOR BLAND NYANSTÄLLDA PROFESSORER VID DE FEM STÖRSTA FAKULTETERNA M.M (EXKL. KONSTNÄRLIGA OCH ADJUNGERADE PROFESSORER)
FAKULTET

PROFESSORER TOTALT
1996
ANTAL
ANDEL KV

1985-92
ANDEL KV

NYA PROFESSORER
1993-95
ANDEL KV.

ANTAL

DOC.KOMP. LEKT.
1996
ANDEL KV.

Humaniora

179

19 %

19 %

16 %

335

35 %

Samhällsvetenskap

248

8%

14 %

11 %

431

20 %

Medicin

502

6%

6%

8%

408

23 %

Naturvetenskap

277

6%

3%

10 %

425

12 %

Teknik

413

3%

3%

7%

411

6%

1942

7,7 %

7,3 %

11,7 %

2192

19,1 %

Samtliga fakulteter
Källa: SCB

I propositionen Högskolans ledning, lärare och
organisation (prop. 1996/97:141) har regeringen lagt
fram förslag till nya regler för anställning, rekrytering

och befordran av lärare. Dessa förslag kommer att
leda till en betydande ökning av antalet professorer.
Vidare har i nämnda proposition föreslagits principer
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för rekryteringsmål för lärosätena i syfte att öka andelen kvinnor bland nyrekryterade professorer. Regeringens förslag innebär att regeringen kan, om ett
lärosäte inte uppfyller sitt mål, föreslå att medel skall
reserveras inom lärosätets anslag för forskning och
forskarutbildning. Dessa medel skall endast kunna
användas för kostnader för ytterligare nyanställda
professorer av underrepresenterat kön. I avsnitt 5.4.3
i förevarande proposition anges de konkreta rekryteringsmål som regeringen avser sätta upp för enskilda
lärosäten. Dessa mål kommer att verka pådrivande
för jämställdhetsarbetet, inte minst inom de medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna, vilka, som framgår av tabell 2, är långt
ifrån att utnyttja rekryteringsunderlaget i form av
kvinnliga docentkompetenta lektorer.
Arbetsgruppen för jämställdhet i högre utbildning
och forskning (JÄST-gruppen) har bedrivit ett aktivt
arbete sedan år 1992. Den 30 juni i år avlämnade
gruppen sin slutrapport (Ds 1997:56) till Utbildningsdepartementet. I rapporten konstateras att det
finns åtminstone tre viktiga skäl för jämställdhet:
rättvisa, samhällsekonomi och kvalitet. Gruppen diskuterar de olika former av jämställdhetsarbete som
bedrivits av lärosäten och andra myndigheter, liksom
de ideologier som legat till grund. Det framhålls att
för att principen om ”mainstreaming” (jämställdhet
skall genomsyra all verksamhet), som nu ofta är
vägledande i jämställdhetsarbetet, skall fungera måste den högsta ledningen i respektive organisation ge
jämställdhetsarbetet legitimitet och ett uttalat stöd.
Utan sådant stöd kommer jämställdhetsarbetet att
”drunkna i huvudfåran”. JÄST-gruppen lämnar i
rapporten även ett antal förslag till nya konkreta åtgärder. Förslagen bereds för närvarande i regeringskansliet.
För att få till stånd en varaktig förändring av
strukturen inom högskolan kan inte jämställdhetsarbetet vara beroende av att regeringen vidtar särskilda
åtgärder och tillskjuter nya resurser. Genom det förslag till ändring av högskolelagen som regeringen har
föreslagit i propositionen Högskolans ledning, lärare
och organisation understryker regeringen att det
åvilar alla lärosäten att arbeta aktivt för att inte bara
iaktta utan även främja jämställdhet mellan kvinnor
och män (1 kap. 5 § första stycket högskolelagen).
Införandet av rekryteringsmål skärper kravet på ett
långsiktigt och systematiskt jämställdhetsarbete på
alla nivåer i högskolan och måluppfyllelsen kommer
att noga följas av regeringen.
Högskoleverket skall enligt regeringens instruktion främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom sitt verksamhetsområde. Verket bör enligt regeringens mening intensifiera detta arbete och överta
den pådrivande och stödjande roll JÄST-gruppen har
haft. Uppdraget till samtliga forskningsråd att bilda
en samverkansgrupp för att främja jämställdhet, genusforskning och tvärvetenskaplig forskning är också
avsett att förbättra kvinnors villkor inom forskning-

en (se avsnitt 7.1). Slutligen kommer även det nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs
universitet, genom sitt arbete med att lyfta fram genusforskningens bidrag inom olika vetenskapsområden, att spela en viktig roll i arbetet med att förverkliga en jämställd högre utbildning och forskning.
Under åren 2000-2008 kommer ett stort antal
professorer, varav det övervägande flertalet är män,
att avgå med pension. Mot denna bakgrund och som
en följd av regeringens kraftsamling på jämställdhetsfrågorna och lärosätenas fortsatta ansträngningar
bör andelen kvinnor bland det totala antalet professorer i landet kunna öka under den kommande tioårsperioden från nuvarande cirka 8 procent till cirka
25 procent. Andelen kvinnliga professorer kan således komma att tredubblas till år 2008 vilket även bör
innebära en ökad andel kvinnor på samtliga anställningsnivåer inom högskolan.

5.7

Miljöfrågor

Regeringens bedömning: Universitet och högskolor
bör ha som mål att behandla miljöfrågorna i sina utbildningar i sådan omfattning och med sådan inriktning som motiveras av den verksamhet utbildningen
förbereder för.
Universitet och högskolor bör påbörja arbetet
med att införa miljöledningssystem under år 1998.

5.7.1

Miljöfrågorna inom den högre
utbildningen och forskningen

Den svenska högskolan har som forum för den högre
utbildningen och forskningen en mycket betydelsefull
roll och ett stort ansvar i arbetet med att utveckla
och förnya vårt samhälle. Målen för forskningen innebär bl.a. att forskningen skall bidra med nya väsentliga fakta om naturen, samhället och kulturen
samt att bidra till samhällets omställning till en hållbar utveckling. Högskolan skall inte bara erbjuda
kvalificerad utbildning, utföra forskning och utvecklingsarbete utan också främja en ekologiskt hållbar
utveckling. Högskolan är samhällets viktigaste resurs
när det gäller att skapa och förmedla kunskap. Högskolans omfattning – både som lärosäte, forskningsinstans och arbetsplats – samt dess verksamhet
är av stor betydelse för att identifiera och lösa många
av de miljörelaterade problem som vi står inför. I syfte att uppnå en hållbar utveckling bör statens arbete
utvecklas och samhällssektorernas ansvar för miljön
tydliggöras. Detta bör göras bl.a. genom att integrera
miljöhänsyn och resurshushållning i den ordinarie
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verksamheten – vilket i stor utsträckning redan sker
vid många universitet och högskolor.
Varje lärosäte har att besluta om grundutbildningarnas inriktning och innehåll. Integreringen av
miljöhänsyn och resurshushållning i universitetens
och högskolornas verksamhet bör därför inte i första
hand ske genom utfärdande av lagar och förordningar utan bäras upp och drivas framåt av högskolans
egna studenter, lärare, forskare och anställda. I slutet
av år 1996 invigdes exempelvis ett centrum för miljöoch utvecklingsstudier vid Uppsala universitet som
drivs helt i regi av studenterna. Det finns också goda
möjligheter för lärosätena att profilera sig och verka
för ett brett utbud av utbildningar inom miljöområdet. Många högskolor satsar också på utbildningar
inom miljöområdet. I höst startar t.ex. den nya högskolan i Malmö ett kretsloppsprogram för blivande
kretsloppsexperter. Vidare har lärarutbildningarna
en nyckelroll för skolans möjligheter att i framtiden
arbeta med miljöfrågor men behovet av goda kunskaper och en stark medvetenhet om miljö och utvecklingsfrågorna är generellt för i princip alla framtida roller i arbetsliv och som samhällsmedborgare.
Inom ramen för Högskoleverkets verksamhet har
Rådet för grundläggande högskoleutbildning under
budgetåret 1995/96 fullgjort regeringsuppdraget som
rådet fick budgetåret 1994/95 om att integrera miljöinslag i den högre utbildningen. Rådet har en referensgrupp som i dialog med berörda lärosäten bidragit till att utforma projekten. Under budgetåret
1995/96 har rådet beviljat sammanlagt 4,6 miljoner
kronor till tio projekt. Inom ramen för miljöuppdraget har rådet även finansierat en särskild satsning på
högskolornas bibliotek och bibliotekspersonal. Regeringen avser att uppdra åt Högskoleverket att även
fortsättningsvis, inom ramen för sitt ordinarie uppdrag och finansiering, verka för en integration av
miljöaspekter i högskoleutbildningar.
I mars 1995 tillkallade regeringen en särskild utredare för att utreda frågan om hur miljömålet i konsumentpolitiken ska uppnås samt att lägga fram förslag till en åtgärdsinriktad handlingsplan.
Utredningen överlämnade i juni 1996 betänkandet
Konsumenterna och miljön (SOU 1996:108). Utredningen föreslår bl.a. att högskolelagens (1992:1434)
portalparagraf skall kompletteras med att utbildningen skall förmedla kunskaper om miljön. Utredaren föreslår också att Högskoleverket skall inrikta
befintliga utvecklingsanslag på integrerade miljöinslag i utbildningar inom information, journalistik och
media. Relativt få remissinstanser har yttrat sig över
förslagen. Fem remissinstanser är positiva till en lagändring och fyra instanser stödjer förslaget om utvecklingsanslagen men är kritiska till utredningens
förslag att inrikta åtgärderna mot nämnda utbildningar.
Universitet och högskolor har en viktig roll i att
bidra till att stärka omställningen till ett ekologiskt
hållbart samhälle. Detta bör tydligt återspeglas i hög-

skolans olika verksamheter. Regeringen har dock inte funnit skäl att föreslå någon ändring av högskolelagen bland annat eftersom en grundläggande princip
i reformerna av den högre utbildningen är att varje
lärosäte har att besluta om utbildningarnas inriktning och innehåll. Formulering av mål och återrapporteringskrav i regleringsbrev bedöms också som
både lämpligare och effektivare för att styra högskolornas miljöinriktade verksamhet. Målet bör vara
att högskolorna behandlar miljöfrågorna i sina utbildningar i sådan omfattning och med sådan inriktning som motiveras av den verksamhet utbildningen
förbereder för. Miljöfrågor är till sin karaktär tvärvetenskapliga och arbetet med dessa frågor bör därför
vara både disciplin- och fakultetsöverskridande. Utöver de särskilda miljökurser och miljöutbildningar
som finns på många håll i högskolan är det av stor
vikt att integrera miljö- och utvecklingsfrågor även i
andra mer generella kurser och utbildningsprogram
av annan inriktning.

5.7.2

Miljöarbete vid universitet och
högskolor

Miljövårdsberedningen har på regeringens uppdrag i
betänkandet Integrering av miljöhänsyn inom den
statliga förvaltningen (SOU 1996:112) lämnat förslag till hur miljöarbetet bör följas upp och hur myndigheterna konkret måste gå tillväga för att inordna
miljöarbetet i sin verksamhet. Utredningen föreslår
bl.a. att miljöledningssystem bör införas i statliga
myndigheter. Med miljöledningssystem avses att
myndigheterna skall göra en miljöutredning, ta fram
förslag till en miljöpolicy samt utarbeta en handlingsplan för fortsatt integration av miljöhänsyn i
myndighetens verksamhet. Regeringen beslutade i
december 1996 vilka 26 myndigheter som skall ingå i
pilotprojektet Miljöledningssystem i statlig förvaltning. Projektet syftar till att öka miljömedvetande
och agerande inom statliga myndigheter samt att vara en förebild för resten av samhället.
Inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
ingår Lunds universitet och Stockholms universitet
som pilotmyndigheter. Projektet innebär att nämnda
universitet ges i uppdrag att inleda utvecklingen av
miljösystem som en integrerad del i sin ordinarie
verksamhet. Universiteten skall under 1997 göra en
miljöutredning, ta fram förslag till en miljöpolicy
samt påbörja och så långt som möjligt utarbeta en
handlingsplan för fortsatt integration av miljöhänsyn
i sin verksamhet. Arbetet med miljöledningssystem
skall redovisas i samband med årsredovisningen för
budgetåret 1997. Avsikten är att i framtiden, utifrån
erfarenheter från universiteten och de övriga pilotmyndigheterna, involvera ytterligare universitet och
högskolor i detta arbete. Regeringen avser därför att
återkomma med generella riktlinjer till högskolorna
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när den pågående verksamheten har följts upp. Universitet och högskolor bör dock, inom ramen för sina
ordinarie uppdrag och finansiering, påbörja arbetet
med att införa miljöledningssystem redan under budgetåret 1998.

5. 8

Internationella perspektiv

5.8.1

Inledning

Forskning och utbildning är i grunden internationella
aktiviteter. Utbyte och samarbete med forskare och
lärare från olika delar av världen är naturliga inslag i
dagens svenska högre utbildning och forskning. Behovet av att internationalisera högskolan framfördes
i utredningen Utbildningens internationalisering,
slutbetänkande från UKÄ:s internationaliseringsutredning (UKÄ-rapport nr 21, 1974). Mot bakgrund
av högskolans allmänna funktion i samhället formulerade utredningen ett övergripande mål för internationalisering av utbildningen. Det betonades särskilt
att utbildningen skulle främja internationellt samarbete och internationell solidaritet. Detta skulle tillgodoses genom att utbildningen skulle skapa global
öppenhet, medvetenhet och handlingsberedskap samt
förståelse och respekt för andra folk och kulturer.
Utredningen och de satsningar som följde i dess
spår ledde till att värdet av internationalisering accepterades allmänt inom högskolan. Internationalisering av utbildning och forskning anses numera som
ett viktigt inslag i högskolans kvalitetsarbete. De flesta högskolor har upprättat internationaliseringsplaner och har som regel en eller flera handläggare för
frågor rörande internationalisering. De internationella kontakterna inom den högre utbildningen och
forskningen är svåra att kartlägga i sin helhet. Endast
en del av de internationella kontakterna redovisas i
lärosätenas årsredovisningar.
Den svenska högskolans internationella kontakter
präglas i dag i hög grad av den Europeiska unionens
särskilda satsningar på studentutbyte och forskningssamarbete. De särskilda medel som anslagits för att
främja samarbetet inom Östersjöområdet har medfört att högskolorna har utvecklat omfattande kontakter med framför allt länderna i det forna Östeuropa. Regeringen har fördelat 120 miljoner kronor
ur den s.k. Östersjömiljarden för att detta samarbete
skall utvecklas ytterligare.
De svenska högskolornas internationella samarbete är omfattande. Det är emellertid i huvudsak koncentrerat till industriländer inom OECD-gruppen
samt i viss omfattning till Östeuropa. Därutöver
finns sporadiska insatser, delvis finansierade av Sida.
Utbildning, forskning och internationellt samarbete
med inriktning mot Afrika, Asien och Latinamerika

förekommer även, men sker av allt att döma i begränsad omfattning.
Behovet av kunskap om världen utanför Europa
och USA ökar av såväl politiska som ekonomiska
och kulturella skäl. Vid svenska lärosäten finns det
institutioner och forskargrupper som bedriver forskning och utbildning med inriktning mot länder utanför Europa, men i begränsad omfattning. På regeringens initiativ i budgetpropositionen för år 1997
har vissa resursförstärkningar gjorts. Sålunda har
Lunds universitet erhållit särskilda resurser för forskningsinsatser med inriktning mot Ost- och Sydostasien och Göteborgs universitet har erhållit resurser för
en professur i afrikanska språk.
Stiftelsen Svenska Institutets stipendier för samarbete inom forskning och utbildning samt STINT:s
insatser utgör väsentliga bidrag till internationaliseringen av den svenska högskolan.
Det är inte möjligt att vid Sveriges högskolor bedriva självständig undervisning och forskning som
täcker hela världens kulturer och språk. Högskolorna
bör här kunna utveckla ett samarbete och en ansvarsfördelning mellan olika lärosäten. Regeringen
vill i detta sammanhang även betona vikten av att
samarbete sker mellan olika lärosäten i Norden. Det
finns även två nordiska institutioner som bör kunna
utgöra stöd åt och samarbeta med högskolorna,
Nordiska Institutet för Asienstudier i Köpenhamn
och Nordiska Afrikainstitutet i Uppsala.
Regeringen anser att de internationella frågorna
inom utbildning och forskning är viktiga. Regeringen
avser därför att uppdra åt Högskoleverket att i samarbete med Sida kartlägga högskolans utbildning och
forskning i detta avseende samt att komma med förslag till hur förbättringar skall ske.

5.8.2

EU-samarbete inom högre utbildning

Det europeiska multilaterala samarbetet när det gäller högre utbildning sker framför allt inom ramen för
EU:s utbildningsprogram Sokrates. Sokrates är ett
sammanhållet program för hela utbildningsväsendet,
från förskola till högskola. Programmet omfattar perioden 1995-1999 och har en budget om cirka 7
miljarder kronor.
Under år 1997 sker förberedelser för att Sokrates
skall kunna utsträckas till att även omfatta de associerade Öst- och Centraleuropeiska länderna samt Cypern. Förberedelserna har kommit längst när det
gäller Cypern, Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien
och Ungern, som samtliga förväntas delta fullt ut i
programmet fr.o.m. nästa år.
Under 1996/97 har EG-kommissionens s.k. grönbok Grundutbildning - vidareutbildning - forskning:
hinder för rörlighet över gränserna behandlats inom
olika organ. I grönboken föreslås åtgärder för att
undanröja hindren för rörlighet för personer inom
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EU och Efta/EES-området. Sverige har överlämnat en
nationell rapport till kommissionen, där de svenska
ställningstagandena till grönboken redovisas. Grönboken diskuteras nu inom ministerrådet och kommer
att föranleda beslut och ställningstaganden i skilda
sammanhang.
För den högre utbildningen finns inom Sokrates
delprogrammet Erasmus. Med hjälp av detta program finansieras framför allt studentutbyte men även
olika aktiviteter som främjar den europeiska dimensionen inom utbildningen vid de deltagande ländernas lärosäten.
Antalet svenska studenter som med hjälp av
Erasmus-stipendier studerar vid universitet och högskolor i andra EU-länder har ökat kontinuerligt och
uppgick läsåret 1995/96 till nästan 3 000. Antalet
utländska Erasmus-stipendiater vid svenska lärosäten
var nästan lika många.
Erasmus-budgeten har kritiserats för att vara alltför låg. De ansökningar om samarbetsavtal (s.k. institutional contracts) med EG-kommissionen och
tillhörande medelsäskanden som de europeiska universiteten och högskolorna har sänt in till kommissionen inför läsåret 1997/98 har endast i begränsad
utsträckning kunnat beviljas. För närvarande pågår
beredningen av ett förslag från kommissionen om ett
tillskott till Sokrates-programmets rambudget.
EU:s utbildnings- och forskningssamarbete med
länder i Öst - och Centraleuropa samt med republikerna i det forna Sovjetunionen bedrivs till stor del
inom ramen för Tempus-programmet, som ingår i
EU:s särskilda biståndsprogram för dessa stater. Sverige prioriterar sådana Tempus-projekt som berör
länderna i Östersjöområdet. Tempus-programmet
har förlängts t.o.m. år 2000. Sverige har deltagit i
detta program sedan år 1991. Under år 1996 deltog
svenska universitet och högskolor i 57 Tempusprojekt, vilket motsvarar 10 % av samtliga projekt
inom programmet. Svenskt deltagande domineras av
projekt inom områdena naturvetenskap och teknik.
EG-kommissionen har låtit utvärdera Tempusprogrammet för tiden 1990-1996. Utvärderingsrapporten framhåller den viktiga uppgift som Tempusprojekten fyller när det gäller att modernisera den
högre utbildningens struktur i de Öst- och Centraleuropeiska länderna.
Konvention om erkännande av examina
Ett stort steg mot enhetlighet i fråga om erkännandet
av examina avlagda vid universitet och högskolor i
hela europaregionen togs i och med undertecknandet
av en ny konvention (Convention on the recognition
of qualifications concerning higher education in the
European region) i april 1997. Under ett antal år har
förberedelsearbetet pågått inom FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO) och Europarådet med att utarbeta en gemensam konvention
som ersätter de två organisationernas tidigare sammanlagda fem konventioner på området.

Konventionsutkastet remissbehandlades grundligt
i samtliga undertecknande länder och svenska universitet och högskolor uttalade under remissbehandlingen sin tillfredsställelse med att en ny konvention
träder i kraft.

5.8.3

Östersjösamarbetet

Samarbetet med länder inom Östersjöregionen är av
central betydelse för hela regionens utveckling.
Svenska universitet och högskolor har ett omfattande
samarbete med Sveriges grannländer kring Östersjön.
På uppdrag av regeringen har Högskoleverket utvärderat högskolornas användning av den särskilda resursen för bilateralt samarbete med Östeuropa som
upphörde i och med utgången av budgetåret
1995/96. Under perioden 1991/92-1995/96 har regeringen anvisat sammanlagt 107 miljoner kronor för
bilateralt samarbete med Östeuropa. Totalt har över
1 500 projekt genomförts under perioden. Mer än
två tredjedelar av projekten har varit forskningsprojekt. Lärarutbyte står för cirka 10 % av projekten
och i periodens början företogs flera kontaktresor,
som har utgjort cirka 20 av samtliga projekt. De huvudsakliga och mest betydande samarbetsländerna
har varit Estland, Lettland, Litauen, Polen och Ryssland. Samarbete har förekommit inom samtliga fakultetsområden.
Med anledning av propositionen Vissa åtgärder
för att halvera arbetslösheten till år 2000 (prop.
1995/96:222, bet. 1995/96:UbU7y, FiU15, rskr.
1995/96:307) har riksdagen beslutat att avsätta
1 miljard kronor för att ytterligare stärka samarbetet,
bland annat kunskapsutbytet, inom Östersjöregionen. Regeringen har beslutat att avsätta 120 miljoner
kronor för samarbete inom högre utbildning och
forskning mellan svenska lärosäten och lärosäten i
Estland, Lettland, Litauen, Polen samt nordvästra
Ryssland. Stiftelsen Svenska Institutet har fått i uppdrag att fördela medlen.
Det är även viktigt att förstärka samarbetet inom
den grundläggande utbildningen. Riksdagen har därför beslutat med anledning av regeringens proposition En politik för arbete, trygghet och utveckling
(prop. 1995/96:25, bet. 1995/96:UbU2, FiU1, rskr.
1995/96:131-134) att 100 miljoner kronor skall anslås för att utveckla och stärka de mellanfolkliga förbindelserna kring Östersjön bl.a. genom att bereda
möjligheter för svenska studenter vid högskolan att
studera i andra Östersjöländer samt att ge studenter
från dessa länder möjligheter att studera i Sverige.
Stiftelsen Svenska Institutet har fått i uppdrag att
fördela medlen.
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5.8.4

Gästforskare/gästlärare utomlands

Regeringens förslag:
Som ett led i att förstärka undervisningen i svenska
språket, om svenska förhållanden samt för att fördjupa kontakterna mellan svenska och utländska lärosäten förelås att undervisningen i svenska språket
och om svenska förhållanden förstärks vid några utländska lärosäten.

Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionen
för år 1997 föreslog regeringen att medel skulle anslås för att bereda yngre svenska akademiker med
lägst docentkompetens inom humaniora och samhällsvetenskap möjlighet att verka vid utländska universitet för att bland annat undervisa om svenska
samhälls- och kulturförhållanden.
Det är regeringens uppfattning att det är angeläget
att kunskaperna om vårt land utökas, breddas och
fördjupas. Undervisningen om Sverige, svenska förhållanden och svenska språket har i många länder
minskat av ekonomiska skäl. Undervisningen i skandinavistik har under de senaste åren i allt större utsträckning kommit att omfatta andra områden än
rent språkliga, såsom samhälls- och kulturförhållanden. Regeringen avser därför att uppdra till Stiftelsen
Svenska Institutet att i framför allt Tyskland, Frankrike och USA på lämpligt sätt ytterligare främja undervisningen i svenska och om svenska förhållanden.
Regeringen föreslår att ett belopp om 1,5 miljoner
kronor anslås för år 1998. Medlen har beräknats
under anslaget B 45. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor.

ropeiska språk och utbildningen av tolkar och översättare. Kartläggningen visar att utbildning i moderna europeiska språk förekommer vid många
lärosäten. De språk som dominerar är engelska, tyska, franska och spanska. Endast de större universiteten har en målsättning att erbjuda utbildning i samtliga EU-språk. Under de två senaste läsåren (1994/95
och 1995/96) kan en ökning märkas av antalet studenter som läser fördjupningskurser i språk. Översättarutbildning sker endast vid ett par lärosäten och
tolkutbildningen sker uteslutande vid Tolk- och
översättarinstitutet.
Eftersom behovet av goda språkkunskaper ökar,
är regeringens uppfattning att högskolorna bör eftersträva att öka antalet helårsstudenter och helårsprestationer i framför allt fördjupningskurser i moderna
europeiska språk. Utbildning av översättare och konferenstolkar i EU-språk bör öka. Regeringen avser att
i regleringsbrevet för år 1998 återkomma med närmare anvisningar.

5.9

Professorers anställningsskydd

Sammanfattning
Högskolelagens särregler om anställningsskydd för
professorer med tillsvidareanställning slopas. I stället
skall allmänt tillämpliga regler i främst lagen om anställningsskydd gälla också för professorer. Det föreslås att ändringen träder i kraft den 1 januari 1999.
Äldre bestämmelser skall dock gälla för den som har
tillsvidareanställts som professor före den tidpunkten.

Ärendet och dess beredning
5.8.5

Övriga frågor

Nordiskt samarbete
Inom ramen för det nordiska utbildningssamarbetet
infördes 1988 ett studentutbytesprogram inom Norden, Nordplus. Under de första åtta åren har mer än
18 000 utbytesstipendier tilldelats studenter och lärare. Efterfrågan är emellertid betydligt större och endast omkring 20 % av de som söker har möjlighet
att få stöd från programmet, som administreras av
Nordiska ministerrådets sekretariat i Köpenhamn.
Behov av tolkar och översättare
Sveriges medlemskap i EU har ökat behovet av kvalificerade tolkar och översättare i de stora europeiska
språken. Medlemskapet innebär även att stora krav
ställs på språklig kompetens hos svenska politiker
och tjänstemän. På uppdrag av regeringen har Tolkoch översättarinstitutet vid Stockholms universitet
gjort en kartläggning av utbildningen i moderna eu-

Med stöd av regeringens bemyndigande den 25 januari 1996 tillkallade chefen för Utbildningsdepartementet en särskild utredare för att utreda tjänsteorganisationen för lärare vid statliga universitet och
högskolor. I direktiven (dir. 1996:3) angavs bl.a. att
en utgångspunkt för utredningsarbetet borde vara att
antalet tjänster på professorsnivå utökades och att
utredaren härvid skulle analysera konsekvenserna av
det särskilt starka anställningsskydd som 3 kap. 4 §
högskolelagen ger professorer.
Utredningen, som antog namnet Högskollärarutredningen, överlämnade i december 1996 sitt
betänkande Lärare för högskola i utveckling (SOU
1996:166). Betänkandet har remissbehandlats och en
sammanställning av remissvaren finns tillgänglig i
Utbildningsdepartementet (dnr U96/4073/UH).
Huvuddelen av utredningens förslag har behandlats i regeringens proposition Högskolans ledning,
lärare och organisation (prop. 1996/97:141), som
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överlämnades till riksdagen den 26 maj 1997. Den
del av utredningens betänkande som behandlar frågan om professorers anställningsskydd togs också
upp i propositionen (s. 28 ff.). Regeringen anförde
därvid att särreglerna i 3 kap. 4 § högskolelagen om
professorers anställningsskydd borde upphävas. Det
lades dock inte fram något förslag om detta i propositionen. Ett förslag av den innebörden fick nämligen
anses vara av sådan beskaffenhet att det skulle underställas Lagrådet för granskning. Efter vad som sades i propositionen, skulle en lagrådsremiss presenteras inom kort.
Lagrådet
Regeringen beslutade den 7 augusti 1997 att inhämta
Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i
högskolelagen. Det förslag som lades fram i lagrådsremissen är detsamma som läggs fram i förevarande
proposition. Lagrådet har lämnat förslaget utan erinran (protokoll vid sammanträde 1997-08-28). Lagrådets yttrande finns i en bilaga till utgiftsområdet.

Bakgrund
Förslagets omfattning
Anställning som professor är den främsta anställningen som lärare vid statliga universitet och högskolor (3 kap. 2 § första stycket högskolelagen
/1992:1434/). Vid anställning av en professor ställs
de högsta behörighetskraven, och professorer har till
stor del ett ansvar för att forskning och utbildning
vid högskolan håller en hög kvalitativ nivå.
Statliga universitet och högskolor omfattas av
regleringen i högskolelagen. Ytterligare regler ges
bl.a. i högskoleförordningen (1993:100) och i förordningen
(1993:221)
för
Sveriges
lantbruksuniversitet. Det bör dock tilläggas att professorer kan vara anställda också vid andra myndigheter,
t.ex. forskningsråden, enligt särskilda regler (se bl.a.
2 och 3 §§ förordningen /1986:364/ om tjänster vid
forskningsråd; senast ändrad genom SFS 1996:1578).
Det förslag som nu läggs fram avser emellertid bara
professorer som omfattas av bestämmelserna i högskolelagen, dvs. professorer vid statliga universitet
och högskolor. Högskolelagen gäller också för högskolor under kommunalt eller landstingskommunalt
huvudmannaskap. Förslagen tar dock inte sikte på
sådana högskolor. Av 12 kap. 5 § högskoleförordningen framgår nämligen att en kommun eller ett
landsting som bedriver högskoleutbildning inte får
anställa en lärare som professor.
Rättsutvecklingen och högskolelagens regler om
anställningsskydd
Enligt 3 kap. 3 § högskolelagen tillsätts tjänster
som professor med förordnande tills vidare utan
tidsbegränsning. Tjänster som professor får dock
tillsättas för en bestämd tid, om det är fråga om

konstnärlig verksamhet eller adjungering till en
högskola av någon som har sin huvudsakliga
verksamhet utanför högskoleväsendet. (Det förslag till ny lydelse av 3 kap. 3 § som läggs fram i
prop. 1996/97:141 har i huvudsak samma innehåll. Enligt förslaget skall en tidsbegränsning dock
vara tillåten också vid anställning som gästlärare
av en person som uppfyller behörighetskraven för
professor, s.k. gästprofessor.)
Den som har fått en tjänst som professor med förordnande tills vidare har ett särskilt långtgående anställningsskydd enligt 3 kap. 4 § högskolelagen. Enligt paragrafen kan en professor skiljas från tjänsten
endast om professorn genom brott eller grovt eller
upprepat åsidosättande av tjänsteåligganden har visat
sig uppenbart olämplig att inneha tjänsten eller har
uppnått gällande pensionsålder eller annars enligt lag
är skyldig att avgå med pension. Bestämmelsen infördes i högskolelagen den 1 juli 1993 och bör ses
mot bakgrund av de regler om inrättande och tillsättande av tjänster som professor som gällde innan
dess.
Före den 1 juli 1993 tillsattes flertalet tjänster som
professor vid de statliga högskoleenheterna av regeringen med fullmakt. Dessa tjänster inrättades av regeringen efter bemyndigande från riksdagen i varje
enskilt fall. De högskolor som hade en fakultetsorganisation kunde också inrätta professurer, som tillsattes av rektorsämbetet med förordnande. Detta gällde
också tidsbegränsade förordnanden som adjungerad
professor. Professurer vid t.ex. forskningsråden tillsattes av regeringen med förordnande.
Professorer kunde således tidigare anställas antingen med fullmakt eller med förordnande. Skillnaden mellan dessa anställningsformer var att en fullmaktsanställd professor inte kunde sägas upp enligt
bestämmelserna i lagen (1982:80) om anställningsskydd. En fullmaktsanställd kunde emellertid liksom
andra arbetstagare entledigas i vissa fall med stöd av
regler i den tidigare lagen (1976:600) om offentlig
anställning, t.ex. vid uppnådd pensionsålder eller
nedsatt arbetsförmåga. En fullmaktsanställd kunde
också – till skillnad från andra arbetstagare – entledigas om han eller hon inte kunde fullgöra sin tjänst
tillfredsställande och det återstod högst fem år till
uppnådd pensionsålder. En fullmaktshavare kunde
förflyttas till annan statlig tjänst som också tillsattes
med fullmakt.
Den 1 juli 1993 överfördes rätten att inrätta och
tillsätta professurer vid statliga universitet och högskolor från regeringen till de högskolor till vilka fakultetsorganisation är knuten samt till de högskolor
där konstnärligt utvecklingsarbete bedrivs (4 kap. 2
och 3 §§ högskoleförordningen). I och med att professorerna anställdes av högskolorna och inte av regeringen kom fullmaktssystemet inte längre att tilllämpas vid tillsättning av professorstjänster. En rätt
för regeringen att inrätta professurer av nationellt
intresse vid universitet och högskolor återinfördes
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dock den 1 juli 1995. Samtidigt fick även högskolor
utan fakultetsorganisation möjlighet att inrätta professurer efter tillstånd av Högskoleverket.
I högskolelagen infördes de aktuella bestämmelserna om professorers anställningsskydd i 3 kap. 4 §.
Paragrafen angavs ha sin grund i önskemålet att ge
dem som anställdes som professor vid universitet och
högskolor den anställningstrygghet som ansågs vara
väsentlig för integriteten i forskning och undervisning. Paragrafen utformades efter mönster av
11 kap. 5 § regeringsformen, där det anges under
vilka förhållanden en ordinarie domare kan skiljas
från tjänsten. Någon rätt att, såsom gäller för domare, förflytta professorer finns dock inte. Grunderna
för att skilja en professor från tjänsten ansluter nära
till de regler som gällde för direkt avsked av arbetstagare hos staten enligt den tidigare lagen om offentlig
anställning.

Regeringens överväganden
Professorers anställningsskydd

Regeringens förslag:
Särreglerna i 3 kap. 4 § högskolelagen om anställningsskydd för professorer som fått en tjänst utan
tidsbegränsning skall upphävas. I stället skall allmänt
tillämpliga regler i främst lagen om anställningsskydd
tillämpas.

Utredningens förslag: Högskollärarutredningen
framhöll att den enligt sina direktiv skulle pröva om
särregleringen i högskolelagen av professorers anställningsskydd kunde bevaras vid en ökning av antalet befattningar på professorsnivån. Utredningen
föreslog att det skulle införas en ny befattningskategori – biträdande professor – och förutsatte att denna
kategori skulle omfattas av allmänt tillämpliga regler
om anställningsskydd. Enligt förslaget skulle särreglerna i högskolelagen således inte omfatta de biträdande professorerna. Mot den bakgrunden ansåg utredningen att högskolelagens regler om professorer
kunde bevaras och föreslog inte någon ändring i
denna del.
Remissinstanserna: Frågan om professorers anställningsskydd har uttryckligen berörts av några remissinstanser. Riksrevisionsverket anför att utredaren borde ha berört frågan om professorers
anställningsvillkor mer utförligt. Verket anser det inte självklart att professorer skall ha en fortsatt särskild anställningstrygghet och menar att man bör
diskutera att väsentligt utvidga möjligheten med
tidsbegränsade professorsförordnanden. Sveriges
universitetslärarförbund (SULF) anser att det särskilda anställningsskyddet bör bevaras. Flera andra re-

missinstanser har emellertid menat att utredningen
inte tillräckligt behandlat frågan om professorers anställningstrygghet och möjligheten att anställa professorer på begränsad tid. Lunds universitet, Göteborgs
universitet, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska
högskolan, Högskolan i Gävle/Sandviken och Medicinska forskningsrådet förordar t.ex. en möjlighet att
tidsbegränsa en anställning som professor. Flera studentkårer samt Sveriges Förenade Studentkårer anser
att det särskilda anställningsskyddet för professorer
borde ha analyserats närmare av utredningen och
sätter i fråga om anställningsskyddet skall bevaras.
Skälen för regeringens förslag: Professorer vid
statliga universitet och högskolor har, som anförts i
föregående avsnitt, ett särskilt långtgående anställningsskydd enligt 3 kap. 4 § högskolelagen. Paragrafen har motiverats med att den särskilda tryggheten
har en väsentlig betydelse för integriteten i forskning
och utbildning. Vid remissbehandlingen av det förslag (Ds 1992:1) som föregick införandet av högskolelagen år 1993 framfördes emellertid också synpunkten att professorer inte borde ha ett så starkt
anställningsskydd som föreslagits. Enligt regeringens
uppfattning finns det nu flera skäl att ompröva frågan.
Ett skäl är att det i propositionen om högskolans
ledning, lärare och organisation (prop. 1996/97:141
s. 25 ff.) läggs fram förslag om rätt till befordran till
en anställning som professor och detta utan att det
sker någon uppdelning i flera kategorier av professorer såsom utredningen föreslagit. Ett genomförande
av förslaget i propositionen kommer att leda till att
det anställs många fler professorer än i dag. Det vore
enligt regeringens mening orimligt att en så stor del
av lärarkåren skulle åtnjuta ett anställningsskydd
som avviker från allmänt tillämpliga regler på arbetsmarknaden. Ytterligare ett skäl är att inte bara
professorer utan även andra lärare skall ta del i och
ha ansvar för att en hög kvalitet nås i såväl forskning
som undervisning.
Det är självfallet angeläget att de högskoleanställda som arbetar med forskning och utbildning är
skyddade mot godtyckliga åtgärder som direkt eller
indirekt kan beskära den vetenskapliga friheten eller
lärarens integritet vid utbildningen. Principen om
forskningens frihet har därför kommit till uttryck i
1 kap. 6 § högskolelagen. Det sägs där att forskningsproblem får väljas fritt, att forskningsmetoder
får utvecklas fritt och att forskningens resultat får
publiceras fritt.
Av betydelse är förstås också vilket skydd de anställda har mot ogrundade uppsägningar. I praktiken
skulle deras integritet kunna begränsas, om arbetsgivaren hade rättsliga möjligheter att vidta uppsägningar i syfte att på ett otillbörligt sätt påverka de
anställda i deras arbete med forskning och utbildning. Uppsägningar av den naturen måste emellertid
anses oförenliga med den allmänt tillämpliga lagen
om anställningsskydd. Enligt den lagen kan en tills111
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vidareanställning sägas upp av arbetsgivaren bara om
det finns saklig grund för åtgärden (7 §), och ett avskedande förutsätter att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden (18 §).
Lagen om anställningsskydd hindrar alltså godtyckliga eller annars obefogade uppsägningar och avskedanden. Det torde vara naturligt att tolka lagens
krav på saklig grund för uppsägning och på laga
grund för avskedande mot bakgrund av de förhållanden som råder på ett visst område. Att forskningens frihet har slagits fast i högskolelagen får därmed
betydelse också för synen på innehållet i anställningsavtalet och på anställningsskyddet. Det torde
därför inte bli aktuellt att överväga att skilja arbetstagare från anställningen av den anledningen att de
har begagnat sig av den frihet som högskolelagen garanterar.
Det finns skäl att i detta sammanhang peka också
på de fri- och rättigheter, t.ex. yttrandefrihet och
tryckfrihet, som varje medborgare är garanterad gentemot det allmänna enligt grundlagarna. För statliga
myndigheter – som är skyldiga att iaktta saklighet i
sin verksamhet – gäller att de måste respektera den
enskilda arbetstagarens grundlagsskyddade rättigheter och att de inte får vidta några åtgärder som har
karaktären av bestraffning eller något slags sanktion
mot arbetstagaren för att han eller hon har utnyttjat
sin rätt (se t.ex. AD 1991 nr 106). Under förarbetena
till den tidigare lagen om anställningsskydd har det
också förutsatts att en uppsägning inte kan anses
sakligt grundad när den enbart beror på arbetstagarens politiska uppfattning eller sysslande med offentliga uppdrag (SOU 1973:7 s. 149 ff. och prop.
1973:129 s. 127, där det anges vissa undantag från
principen som dock får anses sakna bäring på den nu
aktuella situationen; jfr AD 1994 nr 79). Som skäl
för detta angavs att det här är fråga om grundläggande medborgerliga rättigheter. Det har också antagits vara en utgångspunkt att ett anställningsavtal i
princip inte utgör något hinder för en arbetstagare
att ta del i debatter som rör frågor av allmänt intresse, där det kan finnas olika uppfattningar utan att
någon uppfattning kan betecknas som oriktig (AD
1994 nr 79, jfr AD 1982 nr 110, 1986 nr 95 och
1997 nr 57). Vissa gränser finns det dock för vad
som ryms inom ramen för anställningsavtalet och det
krav på lojalitet gentemot arbetsgivaren som anses
ligga på arbetstagaren enligt avtalet. Exempelvis
brott mot en lagstadgad tystnadsplikt eller handlingar som vidtas med det direkta och kanske enda syftet
att skada arbetsgivaren kan således komma i konflikt
med anställningsavtalet. Var gränserna mer exakt
skall dras är dock frågor som får besvaras med ledning av rättstillämpningen.
Lagen om anställningsskydd innehåller garantier
för en objektiv prövning av en uppsägning eller ett
avskedande. Den fackliga organisationen har möjlighet att begära överläggningar och förhandlingar med
arbetsgivaren om en medlem skilts från anställningen

av orsaker som är hänförliga till arbetstagaren personligen eller om arbetsgivaren överväger att vidta en
sådan åtgärd. Ytterst kan saken föras till domstol,
och arbetsgivaren måste då bevisa att det funnits laga
grund för att säga upp eller avskeda arbetstagaren.
Domstolen har möjlighet att ogiltigförklara rättsstridiga avskedanden och uppsägningar som är hänförliga till arbetstagarens person. En arbetsgivare som
bryter mot anställningsskyddslagen ådrar sig också
en skyldighet att betala skadestånd.
Lagen om anställningsskydd kompletteras av regler om uppsägningsskydd i särskild lagstiftning, se
t.ex. 16 § föräldraledighetslagen (1995:584), 20 §
jämställdhetslagen (1991:433) och 12 § lagen
(1994:134) mot etnisk diskriminering.
Det kan också tilläggas att de särregler som tidigare gällt vid avskedande av offentligt anställda i
många fall har tagits bort under senare år. Ett motiv
för ändringarna har då varit att bedömningsgrunderna egentligen har varit desamma enligt de reglerna
och enligt de allmänna bestämmelser som finns i lagen om anställningsskydd (prop. 1993/94:65 s. 92
ff.). De flesta särreglerna har slopats vid tillkomsten
av 1994 års lag om offentlig anställning (SFS
1994:260). Dessutom är anställningsskyddslagens
bestämmelser om avskedande tillämpliga på arbetstagare som är anställda med fullmakt, se 7 § lagen
(1994:261) om fullmaktsanställning.
Allmänt tillämpliga regler på arbetsmarknaden ger
alltså ett skydd mot godtyckliga uppsägningar och
avskedanden, och reglerna garanterar en objektiv
prövning i fall där arbetstagaren har skilts från anställningen. Gällande rätt innehåller också spärrar
mot olika former av kringgåenden av lagens skyddsregler. Det kan här skjutas in att det principiellt sett
finns två typer av omständigheter som kan läggas till
grund för en uppsägning enligt lagen om anställningsskydd. Det är fråga dels om förhållanden som
är hänförliga till arbetstagaren personligen, dels om
arbetsbrist, med den särskilda betydelse som uttrycket har inom arbetsrätten. Ett slags kringgående som
har behandlats i rättspraxis är att arbetsgivaren åberopar arbetsbrist som grund för att säga upp enstaka
arbetstagare som arbetsgivaren i själva verket vill få
bort av helt andra skäl, som kanske inte skulle räcka
för en uppsägning, s.k. fingerad arbetsbrist. Om uppsägningen rent faktiskt har förestavats av skäl som är
hänförliga till arbetstagarens person, betyder det att
åtgärden skall godtas bara om skäl av det slaget är så
starka att de utgör saklig grund i lagens mening
(SOU 1993:32 s. 338). För att bevissvårigheter inte
skall hindra en arbetstagare från att med framgång
angripa en uppsägning som han eller hon anser
grundad på en fingerad arbetsbrist, har Arbetsdomstolen lagt fast principer för en mer nyanserad bevisbedömning än som annars är fallet. (Se om behandlingen av fingerad arbetsbrist i rättspraxis bl.a. AD
1976 nr 26, 1978 nr 118, 1980 nr 133, 1983 nr 94
och 118, 1985 nr 79, 1986 nr 55 och 158, 1987 nr
112
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34, 1988 nr 32, 1989 nr 47, 1991 nr 136, 1993 nr
80, 1995 nr 149 samt 1996 nr 7.)
Förflyttningar inom ramen för en bestående anställning får bedömas mot bakgrund av arbetsgivarens arbetsledningsrätt, gällande kollektivavtal och
arbetstagarsidans rätt till medinflytande enligt lag
eller avtal men också med beaktande av vad som kan
anses förenligt med god sed i arbetsrättsliga sammanhang. Varaktiga förflyttningar med särskilt ingripande verkningar för en arbetstagare har i vissa
fall kunnat prövas rättsligt och har då uppfattats som
brott mot aktuellt kollektivavtal, om åtgärden vidtagits utan godtagbara skäl (se om denna frågeställning
bl.a. AD 1978 nr 89, 1981 nr 6, 1982 nr 29 och 112,
1983 nr 174, 1991 nr 106 samt 1993 nr 34). Och en
förflyttning som innebär ett ingripande mot en offentliganställd för att han eller hon har utnyttjat sina
grundlagsskyddade rättigheter har ansetts strida mot
lag och god sed; det har dock antagits att det kan
finnas fall där en omplacering med hänsyn till omständigheterna måste anses godtagbar (AD 1991 nr
106, jfr 1983 nr 46).
Mot den nu angivna bakgrunden får de allmänt
tillämpliga reglerna på svensk arbetsmarknad, främst
reglerna i lagen om anställningsskydd, anses utgöra
en fullt tillräcklig garanti för att uppsägningar och
avskedanden liksom andra åtgärder inte kan genomföras på ett sätt som hotar integriteten i forskning
eller utbildning. Regeringen anser därför att särreglerna i 3 kap. 4 § högskolelagen skall upphävas.

Ikraftträdande

Regeringens förslag
Särreglerna i 3 kap. 4 § högskolelagen skall upphöra
att gälla den 1 januari 1999. Äldre bestämmelser
skall dock tillämpas för den som har fått en tjänst
som professor utan tidsbegränsning före den tidpunkten.

Skälen för regeringens förslag: Som framgår av det
närmast föregående avsnittet har förslaget att slopa
regeln i 3 kap. 4 § högskolelagen samband med propositionen om högskolans ledning, lärare och organisation och de förslag som där läggs fram om rätt till
befordran till en anställning som professor. Förslaget
i propositionen innebär att de nya reglerna om professorer skall träda i kraft den 1 januari 1999. De
förslag som nu presenteras bör träda i kraft vid
samma tidpunkt. Förslagen bör dock bara gälla för
professorer som tillsvidareanställs utan tidsbegränsning efter det att särreglerna slopas, dvs. den 1 januari 1999 eller därefter. Någon förändring av rättsläget
bör således inte ske med avseende på den som dessförinnan har fått en tjänst som professor utan tidsbegränsning.

5.10 Anslagstekniska frågor m.m.
5.10.1 Anslagsberäkningar för universitet
och högskolor
Anslag till universitet och högskolor återfinns samlat
per lärosäte i det följande. Resurser för forskning och
forskarutbildning vid de mindre och medelstora högskolorna samt för konstnärligt utvecklingsarbete vid
de konstnärliga högskolorna beräknas under ett gemensamt anslag B 46. Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa högskolor, där respektive
högskola disponerar en egen anslagspost. Under anslaget B 45. Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m., anslagsposten 11, beräknas medel
för verksamheten vid den blivande högskolan i Malmö. Denna anslagspost disponeras av Organisationskommittén för Malmö högskola tills dess högskolan
inrättats.
Anslagen för grundutbildning till respektive universitet och högskola består av takbelopp, dvs. den
högsta möjliga ersättningen som kan erhållas för helårsstudenter och helårsprestationer och i vissa fall
även ersättning för särskilda åtaganden. Medel för de
s.k. NT-utbildningarna - utbildningar som kommer
att pågå under ett antal år framöver - har beräknats
inom ersättningen för särskilda åtaganden. Utöver
takbelopp och ersättning för särskilda åtaganden inkluderar vissa lärosätens anslag dessutom ersättning
för extraordinära lånekostnader för investeringar i
anläggningstillgångar m.m.
Resurser för de 15 000 nya platserna hösten 1998
samt tidigareläggning av platser 1998 (avsnitt 5.2.1)
liksom fortsättningen av de 15 000 nya platserna
från hösten 1997 har beräknats under respektive
universitets och högskolas anslag och ingår i takbeloppen.
De besparingar som riksdagen tidigare beslutat
om av statsfinansiella skäl (prop. 1994/95:100 bil. 9,
bet. 1994/95:UbU15, rskr. 1994/95:353) uppgår till
174 miljoner kronor i 1998 års prisläge. Till detta
kommer besparingar enligt 1997 års vårproposition
(prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284) på totalt 127 miljoner kronor, varav
43 miljoner kronor är en engångsbesparing. Av de
totala besparingarna har knappt 209 miljoner kronor
beräknats på grundutbildningsanslagen och knappt
51 miljoner kronor på fakultetsanslagen. Resterande
del av besparingarna har gjorts genom indragningar
av reservationer.
Besparingarna på grundutbildnings- och fakultetsanslagen har beräknats på anslagen i dess helhet
inklusive angivna resursökningar. I besparingarna
ingår, såväl i grundutbildningsanslagen som i fakultetsanslagen, den reduktion som är föranledd av justeringen av ersättning för hyror.
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Grundutbildnings- och forskningsanslagen har
pris- och löneomräknats med 2,14 %. Övriga anslagsförändringar framgår under respektive anslag.
Vid beräkning av grundutbildningsanslagen till
universitet och högskolor för budgetåret 1998 har
regeringen utgått från följande genomsnittliga ersättningsbelopp för olika utbildningsområden.
UTBILDNINGSOMRÅDE

GENOMSNITTLIGT
ERSÄTTNINGSBELOPP

Regeringens förslag:
Ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer skall för budgetåret 1998 vara:
UTBILDNINGSOMRÅDE

ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSSTUDENT
(KR)

ERSÄTTNING FÖR EN
HELÅRSPRESTATION
(KR)

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

13 343

13 968

Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt, vård

36 037

32 953

Odontologiskt

32 724

40 921

Medicinskt

44 025

57 740

Undervisnings

25 781

32 658

Humanistiskt, teologiskt, juridiskt, samhällsvetenskapligt

24 099

Naturvetenskapligt, tekniskt,
farmaceutiskt, vård

64 047

Odontologiskt

70 371

Övrigt

30 274

26 067

Medicinskt

98 301

Design

107354

68 989

Undervisnings

56 153

Konst

153 087

69 011

Övrigt

53 995

Musik

92 441

61 762

Design

169 445

Opera

220 689

139 248

Konst

215 197

Teater

213 882

112 115

Musik

148 026

Media

216 324

184 021

Opera

346 013

Dans

150 012

87 470

Teater

314 786

Idrott

78 563

38 178

Media

381 943

Dans

228 735

Idrott

112 923

Regeringen lämnar förslag till justering av percapitaersättning i avsnitt 5.10.2.
För samtliga universitet och högskolor anges under respektive avsnitt ett beräknat anslagsbelopp (i
löpande priser) för åren 1999 och 2000. Dessa anslagsbelopp är beräknade exklusive de av riksdagen
tidigare beslutade nedjusteringarna av anslagen med
anledning av utvecklingen på hyresmarknaden för år
1999 och år 2000. De beslutade nedjusteringarna för
år 1999 uppgår till totalt 18,5 miljoner kronor och
för år 2000 till 104 miljoner kronor i 1998 års prisläge. Dessa nedjusteringar har beräknats under anslaget B 45. Särskilda utgifter inom universitet och
högskolor m.m. för dessa år. Regeringen avser att
återkomma i budgetpropositionen för budgetåret
1999 med förslag till hur nedjusteringarna skall fördelas på respektive lärosätes anslag.
Regeringen redovisade föregående år att en besparing om 1 000 miljoner kronor skall genomföras år
1999. Av rent tekniska skäl har denna besparing - i
likhet med förra året - lagts under anslaget B 48. Ersättningar för klinisk utbildning och forskning.

5.10.2 Justering av per capita-ersättningar

Skälen för regeringens förslag: Samtliga ersättningsbelopp har räknats upp med 2,14 % (pris- och
löneomräkning) och därefter reducerats med de besparingar som redovisats i det föregående. De ovan
redovisade förändringarna avseende grundutbildningsanslagen innebär således att ersättningsbeloppen för helårsstudenter och helårsprestationer har
räknats om på motsvarande sätt.

5.10.3 Anslagssystem
Regeringen uppdrog i september 1996 åt Högskoleverket att följa upp vissa delar av resurstilldelningssystemet för den grundläggande högskoleutbildningen. Uppföljningen skulle avse en översyn av
dels nivåerna för per capita-ersättningarna för olika
utbildningsområden, dels om utbildningsutbudet hade förskjutits från vissa ämnesområden och kurser
vars kostnader är relativt höga. I uppdraget ingick
också att klargöra huruvida vissa utbildningar har
missgynnats av det befintliga systemet samt att utarbeta ett återredovisningssystem för universitet och
högskolor och att redovisa en metod för att regelbundet följa upp de faktiska kostnaderna i förhållande till per capitaersättningen. Vidare ingick i arbetet
att pröva den metod som Högskoleverket och Riksrevisionsverket (RRV) har redovisat i en gemensam
rapport; Redovisning vid universitet och högskolor
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(Reg.nr 60-660-96). Högskoleverket skulle enligt
uppdraget också föreslå vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att justera det befintliga systemet.
Högskoleverket har redovisat uppdraget i rapporten
Uppföljning av resurstilldelningssystemet (reg. nr 602999-96). Rapporten har nyligen remissbehandlats.
När det gäller kostnadsuppföljning och metoder
för detta innehåller Högskoleverkets rapport ett förslag till återrapporteringssystem där grundutbildningens kostnader skall ställas i relation till antalet
helårsstudenter. Detta mått skall kompletteras med
kvantitativa nyckeltal.
Vidare har riksdagens utbildningsutskott låtit göra
en utredning av samma frågor (Grundläggande högskoleutbildning 1996/97:URD4). Som framgår av
avsnittet 5.10.4 har även ”lokaldelen” i högskoleanslagen varit föremål för utredning.
Universitet och högskolor har stor frihet att utforma sitt eget utbildningsutbud och att fördela de
resurser som statsmakterna ställer till förfogande.
Regeringen anser att det är rimligt att redovisningen
av kostnader är sådan att jämförelser kan göras
mellan tilldelade och förbrukade resurser. Regeringen
anser också att det är av stor vikt att underlaget för
budgetdialogen mellan regeringen och respektive lärosäte innehåller uppföljning av kostnadsutvecklingen. Det är viktigt att kostnaderna för grundutbildning och forskning/forskarutbildning kan belysas mer
ingående inför budgetdialogen. Vidare är det väsentligt att redovisningsprinciperna är och tillämpas lika
så att uppgifterna är jämförbara lärosätena emellan.
Regeringen avser att senare ta ställning till Högskoleverkets rapport. I de delar som avser kostnadsuppföljning kommer regeringen att initiera ytterligare utredningsarbete.
Från och med budgetåret 1997 anvisas samtliga
universitet och högskolor medel för grundläggande
högskoleutbildning samt för forskning och forskarutbildning i form av ramanslag. Ersättningen från anslagen för grundläggande högskoleutbildning relateras till de prestationer som har utförts. Den slutliga
ersättningen för grundutbildning som universitet och
högskolor erhåller från statsbudgeten fastställs därför
efter det aktuella budgetårets slut. I det fall ersättningen för redovisade helårsstudenter och helårsprestationer understiger takbeloppet, redovisas mellanskillnaden som ett anslagssparande. Om universitetet
eller högskolan redovisar fler prestationer än vad
som kan ge ersättning inom takbeloppet kan sådana
överskjutande prestationer sparas till följande budgetår för att då berättiga till ersättning.
Behovet av flexibilitet och svårigheten att exakt
planera antalet helårsstudenter och helårsprestationer
motiverar att såväl helårsprestationer som outnyttjat
takbelopp (anslagssparande), upp till ett värde av tio
procent av takbeloppet, skall kunna överföras fortlöpande från ett budgetår till nästa utan begränsning
till olika budgetperioder.

5.10.4 Lokalförsörjning och investeringar
Lokalförsörjning
Från och med budgetåret 1994/95 ingår medel för
den grundläggande högskoleutbildningens lokalhyror
under respektive lärosätes anslag för sådan utbildning. För forskning och forskarutbildning vid universitet och högskolor med fakultetsanslag anvisas varje
berört lärosäte ett anslag med en särskild anslagspost
för ersättningen för lokalhyror. För forskning och
forskarutbildning vid de mindre och medelstora högskolorna, samt konstnärligt utvecklingsarbete vid de
konstnärliga högskolorna, anvisas varje berört lärosäte en anslagspost i vilken både ersättningen för lokalhyror och ersättningen för forskningsverksamheten m.m. ingår.
Universitet och högskolor redovisade för kalenderåret 1996 lokalkostnader som sammanlagt uppgår till drygt 4 miljarder kronor vilket motsvarar
drygt 14 % av de sammanlagda verksamhetskostnaderna. Av högskolornas årsredovisningar framgår att
andelen lokalkostnader av de sammanlagda kostnaderna har minskat med 0,14 procentenheter vid en
jämförelse mellan budgetåret 1994/95 och kalenderåret 1996.
Universitet och högskolor skall i likhet med andra
myndigheter enligt Förordningen (1993:528) om
statliga myndigheters lokalförsörjning upprätta och
fortlöpande hålla en plan över myndighetens behov
av lokaler m.m. aktuell. Av de universitet och högskolor som inlämnat en lokalförsörjningsplan till Statens lokalförsörjningsverk planerar huvuddelen att
utöka sin lokalarea med hänvisning till en expansion
av verksamheten på grund av såväl redan genomförd
som en förväntad framtida expansion.
Med anledning av utvecklingen på hyresmarknaden har regeringen för de sista sex månaderna av
budgetåret 1995/96 samt för budgetåret 1997 nedjusterat ersättningen för lokalhyror till universiteten
och högskolorna. Regeringen avser att fullfölja nedjusteringen tills dess att medlen för lokalhyror inom
anslagen minskats med 15 % i förhållande till nivån
budgetåret 1994/95. För budgetåret 1998 uppgår
nedjusteringen till 35,3 miljoner kronor fördelat på
både grundutbildning samt forskning och forskarutbildning. Av den sammanlagda nedjusteringen återstår därefter 18,5 miljoner kronor för budgetåret
1999 samt 104 miljoner kronor för budgetåret 2000.
Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare
(Fi 1996:26) att utvärdera ombildningen av Byggnadsstyrelsen. I ett delbetänkande (SOU 1996:187)
har utredningen bl.a. lämnat förslag avseende de organisatoriska formerna för det statliga ägandet av
ändamålsfastigheter; vilka hyressättningsprinciper
som bör gälla mellan statliga myndigheter och statliga fastighetsägare samt hur styrningen av lokalanskaffningen bör vara utformad. Utredningen redovisade i juni 1997 slutbetänkandet Lokalförsörjning
och fastighetsägande (SOU 1997:96). Statens lokal115
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försörjningsverk har i en utvärdering av lokalförsörjningsreformen (rapport 1996:43) lämnat förslag som
bl.a. berör hyressättningen i statligt ägda ändamålsfastigheter. Även Riksdagens revisorer har i en skrivelse till riksdagen (1995/96:RR11) behandlat myndigheternas lokalförsörjning. Revisorerna efterlyser
bl.a. en tolkning av de principer för hyressättning av
ändamålslokaler som förvaltas av Akademiska Hus
och Vasakronan, som accepteras av såväl fastighetsbolag som hyresgäster.
Regeringen avser att samlat överväga förslagen i
ovan nämnda utredningar efter det att utvärderingen
av Byggnadsstyrelsens ombildning har remissbehandlats.
Regeringen har uppdragit åt en särskild utredare
(dir. 1997:47) att i samråd med de konstnärliga högskolorna i Stockholm dels analysera lokalbehovet
och föreslå en lämplig samlokalisering av dessa högskolor, dels överväga en eventuell verksamhetsmässig
integrering av utbildningarna. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i denna fråga under år
1998.
Investeringar
I lagen (1996:1059) om statsbudgeten finns bestämmelser om finansiering av investeringar. De
statliga universiteten och högskolorna disponerar
låneramar i Riksgäldskontoret för investeringar i
anläggningstillgångar. Lånemodellen regleras i
kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) och
omfattar samtliga anläggningstillgångar som används i verksamheten i såväl anslagsfinansierad
som avgifts- och bidragsfinansierad verksamhet.
I samband med utbyggnaden av högskolan med
sammanlagt 60 000 platser under perioden 19972000 planerar högskolorna att öka omfattningen av
sina investeringar i anläggningstillgångar. Av högskolornas budgetunderlag framgår att nyupplåningen
beräknas uppgå till mellan 1,9 och 1,7 miljarder
kronor per år under åren 1997 till 2000. De kvarstående lånen beräknas under samma fyraårsperiod att
öka från 2,9 till 4,1 miljarder kronor per år. De statliga universitetens och högskolornas beräknade investeringar framgår av nedanstående tabell (miljoner
kr):
1997

1998

1999

2000

Nyupplåning

1 908

1 788

1 852

1 776

Amorteringar

1 009

1 263

1 397

1 649

Kvarstående lån

2 925

3 511

3 941

4 097

Räntekostnader

166

212

242

264

5.11 Utbildningsuppdragen

Regeringens förslag:
I det generella uppdraget skall ingå att universitet och
högskolor vid utformandet av utbildningsutbudet
skall beakta behovet av utbildade inom det informationstekniska området.

Skälen för regeringens förslag: I budgetpropositionen
för år 1997 angav regeringen nya utbildningsuppdrag
för samtliga universitet och högskolor för treårsperioden 1997-1999. Vidare angavs ett generellt utbildningsuppdrag för samtliga universitet och högskolor
vad gäller distansutbildning, fortbildning, vidareutbildning, studenter med invandrarbakgrund, jämställdhet och rekrytering. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag vad gäller såväl
omfattning som inriktning av utbildningsuppdragen.
Mot bakgrund härav fastställde regeringen i regleringsbrev för budgetåret 1997 utbildningsuppdrag
för samtliga universitet och högskolor för treårsperioden 1997-1999. I utbildningsuppdragen fastställdes
examensmål för treårsperioden 1997-1999 och för
treårsperioden 2000-2002 omfattande följande examina: grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 4-9, gymnasielärarexamen, civilingenjörsexamen samt apotekarexamen.
Vad gäller generella examina faställdes examensmål
för magisterexamen. Utbildningsuppdragen innehåller vidare fastställda mål för lägsta antal helårsstudenter samt därav mål för lägsta antal helårsstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska
utbildningsområdena.
Grundutbildning
Utbildningsuppdragen föreslås fortsättningsvis få
följande utformning. I likhet med vad som tidigare
angivits för treårsperioden 1997-1999 kommer utbildningsuppdragen för flertalet universitet och högskolor att bestå av examensmål, styrning av utbildningsuppdragets inriktning, takbelopp och i vissa fall
särskilda åtaganden. Regeringen föreslår att det generella utbildningsuppdraget kompletteras med att
universitet och högskolor vid utformande av utbildningsutbudet skall beakta det stora behovet av utbildade inom det informationstekniska området. Bakgrunden är bl.a. bristen på högutbildad arbetskraft
inom området (se avsnitt 5.2.1 och avsnitt 5.2.3).
Riksdagen har beslutat om resurser för en fortsatt
ökning av antalet platser (helårsstudenter) till högskolan även för budgetåren 1998 och 2000 (avsnitt
5.2.1). Utbildningsuppdragen avseende grundutbildningens inriktning och omfattning bör ändras i enlighet härmed. Därför kommer i regleringsbrevet att
fastställas nya mål för lägsta antalet helårsstudenter
per universitet och högskola, samt därav ett mål för
lägsta antal helårsstudenter inom de naturvetenskapliga och tekniska utbildningsområdena. Respektive
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universitets och högskolas takbelopp förändras i enlighet med ovan nämnda förändringar.
I enlighet med de förändringar av dimensioneringen av olika lärarutbildningar (avsnitt 5.2.4) som regeringen föreslår bör examensmålen höjas för treårsperioden 2000-2002 vad avser grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen. Dessa kommer
senare att fastställas i regleringsbrevet för 1998. I övrigt gäller faställda examensmål för treårsperioderna
1997-1999 och 2000-2002. Planeringsförutsättningar anges även för treårsperioden 2003-2005 för att
universitet och högskolor skall ges möjlighet att genom förändrad antagning påverka antalet examinerade under denna senare period.
Nedanstående tabell visar sammantaget antalet
avlagda examina under treårsperioden 1993/941995/96, fastställda, föreslagna och planerade examensmål för innevarande och kommande treårsperioder för olika examina.
EXAMEN

EXAMENSMÅL
UTFALL
93/94-95/96

1997-1999

2000-2002

2003-2005

Magisterexamen

5 551

14 155

17 920

17 920

Civilingenjörsexamen

9 110

10 700

11 670

12 870

Grundskollärarexamen
med inriktning mot
undervisning i årskurserna 4-9

2 291

4 440

6 260

4 200

Gymnasielärarexamen

3 057

3 720

4 485

4 830

226

280

350

370

Apotekarexamen

Forskning och forskarutbildning
De riktlinjer för verksamheten och resurserna som
riksdagen beslutade om med anledning av den forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5, bet.
1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt budgetpropositionen (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1,
rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999
skall ligga fast.
Regeringen föreslår i denna proposition att mål
fastställs för andelen kvinnor av nyrekryterade professorer under treårsperioderna 1997-1999 respektive 2000-2002 (avsnitt 5.4.3) samt att preliminära
mål skall gälla för examinationen inom forskarutbildningen (avsnitt 5.5.4).
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5.12 Anslag
B 1.
1995/96

EXAMEN

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

Magisterexamen

996

1900

2200

2200

Civilingenjörsexamen

313

550

550

700

Grundskollärarexamen 4-9

316

530

560

380

727 874

Gymnasielärarexamen

319

470

540

580

Apotekarexamen

226

280

350

370

Uppsala universitet:
Grundutbildning
Anslag
därav

1 092 632

1996

1997

Anslag

763 015

1998

Förslag

766 767

1999

Beräknat

798 077

2000

Beräknat

829 809

Resultatinformation

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för universitetet.
Uppsala universitet har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade universitetet helårsprestationer motsvarande 155 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

450

560

Gymnasielärarexamen

500

540

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för universitetets fortsatta planering
redovisas i det följande antalet avlagda examina under treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för
lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 6 000. Av dessa skulle minst
350 avse civilingenjörsexamen, minst 310 avse
grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7, minst 480 avse grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9, minst 450 avse gymnasielärarexamen
och minst 290 avse läkarexamen. Utbildningsuppdraget har fullgjorts för samtliga examina med undantag för grundskollärarexamen med inriktning
mot undervisning i årskurserna 1-7 och grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9, där drygt 80 % respektive 70 % har
fullgjorts.
De särskilda åtagandena har fullgjorts med undantag av åtagandet att anordna s.k. NT-utbildning.
Antalet registrerade studenter under läsåret
1995/96 var 26 000, vilket motsvarar 19 340 helårsstudenter. Detta är en ökning av antalet helårsstudenter med 11 % jämfört med läsåret 1993/94. Uppsala universitet är ett utpräglat ungdomsuniversitet
och nybörjarnas ålder sjunker stadigt. Av studenterna är 54 % kvinnor.
Utbildningsutbudet har ändrats under 1990-talet.
Områdena teknik och naturvetenskap samt lärarutbildningarna har ökat sin andel av utbildningsutbudet, medan områdena samhällsvetenskap och juridik
har minskat sina andelar. Samhällsvetenskap dominerar dock fortfarande med 25 % av alla helårsstudenter.
För att främja samarbetet över fakultetsgränserna
i frågor som gäller miljö, utveckling och andra
gränsöverskridande framtidsfrågor inrättades år
1996 ett centrum för miljö- och utvecklingsstudier.
Detta centrum skall utgöra en bas för ämnesöverskridande kurser och seminarier.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 733 182 000 kronor, därav 8 007 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i en118
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lighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 33 585 000 kronor. Av ersättningen för särskilda
åtaganden avser 27 156 000 kronor s.k. NTutbildning.

B 2.

Uppsala universitet: Forskning
och forskarutbildning

1995/96

Anslag
därav

I anslagsposten samhällsvetenskaplig fakultet ingår
medel för Kollegiet för samhällsforskning (SCASSS).
För att täcka kostnader för verksamheten, som tidigare har finansierats av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, tilldelas universitetet 9,2
miljoner kronor. Utöver detta tillförs anslagsposten
0,4 miljoner kronor för Torgny Segerstedts gästprofessur, som tidigare har finansierats av Rådet för
forskning om universitet och högskolor.
Anslagsposten ersättning för lokalhyror m.m. har
tillförts 0,5 miljoner kronor för att täcka ökade lokalhyror för Gustavianum.

1 349 219

1996

899 119

1997

Anslag

906 412

1998

Förslag

952 889

1999

Beräknat

981 904

2000

Beräknat

1 011 306

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som planeringsförutsättning bör gälla att universitetet erhåller ytterligare 0,5 miljoner kronor för lokalkostnader för Gustavianum år 1999.

Beloppen anges i tusental kronor

Resultatinformation
Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) och
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att minst 22 % av de nyrekryterade professorerna
vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).

Antalet avlagda doktorsexamina ökar stadigt. Under
läsåret 1995/96 examinerades 266 doktorer, vilket
var 4 % fler än läsåret 1994/95 och den högsta examinationen någonsin. Andelen kvinnliga disputerade
läsåret 1995/96 var 32 %. Antalet forskarstuderande
som ägnade mer än 10 % av normal heltid åt forskarutbildningen var i stort sett detsamma som läsåret
1994/95 och uppgick till 2 400. Under läsåret
1995/96 uppgick antalet professorer, omräknat till
heltid, till 279. Av dessa var 6 % kvinnor. Inom ramen för regeringens särskilda satsningar på professurer och forskarassistenttjänster för underrepresenterat kön har fem professurer och tio forskarassistentjänster placerats vid Uppsala universitet.

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:

B 3.
1995/96

FAKULTET M.M.
(TUSENTAL KRONOR)

Humanistisk
Teologisk
Juridisk
Samhällsvetenskaplig
Medicinsk
Farmaceutisk

Lunds universitet:
Grundutbildning
Anslag

1 810 729

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

115 006

31 194

1997

Anslag

1 228 535

19 626

4 953

1998

Förslag

1 165 260

19 308

4 495

1999

Beräknat

1 108 679

127 658

29 101

2000

Beräknat

1 149 865

132 805

19 544

39 454

12 812

Teknisk -naturvetenskaplig

290 390

81 051

Ersättning för lokalhyror, m.m.

208 642

Summa

952 889

därav

1996

1 205 623

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för universitetet.
Lunds universitet har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
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Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade universitetet helårsprestationer motsvarande 40 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Med anledning av överflyttningen av huvudmannaskapet för lärarutbildningarna vid universitetet till
den blivande högskolan i Malmö (avsnitt 5.3.1) ändras utbildningsuppdragets inriktning för Lunds universitet. Den del i utbildningsuppdraget som rör lärarutbildningar upphör att gälla. I övrigt gäller
utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100).

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för universitetets fortsatta planering
redovisas i det följande antalet avlagda examina under treårsperioden 1993/94-1995/96 och tidigare
fastställda examensmål för treårsperioderna 19971999 och 2000-2002. Vidare redovisas regeringens
beräkningar av examensmål för treårsperioden 20032005.
EXAMEN

Magisterexamen
Civilingenjörsexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

905

1800

2100

2100

1531

1700

1940

2140

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 8 400. Av dessa skulle minst
1 520 avse civilingenjörsexamen, minst 610 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i
årskurserna 1-7, minst 580 grundskollärarexamen
med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9,
minst 1 000 gymnasielärarexamen, minst 500 läkarexamen samt minst 30 tandläkarexamen. Utbildningsuppdraget för samtliga examina har i stort fullgjorts med undantag för grundskollärarexamen med
inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7 och
gymnasielärarexamen där 70 % respektive 80 % har
fullgjorts. Utbildningsuppdraget för grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 har fullgjorts till knappt 50 %.
Grundutbildningen har fortsatt att öka, främst inom de tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska områdena. Antalet registrerade studerande under läsåret 1995/96 var cirka 34 000, motsvarande
27 600 helårsstudenter, vilket innebär en ökning med

cirka 1 000 helårsstudenter jämfört med läsåret
1994/95. Hälften av studenterna var kvinnor.
Antalet avlagda magisterexamina ökade med
30 % mellan läsåren 1994/95 och 1995/96. Ett sekretariat har inrättats med uppgift att stimulera och
medverka till utveckling av kurser för fortbildning
och vidareutbildning vid universitetet.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Högskoleverket har nyligen granskat och bedömt
kvalitetsarbetet vid universitetet (Högskoleverkets
rapportserie 1997:23 R). Lunds universitet var bland
de första universiteten i Sverige med att systematiskt
granska kvaliteten med en egeninitierad utvärdering
år 1991. Lunds universitet har, enligt Högskoleverkets bedömning, en tydlig strategi i sitt övergripande
kvalitetsarbete. Det övergripande kvalitetsarbetet bedrivs på ett målmedvetet och systematiskt sätt och
ger ett positivt intryck. Universitetets olika områden
har nått olika långt med kvalitetsarbetet, men ett
övergripande intryck är att arbetet bedrivs ambitiöst
av målmedvetna ledningar och engagerade lärare.
Det påpekas bl.a. att det är angeläget att universitetets ledning visar ett tydligt ledarskap och för ut särskilt angelägna kvalitetsfrågor i organisationen, att
universitetet utvecklar det akademiska ledarskapet på
olika nivåer samt att bristen på återkoppling av
kursutvärderingar från studenterna åtgärdas.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 1 075 108 000 kronor, därav 8 414 000 kronor som engångsersättning. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som har redovisats under avsnitt
5.2.1 samt de förändringar som föreslås i samband
med den blivande högskolan i Malmö (avsnitt 5.3.1).
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 90 152 000 kronor. Av ersättningen för särskilda
åtaganden avser 34 906 000 kronor s.k. NTutbildning och 55 247 000 kronor avser ersättning
för tandvårdscentralen, nationellt resurscentrum i
fysik och för trafikflygarutbildning.
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B 4.

Lunds universitet: Forskning
och forskarutbildning

1995/96

Anslag
därav

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som planeringsförutsättning bör gälla att universitetet erhåller ytterligare medel för Skissernas museum
med 2,5 miljoner kronor för 1999. Vidare bör gälla
att universitetet erhåller medel till ökade hyreskostnader för nya och ombyggda lokaler för Biomedicinskt centrum för 1999 med 9 miljoner kronor.

1 394 255

1996

932 100

1997

Anslag

941 950

1998

Förslag

977 689

1999

Beräknat

1 009 673

2000

Beräknat

1 040 097

Resultatinformation

Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) och
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1,
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att minst 19 % av de nyrekryterade professorerna
vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).

Forskarutbildningen fortsätter att expandera. Läsåret 1995/96 antogs drygt 600 studerande till
forskarutbildningen. Andelen kvinnor bland de
nyantagna har ökat till 43 % för läsåret 1995/96
jämfört med 38 % för föregående läsår. Sammantaget finns drygt 3 100 studenter som ägnar forskarutbildningen mer än 10 % av normal heltid.
Antalet avlagda doktorsexamina var under läsåret
1995/96 detsamma som under föregående läsår,
d.v.s. cirka 280. Av de disputerade var 27 %
kvinnor. Antalet licentiatexamina ökade till cirka
100, varav 36 % avlades av kvinnor. Antalet professorer, omräknat till heltid, uppgick läsåret
1995/96 till 344. Av dessa var 9 % kvinnor.

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
FAKULTET M.M.
(TUSENTAL KRONOR)

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

100 946

28 685

Teologisk

18 021

4 630

Juridisk

14 950

3 435

Samhällsvetensk.

96 786

27 018

153 676

22 115

Humanistisk

Medicinsk
Odontologisk

25 189

4 319

Matem.-naturvet.

192 387

56 478

Teknisk

171 076

51 789

Konstn. utv.

4 243

Ersättning för lokalhyror, m.m.

200 412

Summa

977 689

I anslagsposten humanistisk fakultet ingår medel
för Skissernas museum med 0,5 miljoner kronor. I
anslagsposten ersättning för lokalhyror, m.m. ingår 4 miljoner kronor för ökade hyreskostnader
för nya och ombyggda lokaler för Biomedicinskt
centrum.

B 5.
1995/96

Göteborgs universitet:
Grundutbildning
Anslag
därav

1 315 255

1996

876 940

1997

Anslag

926 538

1998

Förslag

926 126

1999

Beräknat

960 185

2000

Beräknat

996 178

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för universitetet.
Göteborgs universitet har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade universitetet helårsprestationer motsvarande 191 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angiv121
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na examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

410

500

Gymnasielärarexamen

650

720

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för universitetets fortsatta planering
redovisas i det följande antalet avlagda examina under treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för
lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

937

2000

2400

2400

Grundskollärarexamen 4-9

410

840

500

330

Gymnasielärarexamen

650

670

720

770

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 6 800. Av dessa skulle minst
730 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7, minst 1 100 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i
årskurserna 4-9, minst 1 000 gymnasielärarexamen,
minst 272 läkarexamen samt minst 170 tandläkarexamen. Utbildningsuppdraget har fullgjorts med
undantag för grundskollärarexamen med inriktning
mot undervisning i årskurserna 1-7 där nära 90 %
har fullgjorts, grundskollärarexamen med inriktning
mot undervisning i årskurserna 4-9 där nära 40 %
har fullgjorts och gymnasielärarexamen där nära
70 % har fullgjorts. Den låga genomströmningen inom lärarutbildningarna har analyserats av en arbetsgrupp inom Göteborgs universitet. Arbetsgruppens
åtgärdsförslag prövas och utvecklas för närvarande
av universitetet.
Antalet registrerade studenter under läsåret
1995/96 var 29 500 vilket motsvarar 22 200 helårsstudenter. Det är en ökning med 4 % jämfört med
föregående läsår. 60 % av studenterna var kvinnor.
Volymökningen är fördelad på samtliga utbildningsområden med tyngdpunkt på de samhällsvetenskapliga, humanistiska och naturvetenskapliga områdena.
Rekryteringen sker alltjämt i stor utsträckning från
Västsverige.

Antalet nybörjare på program har minskat med
närmare 1 000 på tre år, medan de fristående kursernas andel av det totala kursutbudet har ökat från
40 % till närmare 50 % sedan läsåret 1992/93. Den
andel studenter som läser på fördjupningskurser fortsätter att öka något och motsvarar för närvarande
drygt 15 %. I samverkan med närliggande högskolor
har ett omfattande utvecklingsarbete initierats i syfte
att främja och öka utbudet av distansutbildning med
hjälp av modern informationsteknologi.
De särskilda åtagandena har i stort fullgjorts med
undantag för aspirantutbildning.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 891 540 000 kronor, därav 8 414 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 34 586 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.

B 6.
1995/96

Göteborgs universitet:
Forskning och forskarutbildning
Anslag
därav

1 078 541

1996

716 838

1997

Anslag

723 664

1998

Förslag

784 320

1999

Beräknat

805 441

2000

Beräknat

827 168

Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1,
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att 22 % av nyrekryterade professorer vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).
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B 7.

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
FAKULTET M.M.
(TUSENTAL KRONOR)

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

Humanistisk

102 896

27 634

Samhällsvetensk.

131 301

34 503

Medicinsk

153 246

21 272

19 893

4 234

129 218

37 549

Odontologisk
Matem.-naturvet.
Sekretariat för genusforskning

5 066

Konstn. utv.

6 903

Bot. trädgården

4 854

Ersättning för lokalhyror, m.m.

230 943

Summa

784 320

I anslagsposterna humanistisk fakultet och samhällsvetenskaplig fakultet ingår en resursförstärkning för
tvärvetenskaplig, gränsöverskridande forskning och
forskarutbildning. I anslagsposten matematisknaturvetenskaplig fakultet ingår medel med 715 000
kronor för förre rektorn vid Högskolan Kristianstads
forskningsverksamhet. I anslagsposten ersättning för
lokalhyror, m.m. ingår 30,4 miljoner kronor till ökade hyreskostnader för Centrum för experimentell
biomedicin.

Resultatinformation
Antalet avlagda doktorsexamina har ökat med 20 %
sedan läsåret 1994/95 och uppgick läsåret 1995/96
till 218, varav cirka 35 % hade avlagts av kvinnor.
Antalet studerande som ägnade mer än 10 % av
normal heltid åt forskarutbildningen uppgick under
hösten 1996 till drygt 2 000, vilket är samma nivå
som under de senaste åren. Andelen kvinnliga forskarstuderande har under det senaste året ökat från
40 % till 42 %. Antalet professorer, omräknat till
heltid, uppgick hösten 1996 till 239. Av dessa var
cirka 10 % kvinnor, vilket motsvarar en mindre ökning jämfört med hösten 1995.

1995/96

Stockholms universitet:
Grundutbildning
Anslag
därav

1996

903 440
601 620

1997

Anslag

631 848

1998

Förslag

647 173

1999

Beräknat

676 104

2000

Beräknat

704 185

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för universitetet.
Stockholms universitet har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade universitetet helårsprestationer motsvarande 139 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för universitetets fortsatta planering
redovisas i det följande antalet avlagda examina under treårsperioden 1993/94-1995/96 och tidigare
fastställda examensmål för treårsperioderna 19971999 och 2000-2002. Vidare redovisas regeringens
beräkningar av examensmål för treårsperioden 20032005.
EXAMEN

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÄL
20002002

MÅL
20032005

734

2200

2600

2600

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 5 100. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
Antalet registrerade studenter under läsåret
1995/96 var knappt 31 000, vilket motsvarar knappt
21 000 helårsstudenter, vilket är oförändrat jämfört
med föregående år. Nära 60 % av studenterna var
kvinnor. Ökningen inom grundutbildningen har under den senaste femårsperioden varit störst procentu123
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ellt sett inom den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts,
med undantag för åtagandet att anordna basår.
Allt fler studenter läser på fördjupningskurser.
Den mest påtagliga förändringen är ökningen av andelen helårsstudenter på 80-poängsnivån inom det
samhällsvetenskapliga utbildningsområdet. Antalet
helårsstudenter på fördjupningskurs har ökat med
20 % sedan läsåret 1992/93.
En kontinuerlig förändring och förnyelse av kursutbudet pågår, både genom revidering av befintliga
kurser men även genom tillskapandet av nya kurser.
Mot bakgrund av erfarenheter från utländska universitet med samarbetsinriktad och samhällsorienterad
utbildning i matematik, har man inom matematisknaturvetenskapliga fakulteten startat en ny utbildningslinje, projektlinjen i matematik, fysik och matematisk statistik 120-160 poäng. Målet för denna
linje är att försöka uppnå en jämnare könsfördelning
genom att rekrytera fler kvinnor.

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1,
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att 21 % av nyrekryterade professorer vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
FAKULTET M.M. (TUSENTAL KRONOR)

Resurser för 1998

1995/96

Stockholms universitet:
Forskning och forskarutbildning
Anslag
därav

1998
STUDIEFINANSIERING

120 205

32 104

23 249

3 783

Samhällsvetensk.

135 806

30 459

Matem.-naturvet.

294 822

62 170

Humanistisk

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 604 129 000 kronor, därav 8 414 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 43 044 000 kronor. Av ersättningen för särskilda
åtaganden avser 20 559 000 kronor s.k. NTutbildning och 22 485 000 kronor avser nationellt
resurscentrum för kemi, kompletteringsutbildning för
socialarbetare med utländsk examen, Tolk- och översättarinstitutet, teckentolkning samt kostnader för
studenter med funktionshinder.

B 8.

1998
ANSLAG

1 096 034

1996

728 806

1997

Anslag

743 788

1998

Förslag

776 182

1999

Beräknat

797 615

2000

Beräknat

820 729

Juridisk

Int.meteorolog inst.

1 667

Ersättning för lokalhyror, m.m.

200 433

Summa

776 182

I anslagsposten humanistisk fakultet ingår medel för
forskningsområdet svenska för döva med 0,9 miljoner kronor, för forskning och vård av Tage Erlanders
arkiv med 250 000 kronor. I anslagsposten samhällsvetenskaplig fakultet ingår medel för forskning
vid Centrum för Invandrarforskning med 1 miljon
kronor.

Planeringsförutsättning för 1999
Som planeringsförutsättning bör gälla att universitetet erhåller ersättning tillsammans med Kungl. Tekniska högskolan för ökade hyreskostnader med totalt
16 miljoner kronor vardera i samband med inflyttning i det med Kungl. Tekniska högskolan gemensamma Fysikcentrum.

Resultatinformation

Beloppen anges i tusental kronor

Vid universitetet avlades läsåret 1995/96 sammanlagt
212 examina inom forskarutbildningen, varav 140
doktorsexamina och 72 licentiatexamina. Antalet
licentiatexamina har ökat med 33 % jämfört med
124
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läsåret 1994/95. Andelen kvinnor av dem som disputerade inom humanistiskt forskningsområde 1995/96
var knappt 50 %. Motsvarande siffra för matematiskt-naturvetenskapligt forskningsområde var cirka
30 %. Antalet nyantagna till forskarutbildningen läsåret 1995/96 uppgick till drygt 300. Antalet studerande som ägnade mer än 10 % av normal heltid åt
forskarutbildning uppgick till cirka 1 900. Antalet
doktorandtjänster uppgick läsåret 1995/96 till 562.
Antalet professorer omräknat till heltid uppgick till
197 hösten 1996. Av dessa var 14 % kvinnor.

B 9.
1995/96

Umeå universitet:
Grundutbildning
Anslag
därav

1996

607 450

Anslag

634 097

1998

Förslag

677 386

1999

Beräknat

716 901

2000

Beräknat

754 677

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för universitetet.
Umeå universitet har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade universitetet helårsprestationer motsvarande 15 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

EXAMEN

Magisterexamen
Civilingenjörsexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

562

2000

2300

2300

45

150

180

370

Grundskollärarexamen 4-9

289

500

630

420

Gymnasielärarexamen

326

350

400

430

Resultatinformation

913 782

1997

ställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för
lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

530

630

Gymnasielärarexamen

370

400

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 3 900. Av dessa skulle minst
75 avse civilingenjörsexamen, minst 410 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7, minst 430 grundskollärarexamen med
inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9, minst
500 gymnasielärarexamen, minst 269 läkarexamen
samt minst 130 tandläkarexamen. Utbildningsuppdraget för samtliga examina har uppfyllts med undantag för grundskollärarexamen med inriktning
mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen vilka uppfyllts till drygt 65 % samt civilingenjörsexamen som uppfyllts till 60 %.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Grundutbildningen har expanderat kraftigt under
treårsperioden. Ökningen omfattar i stort sett alla
områden, men har varit särskilt stor inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Antalet registrerade studenter under läsåret 1995/96 var
cirka 18 800, motsvarande drygt 14 200 helårsstudenter, vilket innebär en ökning med drygt 10 %
jämfört med läsåret 1994/95. Knappt hälften av studenterna var kvinnor.
Umeå universitet har en omfattande distansutbildning och utlokaliserad utbildning. Totalt var cirka 6 500 personer registrerade på distanskurser vid
Umeå universitet. Drygt 60 % av dessa var kvinnor.
75 % av de som studerade på distanskurser var äldre
än 25 år. Påfallande är att antalet distansstuderande
på fördjupningskurser har ökat.

Resurser för 1998
Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för universitetets fortsatta planering
redovisas i det följande antalet avlagda examina under treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fast-

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 658 037 000 kronor, därav 17 679 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i en125
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lighet med vad som redovisats under avsnitten 5.2.1
och 5.2.5 samt med hänsyn till utökningen av läkarutbildningen under avsnitt 5.2.2.1. Ersättningen för
särskilda åtaganden har beräknats till 19 349 000
kronor. Av ersättningen för särskilda åtaganden avser 17 549 000 kronor s.k. NT-utbildning och
1 798 000 kronor avser lektorat i samiska och Bildmuséet.

FAKULTET M.M.
(TUSENTAL KRONOR)

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

Humanistisk

54 091

12 154

Samhällsvetenskap

90 571

16 838

126 612

14 269

Medicinsk
Odontologisk
Matem.-naturvet.

24 152

3 404

146 450

28 808

Konstn. utv.

820

Ersättning för lokalhyror, m.m.

79 454

Summa

522 150

B 10. Umeå universitet: Forskning
och forskarutbildning
Planeringsförutsättning för 1999
1995/96

Anslag
därav

1996

742 419
494 364

1997

Anslag

500 155

1998

Förslag

522 150

1999

Beräknat

551 698

2000

Beräknat

567 724

Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1,
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att 22 % av de nyrekryterade professorerna vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:

Som planeringsförutsättning för 1999 bör gälla att
universitetet erhåller ersättning med 14 miljoner kronor för ökade lokalkostnader för kemiskt-biologiskt
centrum.

Resultatinformation
Antalet avlagda doktorsexamina läsåret 1995/96
var drygt 80, vilket i stort är oförändrat jämfört
med föregående år. Knappt 30 licentiatexamina
avlades läsåret 1995/96. 28 % av examina inom
forskarutbildningen avlades av kvinnor. Under
läsåret 1995/96 antogs cirka 210 studenter till
forskarutbildningen, varav 29 % var kvinnor.
Sammanlagt fanns det läsåret 1995/96 drygt
1 000 studerande som ägnade mer än 10 % av
normal heltid åt forskarutbildningen. Under läsåret 1995/96 uppgick antalet professorer omräknat till heltid till 143, varav 7 % var kvinnor.

B 11. Linköpings universitet:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

793 665
528 419

1997

Anslag

577 673

1998

Förslag

638 344

1999

Beräknat

690 767

2000

Beräknat

741 622

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för universitetet.
Linköpings universitet har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
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1996 redovisade universitetet helårsprestationer motsvarande 39 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

330

440

Gymnasielärarexamen

250

270

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för universitetets fortsatta planering
redovisas i det följande antalet avlagda examina under treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för
lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen
Civilingenjörsexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

586

900

1100

1100

1414

1500

1700

1900

Grundskollärarexamen 4-9

204

315

440

290

Gymnasielärarexamen

131

250

270

290

läsår. Hälften av studenterna läsåret 1995/96 var
kvinnor. Universitetet karaktäriseras av att studenterna till stor del består av ungdomsstuderande. Något fler studenter än föregående år läser på fördjupningskurser. Andelen fördjupningskurser utgör 23 %
av det totala utbudet.
Antalet kvinnor har ökat på de tekniska utbildningarna. De nya utbildningsprogrammen Informationsteknologi, Industriell ekonomi med internationell inriktning och Teknisk biologi har en stor andel
kvinnor, 40 % eller mer.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
I juni 1996 beslutade riksdagen att Linköpings
universitet skulle erhålla 2 300 platser, av den beslutade utbyggnaden om 30 000 platser 1997 och 1999.
Merparten av dessa nya platser skulle förläggas till
Norrköping. Under budgetåret 1995/96 började universitet därför planera den största samlade utbyggnaden av utbildning och forskning som universitet
genomfört efter sin tillkomst. Fyra utvecklingskommittéer har till uppgift att utveckla utbildning och
forskning vid Campus Norrköping inom teknik och
naturvetenskap, kultur och medier, sociala och kulturella förändringsprocesser samt lärande. Grundtankar bakom utvecklingen av Campus Norrköping
är en ökad rekrytering från grupper med svaga studietraditioner och/eller personer med invandrarbakgrund samt en breddad och fördjupad omvärldskontakt.
Från och med den 1 januari 1996 bedriver Linköpings universitet vårdutbildning på uppdrag
av Östergötlands läns landsting. Inom ramen för detta uppdrag bedrevs vårdutbildning för drygt 900 helårsstudenter under kalenderåret 1996. Dessa helårsstudenter tillkommer utöver de tidigare redovisade
helårsstudenterna.
Linköpings universitet har erhållit rätt att utfärda
teologie kandidatexamen om 140 poäng.

Resultatinformation

Resurser för 1998

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 3 500. Av dessa skulle minst
1 250 avse civilingenjörsexamen, minst 290 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i
årskurserna 1-7, minst 390 grundskollärarexamen
med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9,
minst 250 gymnasielärarexamen samt minst 150 läkarexamen. Utbildningsuppdraget har fullgjorts med
undantag för grundskollärarexamen med inriktning
mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen, där drygt 50 % har fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Antalet
registrerade studerande under läsåret 1995/96 uppgick till drygt 14 000, vilket motsvarar cirka 12 000
helårsstudenter. Det innebär en ökning av antalet
helårsstudenter med 11 % jämfört med föregående

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 613 750 000 kronor, därav 16 009 000 kronor
som engångsersättning. I takbeloppet är medel beräknade för 30 helårsstudenter i yrkesteknisk högskoleutbildning inom träteknik. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen
1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt
5.2.1. Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats till 24 594 000 kronor och avser s.k. NTutbildning med särskilt vuxenstudiestöd.
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B 12. Linköpings universitet:
Forskning och forskarutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

turvetenskapscentrum som universitetet uppför, med
10 miljoner kronor.

487 320

Resultatinformation

324 952

1997

Anslag

323 203

1998

Förslag

343 420

1999

Beräknat

362 114

2000

Beräknat

371 036

Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1,
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att 17 % av de nyrekryterade professorerna vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).

Resurser

Under läsåret 1995/96 har 114 doktorsexamina och
83 licentiatexamina utfärdats, vilket innebär en fördubbling jämfört med läsåret 1990/91. Sammantaget
finns cirka 1 100 studerande som ägnade mer än
10 % av normal heltid åt forskarutbildningen. Under
budgetåret 1995/96 antogs 173 studenter till forskarutbildningen, varav 47 kvinnor. Andelen kvinnor
bland det totala antalet forskarstuderande är 32 %,
en liten ökning jämfört med läsåret 1994/95. Antalet
professorer omräknat till heltid uppgick läsåret
1995/96 till 137. Av dessa var 9 kvinnor, vilket var
lika många som föregående år. Andelen kvinnliga
lektorer är nu 22 %, en ökning jämfört med läsåret
1994/95. Den externa forskningsfinansieringen har
fortsatt att öka.

B 13. Karolinska institutet:
Grundutbildning
1995/96

Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:

Anslag
därav

1996

475 139
318 002

1997

Anslag

307 388

1998

Förslag

295 824

1999

Beräknat

301 316

2000

Beräknat

310 542

Beloppen anges i tusental kronor
FAKULTET M.M. (TUSENTAL KRONOR)

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

Filosofisk

13 077

5 190

Medicinsk

74 388

7 518

Teknisk

116 333

36 508

Tema

56 744

10 752

Ersättning för lokalhyror, m.m.

82 878

Summa

343 420

I anslagsposten Tema ingår medel för ett nytt tema,
tema Etnicitet, med 4 miljoner kronor samt medel
för en generell resursförstärkning med för uppbyggnad av tvärvetenskaplig forskarutbildning i Norrköping.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för Karolinska institutet.
Karolinska institutet har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade institutet helårsprestationer motsvarande 22 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Som planeringsförutsättning för 1999 bör gälla att
universitetet erhåller medel för kostnader förknippade med Himmel och hav, som är ett teknik och na-
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Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 1 100. Av dessa skulle minst
740 avse läkarexamen och minst 240 tandläkarexamen. Utbildningsuppdraget har i stort fullgjorts.
Antalet registrerade studenter i grundläggande
högskoleutbildning läsåret 1995/96 uppgick till cirka
4 200, vilket motsvarar knappt 2 600 helårsstudenter. Det är i stort sett oförändrat antal helårsstudenter jämfört med föregående läsår. För de nya utbildningarna, inom biomedicin samt yrkesutbildningarna
till tandtekniker och optiker, finns en dominans av
kvinnliga studenter. Denna är dock inte lika uttalad
som för bl.a. sjukgymnast- och logopedutbildningarna. Inom läkar- och tandläkarutbildningarna har
könsfördelningen varit jämn sedan många år.
Utbudet av fristående kurser som tidigare var
mycket begränsat vid Karolinska institutet har utökats från 35 helårsplatser läsåret 1991/92 till 350 helårsplatser läsåret 1995/96. När det gäller fristående
kurser har institutets strävan i första hand varit att
tillgodose behovet av påbyggnadsutbildningar knutna till de yrkesinriktade grundutbildningarna, exempelvis på nivån för magisterutbildning. I andra hand
har man strävat efter att tillgodose behov av fortbildning och vidareutbildning för yrkesverksamma
inom de yrken institutets egna grundutbildningar leder till och att stimulera uppbyggnad av kurser inom
institutets profilområden.
Institutet har i samband med införandet av nya
utbildningsplaner i olika utbildningsprogram initierat
ett pedagogiskt förändringsarbete. Riktade insatser
för pedagogisk utbildning som en del av lärarnas
professionella kompetensutveckling har genomförts.
Medel för att förbättra tillgången på vetenskapligt
meriterade lärare har i huvudsak styrts till universitetsadjunkterna inom sjukgymnast- och logopedutbildningarna. Detta har under läsåret 1995/96 resulterat i fyra magisterexamina, två registreringar som
doktorander och en doktorsavhandling. En väsentlig
del av kvalitetsutvecklingsarbetet är de regelmässiga
utvärderingar som genomförs på samtliga kurser och
inom alla utbildningar.
Karolinska institutet har fr.o.m. den 1 januari
1997 beteckningen universitet.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 232 558 000 kronor, därav 2 613 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden uppgår till

63 267 000 kronor, varav 61 524 000 kronor avser
ersättning för tandvårdscentralen.

B 14. Karolinska institutet: Forskning
och forskarutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

759 358
507 732

1997

Anslag

558 025

1998

Förslag

603 168

1999

Beräknat

624 171

2000

Beräknat

642 736

Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1,
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att 23 % av de nyrekryterade professorerna vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
FAKULTET M.M.
(TUSENTAL KRONOR)

Medicinsk
Odontologisk

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

337 062

41 535

32 922

6 540

Ersättning för lokalhyror, m.m.

233 184

Summa

603 168

I anslagsposten medicinsk fakultet ingår medel för
studiefinansiering i forskarutbildningen – för doktorander som undervisar och handleder vid Södertörns
högskola med 6 miljoner kronor samt medel för
Centrum för idrottsforskning med 5,4 miljoner kronor. I anslagsposten ersättning för lokalhyror, m.m.
ingår 28,2 miljoner kronor till ökade hyreskostnader
med anledning av upprustningen av Karolinska institutets lokaler.
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Resultatinformation

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000

Vid Karolinska institutet bedrivs såväl grundläggande biomedicinsk forskning som mer tillämpad patientrelaterad medicinsk och odontologisk forskning. Institutet strävar mot att bredda forskningsprofilen
genom att lyfta fram forskning inom folkhälsovetenskap och vårdvetenskap.
Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan
och Stockholms universitet har gemensamt startat en
biomedicinsk forskarskola. Skolan som anordnar ett
forskningsförberedande år, riktar sig främst till studerande med minst 100 högskolepoäng från en
grundutbildning som anknyter till det biomedicinska
området. Läsåret 1995/96 antogs drygt 300 studerande till forskarutbildningen. Höstterminen 1995
fanns sammantaget 960 studerande, som ägnade mer
än 10 % av normal heltid åt forskarutbildningen,
registrerade vid Karolinska institutet. 183 doktorsexamina och 30 licentiatexamina avlades under läsåret
1995/96. Antalet professorer omräknat till heltid
uppgick läsåret 1995/96 till 165. Av dessa var
knappt 7 % kvinnor.

Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96 och tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002. Vidare redovisas regeringens beräkningar av examensmål för treårsperioden 2003-2005.

B 15. Kungl. Tekniska högskolan:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

865 903
576 711

1997

Anslag

622 837

1998

Förslag

676 183

1999

Beräknat

711 664

2000

Beräknat

744 242

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för högskolan.
Kungl. Tekniska högskolan har under treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat ett outnyttjat
takutrymme motsvarande 15,4 miljoner kronor av
takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

EXAMEN

Civilingenjörsexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

2791

3300

3600

3750

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 2 900. Av dessa skulle minst
2 750 avse civilingenjörsexamen. Utbildningsuppdraget har fullgjorts.
Antalet registrerade studerande i grundutbildning
under läsåret 1995/96 var cirka 12 000, motsvarande
drygt 9 400 helårsstudenter. Detta är en ökning med
5 % jämfört med läsåret 1994/95. Knappt en fjärdedel av studenterna var kvinnor, vilket är en liten ökning jämfört med läsåret 1994/95.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Kungl. Tekniska högskolan har under budgetåret
1995/96 fått extra medel för att förbättra tillgången
på vetenskapligt meriterade lärare och för pedagogisk utveckling. Flera pedagogiska förnyelseprojekt
pågår.
Det kvalitetsråd som bildades 1994 har under läsåret 1995/96 avslutat arbetet med att ta fram ett
kvalitetsprogram för högskolan och förankring av
programmet har skett bl.a. genom seminarier och
diskussioner. Under läsåret 1995/96 har högskolan
deltagit i utvärderingar av flera civilingenjörsprogram, som lett till bl.a. att delfakulteternas ansvar
och befogenheter skall klargöras samt att den matematiskt-naturvetenskapliga delen anpassas mera till
respektive utbildningsprogram.
Antalet helårsstudenter i anslagsfinansierad fortbildning och vidareutbildning var 200 kalenderåret
1996 och har ökat med 79 % jämfört med läsåret
1994/95. Den avgiftsfinansierade utbildningen har
expanderat från 19 miljoner kronor 1994/95 till 36
miljoner kronor 1996.
Distansutbildningen vid högskolan har utökats
och under läsåret 1995/96 har 26 distanskurser genomförts. Flera forskningsprojekt pågår för att förbättra tekniken i pedagogikens tjänst.
Kungl. Tekniska högskolan har fr.o.m. den 1 januari 1997 beteckningen universitet.
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om infrastrukturens ekonomi med 458 000 kronor
(halvår).

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 627 507 000 kronor, därav 18 290 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 48 676 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som planeringsförutsättning bör gälla att högskolan
tillsammans med Stockholms universitet erhåller ersättning för ökade hyreskostnader med totalt 16
miljoner kronor vardera i samband med inflyttning i
det med Stockholms universitet gemensamma Fysikcentrum. Högskolan bör från 1999 erhålla särskild ersättning om 10 miljoner kronor för ökade hyreskostnader för det nya biblioteket.

B 16. Kungl. Tekniska högskolan:
Forskning och forskarutbildning
Resultatinformation
1995/96

Anslag
därav

1996

732 139
487 897

1997

Anslag

487 667

1998

Förslag

506 043

1999

Beräknat

529 547

2000

Beräknat

542 946

Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1,
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att 6 % av de nyrekryterade professorerna vid högskolan skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).

Efter några år med i princip oförändrat antal nyantagna till forskarutbildningen har en ökning med
drygt 14 % skett läsåret 1995/96 då 325 personer
antogs. Andelen kvinnor bland de nyantagna är
oförändrat 22 %. Sammantaget ägnade knappt
1 400 studenter mer än 10 % av normal heltid åt
forskarutbildning. Av dessa var 21 % kvinnor, vilket
är en oförändrad andel jämfört med föregående läsår. Antalet avlagda doktorsexamina ökade under
läsåret 1995/96 till 120. 15 % av de disputerade var
kvinnor. Även antalet licentiatexamina ökade till
120. Av de personer som avlade licentiatexamen var
20 % kvinnor. Antalet professorer omräknat till helårsarbetande uppgick läsåret 1995/96 till 154. Av
dessa var 2 % kvinnor.

B 17. Luleå tekniska universitet:
Grundutbildning
1995/96

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
FAKULTET M.M.
(TUSENTAL KRONOR)

Anslag
därav

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

Teknisk

316 688

66 710

Ersättning för lokalhyror, m.m.

189 355

Summa

506 043

1996

447 371
297 686

1997

Anslag

322 002

1998

Förslag

351 662

1999

Beräknat

373 930

2000

Beräknat

393 212

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för universitetet.
Luleå tekniska universitet har under treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat ett outnyttjat
takutrymme motsvarande 3 miljoner kronor av takbeloppet.
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Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

160

190

Grundskollärarexamen 4-9

var kvinnor. Universitetet har fortsatt att systematiskt arbeta för att skapa en god miljö när det gäller
kvinnor och teknik.
Luleå tekniska universitet har en omfattande distansutbildning och utlokaliserad utbildning. Under
läsåret 1995/96 anordnades totalt 70 distanskurser
varav 33 på annan ort än Skellefteå och Piteå. På
dessa kurser användes traditionella undervisningsformer till tre fjärdedelar. Användningen av informationsteknologi har ökat.

Resurser för 1998
Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för universitetets fortsatta planering
redovisas i det följande antalet avlagda examina under treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för
lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen
Civilingenjörsexamen
Grundskollärarexamen 4-9

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

47

325

335

335

786

1100

1100

1260

8

40

190

120

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 335 650 000 kronor, därav 10 788 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 16 012 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.

B 18. Luleå tekniska universitet:
Forskning och forskarutbildning
1995/96

Anslag
därav

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 1 400. Av dessa skulle minst
800 avse civilingenjörsexamen, minst 300 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i
årskurserna 1-7, minst 60 grundskollärarexamen
med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9.
Utbildningsuppdraget har i stort sett fullgjorts med
undantag för grundskollärarexamen med inriktning
mot undervisning i årskurserna 4-9.
De särskilda åtagandena har i stort fullgjorts, med
undantag för åtagandet att anordna aspirantutbildning.
Grundutbildningen har expanderat kraftigt under
treårsperioden. Ökningen omfattar alla områden,
men är störst inom det samhällsvetenskapliga området. Antalet registrerade studenter under läsåret
1995/96 var drygt 7 200, motsvarande cirka 6 000
helårsstudenter, vilket innebär en ökning med cirka
600 helårsstudenter jämfört med läsåret 1994/95.
Knappt hälften av studenterna var kvinnor.
Universitetet håller fortfarande en förhållandevis
hög nivå när det gäller antal kvinnliga studenter på
mansdominerande utbildningar. 25 % av nybörjarna
på civilingenjörsutbildningarna höstterminen 1996

1996

245 733
163 521

1997

Anslag

166 997

1998

Förslag

178 285

1999

Beräknat

183 029

2000

Beräknat

187 909

Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast.
För treårsperioden 1997-1999 gäller preliminärt
att 8 % av de nyrekryterade professorerna vid universitetet skall vara kvinnor (avsnitt 5.4.3).
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B 19. Danshögskolan:
Grundutbildning

Resurser
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp. Av de fakultetsvis beräknade
posterna bör minst de belopp som framgår av tabellen disponeras för studiefinansiering inom forskarutbildningen:
FAKULTET M.M.
(TUSENTAL KRONOR)

Filosofisk
Teknisk
Konstn. utv.

1998
ANSLAG

1998
STUDIEFINANSIERING

8 498

1 867

126 714

16 778

844

Ersättning för lokalhyror, m.m.

42 229

Summa

178 285

I anslagsposten filosofisk fakultet ingår en resursförstärkning för forskning och forskarutbildning med 3
miljoner kronor.

1995/96

Anslag
därav

1996

28 772
19 140

1997

Anslag

21 995

1998

Förslag

22 248

1999

Beräknat

23 106

2000

Beräknat

23 756

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag som skall gälla för
Danshögskolan.
Danshögskolan har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 1 miljon kronor över takbeloppet.

Planeringsförutsättning för 1999
Som planeringsförutsättning för 1999 bör gälla att
universitetet erhåller ytterligare 3 miljoner kronor för
uppbyggnad av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning inom ramen för
filosofisk fakultet.

Regeringens överväganden

Resultatinformation

Resultatinformation

Forskningen och forskarutbildningen har huvudsakligen varit koncentrerad till den tekniska fakulteten.
Under läsåret 1996/97 fanns det drygt 50 ämnen inom vilka det bedrevs forskning och forskarutbildning. Under läsåret 1995/96 hade universitetet 50
anställda professorer varav en var kvinna.
Antalet studerande som ägnade mer än 10 % av
normal heltid åt forskarutbildningen var läsåret
1995/96 cirka 320. Under läsåret antogs cirka 70
studenter till forskarutbildningen, varav 33 % var
kvinnor. Antalet avlagda doktorsexamina var 26 läsåret 1995/96 och antalet avlagda licentiatexamina
var 36. Cirka 20 % av samtliga examina avlades av
kvinnor.

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 80 poäng
skulle uppgå till minst 60. Utbildningsuppdraget har
fullgjorts.
Antalet sökande till utbildningarna var läsåret
1995/96 liksom tidigare år stort. Totalt var det 320
sökande till 88 utbildningsplatser. Antalet registrerade studenter under läsåret 1995/96 var cirka 140,
vilket motsvarar cirka 100 helårsstudenter. Det är i
stort sett oförändrat antal helårsstudenter jämfört
med föregående läsår. Av helårsstudenterna var
90 % kvinnor.
Högskoleverket har nyligen granskat och bedömt
kvalitetsarbetet vid Danshögskolan (Högskoleverkets
rapportserie 1997:21 R). Enligt bedömningen bedriver högskolan i många avseenden ett gott kvalitetsarbete. Det informella umgängessättet inom högskolan bidrar på ett positivt sätt till korta
beslutsvägar och en god lyhördhet för åsikter och
synpunkter. Den bästa indikatorn för kvalitet vid
Danshögskolan är framgången hos tidigare studenter. Högskoleverket pekar på att en mer systematisk
utveckling av en sådan uppföljning skulle kunna vara
en mycket effektiv informations- och inspirationskälla. Vidare pekas på vikten av att skriftlig dokumentation inte försummas. Klara och tydliga måldo-

Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.
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kument bör tas fram och en systematisk utvärdering
med god dokumentation göras. Det tycks finnas vissa
barriärer och hinder mellan olika utbildningar, inriktningar och personalgrupper som bör kunna
minskas. Slutligen framhålls vikten av användandet
av modern informationsteknik som utgångspunkt för
bl.a. en berikande omvärldsanalys. Implementering
av IT och en policy för denna utveckling bör vara en
viktig angelägenhet som Danshögskolan borde prioritera. En anslutning till SUNET skulle inte bara förenkla och effektivisera kommunikationsprocessen
inom högskolan och med andra universitet och högskolor utan skulle också kunna vara ett verkningsfullt redskap i internationaliseringsprocessen.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 22 248 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.5.
Resurser för konstnärligt utvecklingsarbete har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och
uppgår till 2 632 000 kronor.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.
Dramatiska institutet ges som ett särskilt åtagande
att i samarbete med Marionetteatern genomföra en
dockspelar- och maskutbildning om 120 poäng. Antagning förutsätts ske vart tredje år och skall omfatta
maximalt tre helårsstudenter.

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 80 poäng
skulle uppgå till minst 75. Utbildningsuppdraget har
fullgjorts.
Antalet sökande läsåret 1995/96 till institutets utbildningar var i likhet med tidigare år stort. Till
film/TV-utbildningarna fanns 1 016 sökande till 24
utbildningsplatser, till teaterutbildningarna 547 sökande till 23 utbildningsplatser och till radioutbildningen 144 sökande till 4 platser. Antalet registrerade studenter i grundläggande högskoleutbildning
läsåret 1995/96 uppgick till 326, vilket motsvarar
112 helårsstudenter.

Resurser för 1998

B 20. Dramatiska institutet:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

69 030
45 645

1997

Anslag

52 273

1998

Förslag

53 284

1999

Beräknat

55 707

2000

Beräknat

57 218

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 53 284 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.5.
Ersättningen för det särskilda åtagandet ingår i takbeloppet. Resurser för konstnärligt utvecklingsarbete
har beräknats under anslaget B 46. Forskning och
konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor
och uppgår till 2 228 000 kronor.

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för Dramatiska institutet.
Dramatiska institutet har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade institutet helårsprestationer motsvarande drygt 0,5 miljoner kronor över takbeloppet.

B 21. Högskolan i Borås:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

149 867
99 037

1997

Anslag

125 528

1998

Förslag

168 506

1999

Beräknat

178 761

2000

Beräknat

190 457

Beloppen anges i tusental kronor
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Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Borås har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 55 miljoner kronor över takbeloppet.

från idéer som har utvecklats inom ramen för examensarbeten.
Omfattningen av forskning och forskarutbildning
har ökat från 5,2 miljoner kronor 1993/94 till 10,9
miljoner kronor 1995/96 (inkl. externa medel). Högskolan lägger särskild vikt vid att bereda så många
lärare som möjligt utrymme att bedriva forskarstudier. Antalet disputerade lärare vid högskolan har
ökat från 10 läsåret 1992/93 till 34 läsåret 1996/97.
Detta motsvarar 25 % av lärarkåren.
Samtliga särskilda åtaganden har fullgjorts.

Regeringens överväganden
Resurser för 1998
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96 och tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002. Vidare redovisas regeringens beräkningar av nya examensmål för treårsperioden 20032005.
EXAMEN

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

42

200

275

275

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 400. Utbildningsuppdraget för
generella examina har fullgjorts. Grundutbildningen
har fortsatt att öka. Under läsåret 1995/96 var cirka
4 000 studenter registrerade vid högskolan. Av dessa
var drygt 60 % kvinnor. Antalet helårsstudenter var
läsåret 1995/96 drygt 2 900 vilket är en ökning med
27 % jämfört med läsåret 1993/94. Huvuddelen av
ökningen har skett under det senaste läsåret. Utbildningsutbudet domineras av teknik, ekonomi, informatik samt biblioteks- och informationsvetenskap.
De textila utbildningarna hör till de mest eftersökta
vid högskolan. Allt fler studenter läser fördjupningskurser. Omvandlingen av grundutbildningen som
inleddes under 1993/94 har resulterat i att ett stort
antal studenter examinerats från kurser på både 60och 80-poängsnivån.
För att underlätta kontakterna mellan högskolan
och det omgivande samhället inrättades under 1996
ett Kunskapsforum. Det skall bl.a. ge stöd för studenter som vill starta egna företag med utgångspunkt

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 137 662 000 kronor, därav 13 950 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitten 5.2.1
och 5.2.5. Ersättningen för särskilda åtaganden har
beräknats till 27 028 000 kronor och avser s.k. NTutbildning. Högskolan erhåller en tillfällig ökning av
anslagsbeloppet med 3 816 000 kronor på grund av
extraordinära hyreskostnader för de textila utbildningarna. Resurser för forskning har beräknats under
anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
9 212 000 kronor.

B 22. Högskolan Dalarna:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

195 708
129 612

1997

Anslag

166 828

1998

Förslag

186 586

1999

Beräknat

207 638

2000

Beräknat

227 349

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan Dalarna har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 8 miljoner kronor över takbeloppet.
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Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

340

440

Grundskollärarexamen 4-9

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

Magisterexamen

0

60

150

150

Grundskollärarexamen 4 -9

0

90

440

290

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 400. Av dessa skulle minst
270 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7. Utbildningsuppdraget
för generella examina har fullgjorts. Uppdraget för
grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7 har fullgjorts till drygt 80 %.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Antalet
registrerade studerande under läsåret 1995/96 var
cirka 4 600, vilket motsvarar cirka 3 500 helårsstudenter. Det är en ökning med drygt 20 % jämfört
med föregående år. Andelen kvinnor bland studenterna var cirka 55 % läsåret 1995/96. Utbildningsutbudet domineras fortsatt av lärarutbildningar och
högskoleingenjörsutbildningar.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts,
med undantag av åtagandet att anordna s.k. NTutbildning.
86 lärare har under läsåret deltagit i forskarutbildning jämfört med 67 föregående år. Av de forskarstuderande var 28 % kvinnor under 1995/96. Av
högskolans lärare har cirka 11 % doktorsexamen.
Det ekonomiska utfallet av verksamheten vid högskolan har för budgetåret 1995/96 visat på ett underskott. Detta får konsekvenser bl.a. för omfattning

och inriktning av utbildningsutbudet vid högskolan.
Högskolestyrelsen har beslutat om ett handlingsprogram för den kommande perioden med en rad åtgärder för att nå balans i verksamheten.
Högskoleverket har granskat och bedömt kvalitetsarbetet vid Högskolan Dalarna (Högskoleverkets
rapportserie 1997:6 R). Ett gott kvalitetsarbete pågår
inom högskolan där utformning och genomförande
präglas av olika enheters ämnesanknytning och den
kultur som råder vid respektive enhet. Högskolan
har dock problem som kan hänföras till tidigare år.
Omvandlingen från tidigare läroanstalter till en högskola för akademisk utbildning och forskning har
varit problematisk. Ett hinder för att skapa en nödvändig helhetssyn för högskolan är att föregångarna
till högskolan bibehållit sin identitet. Det saknas t.ex.
ett systematiskt kvalitetsarbete på en övergripande
nivå. Anknytningen mellan grundutbildningen och
de relativt självständiga forskningscentrumen är påfallande svag vilket påverkar det önskvärda kvalitetsarbetet. Det påpekas att ett för högskolan samlat
kvalitetsutvecklingsprogram med tydlig ansvarsfördelning bör tas fram.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 170 958 000 kronor, därav 9 968 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 15 628 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.
Resurser för forskning har beräknats under anslaget
B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
vid vissa högskolor och uppgår till 25 168 000 kronor.

B 23. Högskolan i Gävle/Sandviken:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

184 156
122 403

1997

Anslag

166 145

1998

Förslag

186 991

1999

Beräknat

210 077

2000

Beräknat

224 656

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
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Högskolan i Gävle/Sandviken har under treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade
takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30
juni 1996 redovisade högskolan helårsprestationer
motsvarande 2 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör öka. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

90

120

Grundskollärarexamen 4-9

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen
Grundskollärarexamen 4-9

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

17

120

180

180

0

15

120

80

Utbildningsutbudet har under treårsperioden
1993/94-1995/96 förskjutits mot mer utbildning inom naturvetenskap och teknik. Närmare 40 % av
högskolans helårsstudenter finns inom utbildningsområdena naturvetenskap och teknik. Samtidigt har
utbildningsutbudet minskat inom förskollärar- och
fritidspedagogutbildningarna. Allt fler studenter läser
på fördjupningskurser och allt fler kurser ges på 60och 80-poängsnivå.
Ett mål är att bereda så många lärare som möjligt
utrymme att bedriva forskarstudier. Antalet lektorer
vid högskolan omräknat till årsarbetande har ökat
från 33 läsåret 1993/94 till 51 läsåret 1995/96 och
utgör nu 35 % av samtliga lärare.
Omfattningen av forskning och forskarutbildning
har ökat vid högskolan från 7 miljoner kronor
1993/94 till 20,8 miljoner kronor budgetåret
1995/96.
Högskoleverket har granskat och bedömt kvalitetsarbetet vid högskolan (Högskoleverkets rapportserie
1997:15 R). Verket framhåller högskolans framgångsrika utveckling av forskningsverksamhet med
anknytning till grundutbildningen, men påpekar behovet av en tydlig plan för forskningens kvalitetsutveckling. Enligt bedömningen finns det förutsättningar för att bedriva ett systematiskt övergripande
kvalitetsarbete vid högskolan. Det påpekas dock att
den nuvarande organisationens matrisstruktur bör
ses över för att skapa en tydligare ansvars- och arbetsfördelning samt att pedagogisk utveckling verkar
få för lite centralt stöd och uppmuntran. Vidare
framhålls behovet av ett systematiskt kvalitetsarbete
för internationaliseringen och för arbetet med jämställdhet.
Sedan höstterminen 1995 bedriver högskolan sin
verksamhet samlat i de nya lokalerna på Kungsbäck.
Genom flytten till de nya lokalerna har lokalytan
fördubblats.

Resultatinformation

Resurser för 1998

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 350 och av dessa skulle minst
300 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Under
läsåret 1995/96 var knappt 4 600 studenter registrerade vid högskolan. Av dessa var 58 % kvinnor liksom föregående år. Antalet helårsstudenter var läsåret 1995/96 cirka 3 400 vilket är en ökning med
25 % jämfört med läsåret 1993/94. Andelen registrerade studenter på distansutbildningar utgör 23 % av
samtliga studenter, motsvarande 13 % av totala antalet helårsstudenter. Två tredjedelar av de distansstuderande var kvinnor läsåret 1995/96.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 156 569 000 kronor, därav 6 293 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 30 423 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.
Resurser för forskning har beräknats under anslaget
B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
vid vissa högskolor och uppgår till 14 877 000 kronor.
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B 24. Högskolan i Halmstad:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

Resultatinformation

101 473
67 353

1997

Anslag

100 710

1998

Förslag

127 659

1999

Beräknat

142 091

2000

Beräknat

154 258

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Halmstad har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 35 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

40

60

Gymnasielärarexamen

40

50

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

72

200

300

300

Grundskollärarexamen 4-9

0

0

60

40

Gymnasielärarexamen

0

0

50

50

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattar minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 150. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Antalet
registrerade studerande under läsåret 1995/96 var
cirka 4 200, vilket motsvarar cirka 2 700 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter har ökat med 16 %
jämfört med föregående läsår. Drygt hälften av studenterna var kvinnor.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
En förändring av programutbudet har skett. Förskollärar- och fritidspedagogutbildningarna har ersatts av ett utökat antal platser inom främst teknik
och ekonomi.
Sedan den 1 juli 1995 anordnar högskolan
vårdutbildningar på uppdrag av Landstinget Halland. Högskolan har fått nya examensrättigheter för
grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärarexamen.
Omfattningen av forskning och forskarutbildning
har ökat vid högskolan från cirka 14 miljoner kronor
1993/94 till 45,3 miljoner kronor 1995/96. Större
delen av forskningen utförs vid centrumbildningar.
Vid utgången av 1996 var tolv centrumbildningar
verksamma. Högskolans forskning ingår i såväl nationella som internationella nätverk. Drygt 40 av
högskolans lärare följer forskarutbildning. Högskoleverket har beslutat om rätt att inrätta sex professurer.
I högskolans arbete med den s.k. tredje uppgiften
har aktiviteter som projektsamverkan med arbetslivet, uppdragsutbildning liksom nybildning av företag
fortsatt prioriterats.
Högskoleverket har granskat och bedömt kvalitetsarbetet vid högskolan (Högskoleverkets rapportserie
1997:24 R). Högskoleverket har i sin bedömning av
kvalitetsarbetet bl.a. framhållit att Högskolan i
Halmstad präglas av ett dynamiskt och intensivt arbetssätt som har vunnit erkänsla och beundran. De
resultat som har kommit fram är goda exempel på
vad en högskola kan åstadkomma på olika nivåer.
För att högskolan skall kunna fortsätta denna positiva utveckling fordras emellertid att högskolan med
dess styrelse och ledning i spetsen prioriterar och genomför ett långsiktigt kvalitetsarbete med tydlig målsättning som täcker hela högskolan.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 114 017 000 kronor, därav 12 586 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
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Ersättningen för särskilda åtaganden uppgår till
13 642 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B
46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid
vissa högskolor och uppgår till 21 190 000 kronor.

B 25. Högskolan i Kalmar:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

143 054

Anslag

172 385

1998

Förslag

201 819

1999

Beräknat

225 958

2000

Beräknat

248 943

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Kalmar har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 7 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

9

100

150

150

Grundskollärarexamen 4-9

0

30

190

120

Gymnasielärarexamen

0

10

80

100

Resultatinformation

213 480

1997

EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

150

190

65

80

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och 20002002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare redovisas
regeringens beräkningar av examensmål för treårsperioden 2003-2005.

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 500. Av dessa skulle minst
300 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka i omfattning. Antalet registrerade studenter i grundläggande
högskoleutbildning läsåret 1995/96 uppgick till nära
4 000, vilket motsvarar knappt 3 000 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter har ökat med 6 % jämfört med föregående läsår. Något mer än hälften av
studenterna var kvinnor. Högskolan har utökat sitt
utbud av icke programanknutna kurser och därmed
möjliggjort för studenterna att framför allt i sina
kandidat- och magisterexamina välja andra ämnen
än de som ingår i programmen. Intresset för deltidskurser, som vänder sig till yrkesverksamma personer som vill fortbilda och vidareutbilda sig, har
ökat markant – antalet studenter har tredubblats under perioden.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Stora satsningar har gjorts på ny teknik under
verksamhetsåret för att öka tillgängligheten till högre
utbildning. Högskolans kontakter med näringsliv och
samhälle har ökat väsentligt under perioden och resulterat i en snabbt växande uppdragsverksamhet.
Vid högskolan bedrivs såväl intradisciplinär
forskning inom olika ämnesområden nära kopplade
till högskolans grundutbildningar som tvärvetenskaplig forskning inom vissa s.k. profilerade forskningsområden. Under verksamhetsperioden bedrev
sammanlagt 38 personer anställda vid högskolan
forskarutbildning. Av dessa innehade 12 doktorandtjänst. Antalet lärare vid högskolan uppgick till 160.
Av dessa hade 49 doktorsexamen eller motsvarande.
Forskningsvolymen var under perioden störst inom
det naturvetenskapliga området. Högskolan har fått
tillstånd att inrätta en professur i teknisk miljövetenskap.
Högskoleverket har nyligen granskat och bedömt
kvalitetsarbetet
vid
Högskolan
i
Kalmar
(Högskoleverkets rapportserie 1997:25 R). Enligt
bedömningen råder det utmärkt goda förutsättningar
för att bedriva ett systematiskt övergripande kvalitetsarbete vid högskolan, vilket inte minst visar sig i
den imponerande och breda insats som lagts ned i
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arbetet med självvärderingen. Det förutsätter dock
att högskolan snabbt tar fram övergripande målsättningar och strategier. Det påpekas att högskolan bör
utveckla en mer genomgripande strategi för rekrytering av personal och kompetensutveckling än vad
som finns idag.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96 och tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002. Vidare redovisas regeringens beräkningar av examensmål för treårsperioden 2003-2005.

Resurser för 1998
EXAMEN

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 182 895 000 kronor, därav 9 805 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 18 924 000 kronor. Av ersättningen för särskilda
åtaganden avser 11 785 000 kronor s.k. NTutbildning och 7 140 000 kronor avser fortbildning
av journalister. Resurser för forskning har beräknats
under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
21 189 000 kronor.

B 26. Högskolan i Karlskrona/
Ronneby: Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

91 239
60 447

1997

Anslag

96 554

1998

Förslag

127 406

1999

Beräknat

147 177

2000

Beräknat

166 369

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Karlskrona/Ronneby har under treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler
helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget
den 30 juni 1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 12 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

9

100

150

150

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94 - 1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattar minst 120 poäng skulle uppgå till minst 100. Utbildningsuppdraget har fullgjorts.
Antalet registrerade studerande under läsåret
1995/96 var 2 200, vilket motsvarar cirka 1 600 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter har ökat med
13 % jämfört med läsåret 1994/95. Andelen kvinnliga studenter har ökat något jämfört med föregående
läsår och var cirka 40 %.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Nya utbildningsprogram har startats. Som ett försök att öka andelen kvinnor i de tekniska utbildningarna påbörjades programmet Datateknisk utbildning
för kvinnor under hösten 1996. Samtliga studeranden på programmet är kvinnor.
Högskolan har fått examensrättighet på magisternivå i ämnet historia.
Omfattningen av forskning har ökat vid högskolan från 9,3 miljoner kronor 1993/94 till 49,2 miljoner kronor 1995/96. Högskoleverket har beslutat att
ge rätt till inrättande av sex professurer. En forskarskola i teleinformatik har inrättats i samarbete med
Kungl. Tekniska högskolan och Mitthögskolan. Under 1995/96 har bland högskolans personal 4 avlagt
doktorsexamen och 4 licentiatexamen.
Den s.k. tredje uppgiften är väl representerad i
högskolans verksamhet. Högskolan har ett relativt
omfattande samarbete med omvärlden. Näringslivet
har satsat lika mycket som högskolan i de gemensamma projekten. Genom bl.a. Kunskapsbron har
kontaktverksamheten i regionen utvecklats och ett
femtontal företag har därigenom fått hjälp med kvalificerad produktutveckling.
Högskoleverket har granskat och bedömt kvalitetsarbetet vid högskolan (Högskoleverkets rapportserie
1997:24 R). Högskoleverket har i sin bedömning av
kvalitetsarbetet bl.a. framhållit att Högskolan i
Karlskrona/Ronneby, trots att den endast har varit
verksam under mindre än ett decennium, har blivit
en dynamisk kraft för den lovande utvecklingen i
Blekinge av tillämpningar av informationsteknik in140
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om mjukvaruområdet och telekommunikation. Den
effektiva utåtriktade informationsinsatsen om högskolans målsättning och visioner saknar emellertid en
motsvarighet i en inre process för att sprida information om kvalitetsarbetet och därigenom åstadkomma
en förankring genom allas delaktighet i kvalitetsarbetet. Det är därför angeläget att finna systematiska
och långsiktiga metoder för kvalitetsarbetet.

1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

400

500

Gymnasielärarexamen

280

310

Resurser för 1998

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 100 315 000 kronor, därav 9 805 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden uppgår till
25 619 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.
Högskolan erhåller en tillfällig ökning av anslagsbeloppet med 1 473 000 kronor på grund av tillfälliga
extraordinära lånekostnader för investeringar i anläggningstillgångar. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och
uppgår till 21 259 000 kronor.

Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

Magisterexamen

111

200

260

260

Grundskollärarexamen 4-9

210

370

500

330

77

250

310

340

Gymnasielärarexamen

Resultatinformation

B 27. Högskolan i Karlstad:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

316 277
210 264

1997

Anslag

247 545

1998

Förslag

274 584

1999

Beräknat

299 410

2000

Beräknat

324 050

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Karlstad har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 34 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 1 700. Av dessa skulle minst
500 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7, minst 300 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i
årskurserna 4-9 samt minst 100 gymnasielärarexamen. Utbildningsuppdraget har fullgjorts med undantag för grundskollärarexamina med inriktning
mot undervisning mot årskurserna 4-9 och för gymnasielärarexamina där 77 respektive 70 % har fullgjorts.
Högskolans särskilda åtaganden har i stort fullföljts med undantag för åtagandet att anordna basårsutbildning.
Grundutbildningen har fortsatt att öka i omfattning. Antalet registrerade studenter i grundläggande
högskoleutbildning läsåret 1995/96 uppgick till
8 100, vilket motsvarar cirka 6 500 helårsstudenter.
Antalet helårsstudenter har ökat med 3 % jämfört
med föregående läsår. Utbildningsutbudet domineras
av kurser inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Andelen NT-studenter är konstant vid en jämförelse mellan läsåren 1994/95 och
1995/96 medan antalet NT-studenter under samma
period har ökat. Allt fler studenter läser på fördjupningskurser.
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Antalet helårsstudenter inom fortbildning och vidareutbildning har minskat under de tre senaste åren.
Högskolan har intensifierat kvalitetsarbetet med
utgångspunkt i Högskoleverkets granskning av kvalitetsarbetet vid högskolan. Varje institution har genomfört en självvärdering som berör olika delar av
både grundutbildning och forskning. Ett omfattande
organisationsförändringsarbete har också påbörjats.
Högskolan har bedrivit forskning inom det humanistiska,
samhällsvetenskapliga,
matematisknaturvetenskapliga samt det tekniska vetenskapsområdet. Av forskningsvolymen räknat i antal personår
sker 70 % inom ramen för det humanistiska och
samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet. Under
budgetåret 1995/96 fanns 165 aktiva doktorander,
varav andelen kvinnor uppgick till 40 %. Högskolan
har fått tillstånd att inrätta sju professurer.

belopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 7 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

280

380

Grundskollärarexamen 4-9

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 252 220 000 kronor, därav 9 479 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen hösten
1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt
5.2.1. Ersättningen för det särskilda åtagandet av genomförande av s.k. NT-utbildning har beräknats till
21 648 000 kronor. Högskolan erhåller en tillfällig
ökning av anslagsbeloppet med 716 000 kronor på
grund av tillfälliga extraordinära lånekostnader för
investeringar i anläggningstillgångar.
Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till 42 612 000
kronor.

B 28. Högskolan Kristianstad:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

146 903
97 641

1997

Anslag

126 461

1998

Förslag

150 031

1999

Beräknat

162 568

2000

Beräknat

172 682

Beloppen anges i tusentals kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan Kristianstad har under treårsperioden
1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade tak-

Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

Magisterexamen

0

50

100

100

Grundskollärarexamen 4-9

0

0

380

250

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 560. Av dessa skulle minst
400 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Antalet
registrerade studenter under läsåret 1995/96 var cirka 3 600, vilket motsvarar cirka 2 600 helårsstudenter. 63 % av studenterna var kvinnor.
Under den gångna treårsperioden har grundutbildningsprogrammen omstrukturerats, särskilt inom
teknikområdet. Lärarutbildningarna utgör fortfarande den dominerande delen av utbildningsutbudet
följt av tekniska och ekonomiska utbildningar. Neddragningen på barn- och ungdomspedagogiska programmet har skett till fördel för grundskollärarprogrammet med inriktning mot undervisning i
årskurserna 4-9. Detta har bl.a. inneburit en jämnare
könsfördelning vid högskolan.
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Högskolan har fått examensrättigheter för grundskollärarutbildning med inriktning mot undervisning
i årskurserna 4-9.
För budgetåret 1995/96 har högskolan bl.a. beslutat om inrättande av s.k. temaforskning. Antalet studerande på forskarutbildningen har ökat från 9 läsåret 1994/95 till 16 läsåret 1995/96. Man kan
numera notera en jämn fördelning mellan kvinnor
och män när det gäller forskarutbildning.
Högskoleverket har granskat och bedömt kvalitetsarbetet vid högskolan (Högskoleverkets rapportserie
1997:3 R). Högskoleverket har i sin bedömning av
kvalitetsarbetet bl.a. framhållit att högskolan är mitt
uppe i en intensiv utvecklingsfas som kommer att ha
betydelse för högskolans framtid. Kontakterna med
den kringliggande regionen tycks vara goda, särskilt
gäller detta på skolområdet för lärarutbildningen.
Ledarskapet har emellertid haft brister som har inverkat negativt på kvaliteten i verksamheten. Kvalitetsarbetet kom vidare i gång sent.

1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 20 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96 och tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002. Vidare redovisas regeringens beräkningar av examensmål för treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 133 059 000 kronor, därav 12 586 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden uppgår till
16 973 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B
46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid
vissa högskolor och uppgår till 13 689 000 kronor.

B 29. Högskolan i Skövde:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

99 470
65 398

1997

Anslag

95 901

1998

Förslag

126 990

1999

Beräknat

143 594

2000

Beräknat

158 106

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Skövde har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

19

50

80

80

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 120. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
De särskilda åtagandena har fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Antalet
registrerade studenter under läsåret 1995/96 var
2 700, vilket motsvarar cirka 2 400 helårsstudenter.
Andelen kvinnor bland högskolans nybörjare har
ökat, från drygt 30 % hösten 1992 till 52 % hösten
1996. Detta är ett resultat av en strävan att öka rekryteringen av kvinnliga studenter genom att kombinera teknikvetenskapliga ämnen med humanvetenskapliga.
Omkring 60 % av prestationerna inom grundutbildningen utförs inom de humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Fördelningen mellan
de olika utbildningsområdena har inte förändrats
under de senaste två läsåren.
Högskolans forskning har sin tyngdpunkt inom
naturvetenskaplig och teknisk fakultet; särskilt omfattande är forskningen inom informationsteknik
med kärnområdet datavetenskap. Under budgetåret
1995/96 fanns 35 aktiva doktorander, varav 7 kvinnor.
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Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 107 679 000 kronor, därav 12 586 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 19 214 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.
Högskolan erhåller en tillfällig ökning av anslagsbeloppet med 97 000 kronor på grund av tillfälliga extraordinära lånekostnader för investeringar i anläggningstillgångar. Resurser för forskning har beräknats
under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
12 997 000 kronor.

ket motsvarar 1 500 helårsstudenter. Det är en ökning med nästan 10 % jämfört med föregående läsår.
Drygt hälften av studenterna var kvinnor. Efterfrågan på såväl grundutbildning som fortbildning och
vidareutbildning har varit större än tillgången på utbildningsplatser. En tendens till ökad efterfrågan på
teknisk och naturvetenskaplig utbildning kan ses.
Flera utbildningsprogram har utvecklats till treåriga utbildningar och anpassats till COOP-metoden
dvs. teoretiska studier varvade med arbetsperioder,
där studenterna får lön. Högskolan har i COOP skapat en profil som på ett positivt sätt gjort högskolan
känd samt bidragit till att utveckla utbildningarna.
Utbildningsformen leder bl.a. till att ett omfattande
kontaktnät skapas mellan högskolan och arbetslivet,
vilket ökar högskolans möjligheter att medverka i
regionens utveckling.
Omfattningen på forskarutbildningen har under
det gångna året ökat jämfört med året innan, men är
fortfarande blygsam. Vid högskolan finns sju doktorander och 15 lärare i forskarutbildning.

B 30. Högskolan i Trollhättan/
Uddevalla: Grundutbildning
Resurser för år 1998
1995/96

Anslag
därav

1996

79 887
53 060

1997

Anslag

80 533

1998

Förslag

94 030

1999

Beräknat

119 799

2000

Beräknat

137 217

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget har beräknats all ersättning som är
förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla har under treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat så
många helårsprestationer som kan ersättas inom beslutade takbelopp.

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 81 220 000 kronor, därav 1 798 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 12 809 000 kronor och avser s.k. NT-utbildning.
Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
8 467 000 kronor.

B 31. Högskolan i Växjö:
Grundutbildning
Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattar minst 120 poäng
skall uppgå till minst 100. Utbildningsuppdraget har
fullgjorts.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Antalet
registrerade studenter läsåret 1995/96 var 2 300, vil-

1995/96

Anslag
därav

1996

239 515
158 871

1997

Anslag

197 693

1998

Förslag

225 300

1999

Beräknat

250 663

2000

Beräknat

274 754

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Växjö har under treårsperioden 1 juli
1993 - 30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
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än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 19 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

240

310

Gymnasielärarexamen

175

195

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare redovisas regeringens beräkningar av examensmål för treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

133

300

450

450

Grundskollärarexamen 4-9

49

290

310

210

Gymnasielärarexamen

59

120

195

190

Magisterexamen

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 1 300. Av dessa skulle minst
370 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7, minst 160 grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i
årskurserna 4-9 och minst 60 gymnasielärarexamen.
Utbildningsuppdraget för generella examina har fullgjorts. Utbildningsuppdragen för grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna
1-7 och gymnasielärarexamen har i stort fullgjorts,
medan uppdraget avseende grundskollärarutbildning
med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9
har fullgjorts till cirka 40 %.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Högskolan hade läsåret 1995/96 cirka 6 900 registrerade studenter vilket motsvarar drygt 5 200

helårsstudenter. Det är en ökning med 4 % jämfört
med föregående läsår.
Ett fortsatt arbete har bedrivits under året för att
öka lärarnas pedagogiska kompetens.
Antalet disputerade lärare fortsätter att öka. Andelen lärare med doktorsexamen var läsåret 1995/96
38 %.
På forskningssidan har utvecklingen varit stark.
Forskning bedrivs vid bl.a. det nyinrättade Centrum
för forskning inom barn- och ungdomskultur.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 206 983 000 kronor, därav 10 694 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitten 5.2.1
och 5.2.5. Ersättningen för särskilda åtaganden har
beräknats till 18 318 000 kronor och avser s.k. NTutbildning. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
52 723 000 kronor.

B 32. Högskolan i Örebro:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

292 925
194 865

1997

Anslag

232 609

1998

Förslag

273 355

1999

Beräknat

304 597

2000

Beräknat

334 718

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för högskolan.
Högskolan i Örebro har under treårsperioden 1
juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 41 miljoner kronor över takbeloppet.
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Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
EXAMEN

TIDIGARE

NYTT

160

190

75

85

Grundskollärarexamen 4-9
Gymnasielärarexamen

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina för
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

Magisterexamen

97

300

540

540

Grundskollärarexamen 4-9

36

130

190

130

0

50

85

100

Gymnasielärarexamen

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 1 600. Av dessa skulle minst
110 vara grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 4-9. Målet för generella
examina har uppnåtts. För grundskollärarexamen
med inriktning mot undervisning i årskurs 4-9 har
drygt 30 % av målet uppnåtts.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort sett fullföljts.
Intresset för studier vid högskolan är fortsatt högt.
Grundutbildningen har fortsatt att öka. Läsåret
1995/96 var cirka 8 700 studenter registrerade vid
högskolan vilket motsvarar 5 860 helårsstudenter.
Detta är 10 % fler än föregående läsår. Huvuddelen
av studenterna läser inom olika program.
Fr.o.m. den 1 juli 1995 bedriver högskolan
vårdutbildning på uppdrag av Örebro läns landsting.
Forskningen vid högskolan bedrivs inom ramen
för olika centrumbildningar. Tio sådana forskningscentrum är verksamma. Större delen av forskningen
sker ännu inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Högskolan har under det gång-

na året fått rätt att inrätta egna professurer och har
för närvarande tretton professorer. Vid högskolan
finns ett hundratal doktorander.
Högskoleverket har under 1996 granskat och bedömt
kvalitetsarbetet
vid
högskolan
(Högskoleverkets rapportserie 1997:5 R). Enligt bedömningen strävar högskolan aktivt mot att förbättra kvaliteten på utbildningarna. Högskolans mål att
bli ett universitet i början av 2000-talet genomsyrar
hela verksamheten på ett positivt sätt. Högskolan bör
dock sträva efter att hitta en bättre balans mellan de
tre uppgifterna utbildning, forskning och samverkan
med det omgivande samhället.
Det ekonomiska utfallet för verksamheten vid
Högskolan i Örebro har för verksamhetsåret
1995/96 visat på ett underskott. En plan för vilka
åtgärder som skall vidtas för att uppnå balans i ekonomin senast till budgetåret 1999 har redovisats.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 249 066 000 kronor, därav 11 109 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 24 289 000 kronor. Av ersättningen för särskilda
åtaganden avser 21 136 000 kronor s.k. NTutbildning och 2 900 000 kronor som särskild ersättning för lokalisering av verksamhet till Grythyttan. Vidare har 253 000 kronor beräknats för nätverksadministration och utveckling av skolledarutbildning. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
52 833 000 kronor.

B 33. Högskoleutbildning på Gotland:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

26 042
17 294

1997

Anslag

31 918

1998

Förslag

40 725

1999

Beräknat

56 691

2000

Beräknat

68 747

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
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åtaganden som skall gälla för Högskoleutbildning på
Gotland.
Organisationskommittén för en ny högskola på
Gotland skall driva verksamheten och fungera som
uppdragsgivare till dess en självständig högskola har
inrättats.
Högskoleutbildning på Gotland har under treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget
den 30 juni 1996 redovisade Högskoleutbildning på
Gotland helårsprestationer motsvarande 0,4 miljoner
kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

B 34. Idrottshögskolan i Stockholm:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

50 534
33 617

1997

Anslag

33 396

1998

Förslag

33 997

1999

Beräknat

35 515

2000

Beräknat

36 497

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag som skall gälla för
högskolan.
Idrottshögskolan i Stockholm har under treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade
takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30
juni 1996 redovisade högskolan helårsprestationer
motsvarande 6 miljoner kronor över takbeloppet.

Resultatinformation
Regeringens överväganden
Läsåret 1995/96 anordnades utbildning för cirka 640
helårsstudenter. Utbildningen har ända sedan starten
varit inriktat mot ämnesområdena teknik, ekonomi/systemvetenskap och kulturvetenskap. Arkeologi
är det största ämnet i utbudet av kulturvetenskapliga
utbildningar. Högskoleingenjörsutbildningarna har
förlängts till tre år. Sommaruniversitetet, basårsutbildningarna och de s.k. NT-utbildningarna har varit
populära och har därigenom starkt bidragit till den
expansion som skett.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.

Resurser för år 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 30 613 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättning för särskilda åtaganden har beräknats till
10 112 000 kronor. Av ersättningen avser 8 646 000
kronor s.k. NT-utbildning och 1 466 000 kronor avser kompensation för merkostnader med anledning
av att verksamheten är inrättad som en beställarorganisation. Resurser för forskning har beräknats under B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till 1 992 000
kronor.

Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 250. Uppdraget har uppfyllts
till drygt 80 %.
Antalet registrerade studenter läsåret 1995/96
uppgick till 451, vilket motsvarar cirka 370 helårsstudenter. Knappt hälften av studenterna var kvinnor.
Högskolans kvalitetsutvecklingsprogram har under perioden utvärderats och därefter reviderats. Den
internationella utvärderingen av idrottslärarprogrammet (EURIP), som avslutades 1995, har fått stor
betydelse för lärarnas intresse för kvalitetsfrågor. En
omvärldsanalys utfördes hösten 1995. Flera av de
slutsatser som framkom har påverkat Idrottshögskolans långsiktiga planering av verksamheten och
även till viss del lett fram till den omorganisation
som trädde i kraft den 1 juli 1996.
Det nätverk för forskning och forskarutbildning
som etablerats mellan Idrottshögskolan i Stockholm,
Karolinska institutet, Lärarhögskolan i Stockholm
och Stockholms universitet har för Idrottshögskolan,
som saknat fasta forskningsresurser, haft stor betydelse. Forskningsverksamheten fördelade sig på
knappt 70 % inom medicinsk fakultet och drygt
30 % inom samhällsvetenskaplig och humanistisk
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fakultet. Huvudinriktningen var idrottsrelaterad
forskning. Idrottshögskolan har fått tillstånd att inrätta en professur i rörelselära med inriktning mot
idrott. Professuren är under tillsättning.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 33 997 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Resurser för forskning har beräknats under anslaget
B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
vid vissa högskolor och uppgår till 4 363 000 kronor.

B 35. Konstfack: Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

139 021
92 525

1997

Anslag

1998

Förslag

96 727

1999

Beräknat

100 571

2000

Beräknat

103 306

sökande till 1 948. Antalet registrerade studenter under läsåret 1995/96 uppgick till drygt 510, vilket
motsvarar knappt 500 helårsstudenter. Av dessa var
66 % kvinnor.
Konstfack utbildar studenter inom områdena
konst, design och formgivning, konsthantverk och
bildpedagogik. Utbildningen ges inom elva olika utbildningsprogram varav måleriprogrammet och programmet för grafisk design och illustration är populärast, med 36 respektive 17 sökande per
utbildningsplats vid senaste antagningen. Konstfack
har i dag avtal om internationella studentutbyten
med 54 skolor i 21 olika länder, samt flera projekt
för internationella lärarutbyten. Under läsåret
1995/96 har satsningar på IT-utbildning genomförts
för att tillgodose kommande behov av konstnärlig
kompetens inom exempelvis multimedia, tredimensionell grafik, design och arkitektur. Ett särskilt åtagande att undersöka förutsättningarna för att införa
en utbildning i klädformgivning har fullgjorts och en
sådan utbildning har utformats. Flera nya konstnärliga påbyggnadsutbildningar har genomförts bl.a. i
nära samarbete med andra högskolor och med näringslivet. Vidare har Konstfack tillsatt ett antal nya
lektorat med ämnesutvecklingsansvar.

95 437

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag som skall gälla för
högskolan.
Konstfack har under treårsperioden 1 juli 1993-30
juni 1996 redovisat fler helårsprestationer än vad
som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande
10 miljoner kronor över takbeloppet.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 96 727 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.5.
Resurser för konstnärligt utvecklingsarbete har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och
uppgår till 2 641 000 kronor.

B 36. Kungl. Konsthögskolan:
Grundutbildning
Regeringens överväganden
1995/96

Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation

Anslag
därav

1996

67 054
44 605

1997

Anslag

45 377

1998

Förslag

45 749

1999

Beräknat

47 190

2000

Beräknat

48 338

Beloppen anges i tusental kronor

För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 80 poäng
skulle uppgå till minst 300. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts till 90 %. Intresset för Konstfacks utbildningar har fortsatt att öka. Knappt 9 % av de
sökande kan antas. Läsåret 1995/96 uppgick antalet

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för Kungl. Konsthögskolan.
Kungl. Konsthögskolan har under treårsperioden
1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler helårspresta148
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tioner än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni
1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 5 miljoner kronor över takbeloppet.

B 37. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 80 poäng
skulle uppgå till minst 70. Utbildningsuppdraget har
fullgjorts.
Det särskilda åtagandet har fullgjorts.
Antalet sökande till utbildningarna är stort. Läsåret 1995/96 var antalet sökande 33 per utbildningsplats i fri konst. Till vidareutbildningen i fri konst
kan en ökning med 15 % noteras. Antalet sökande
till påbyggnadsutbildningen i arkitektur har däremot
sjunkit något jämfört med föregående läsår. Antalet
registrerade studenter läsåret 1995/96 var 249, vilket
motsvarar 220 helårsstudenter. Det är en ökning
med närmare 30 helårsstudenter jämfört med tidigare läsår. Mer än hälften av studenterna var kvinnor.
Kungl. Konsthögskolan har fått magisterexamensrätt i fri konst.
Högskolan har en omfattande vidareutbildning i
fri konst. Påbyggnadsutbildningen för arkitekter har
två inriktningar: dels arkitektur, dels restaurering.
Under 1997 kommer en påbyggnadsutbildning för
arkitekter, konstnärer och tekniker i vägars, broars
och övriga trafikmiljöers konstnärliga gestaltning att
anordnas.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 45 715 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.5.
Ersättningen för det särskilda åtagandet uppgår till
34 000 kronor. Resurser för konstnärligt utvecklingsarbete
har
beräknats
under
anslaget
B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
vid vissa högskolor och uppgår till 1 253 000 kronor.

1996

116 559
77 564

1997

Anslag

80 450

1998

Förslag

81 574

1999

Beräknat

85 074

2000

Beräknat

87 614

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda
åtaganden som skall gälla för högskolan.
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm har under
treårsperioden 1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat fler
helårsprestationer än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp. Vid utgången av treårsuppdraget
den 30 juni 1996 redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 2 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 80 poäng
skulle uppgå till minst 325. Utbildningsuppdraget
har i stort sett fullgjorts.
De särskilda åtagandena har i stort sett fullgjorts.
Högskolan genomför ett stort antal musikläraroch musikerutbildningar, inklusive olika påbyggnadsprogram. Antalet registrerade studenter läsåret
1995/96 uppgick till 590, vilket motsvarar 540 helårsstudenter. Det är en minskning med knappt 5 %
jämfört med tidigare läsår. Antalet sökande till högskolan har under lång tid varit stort. Hösten 1996
uppgick antalet sökande till nästan 1 900 samtidigt
som antalet nybörjare uppgick till 180, dvs drygt tio
sökande per nybörjare. Antalet sökande har i jämförelse med hösten 1995 ökat med drygt 13 %.
Högskoleverket har nyligen granskat och bedömt
kvalitetsarbetet
vid
Kungl.
Musikhögskolan
(Högskoleverkets rapportserie 1997:22 R). Musikhögskolan har ett gott utgångsläge för att utveckla
ett systematiskt kvalitetsarbete genom sin medvetenhet om kvalitet och dess betydelse för Musikhögskolans framgång. Bland de områden för kvalitetsutveckling som bör ägnas uppmärksamhet för att
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åstadkomma en förbättring är jämställdhet, internationalisering och IT-policy.

1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.

Resurser för 1998
EXAMEN

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 77 975 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.5.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 2 905 000 kronor och avser dirigentutbildning,
utbildning i elektronmusikkomposition och medel
för utbetalning av bidrag till Svenska Artisters och
Musikers Intresseorganisation.
Parterna på det statliga kollektivavtalsområdet har
i ramavtal om löner m.m. för perioden 1995-1998
avsatt ett verksamhetsutrymme att fördelas fr.o.m.
januari 1997. Vid fördelning av detta har 694 000
kronor inkl. lönekostnadspålägg fördelats till Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm.
Resurser för konstnärligt utvecklingsarbete har
beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och
uppgår till 2 697 000 kronor.

B 38. Lärarhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

405 816
268 601

1997

Anslag

275 532

1998

Förslag

280 765

1999

Beräknat

289 579

2000

Beräknat

297 964

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagandet som skall gälla för Lärarhögskolan i
Stockholm.
Lärarhögskolan har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade Lärarhögskolan helårsprestationer motsvarande 39 miljoner kronor över takbeloppet.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.

TIDIGARE

NYTT

Grundskollärarexamen 4-9

850

1000

Gymnasielärarexamen

865

940

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

10

200

300

300

Grundskollärarexamen 4-9

488

810

1000

710

Gymnasielärarexamen

722

780

940

1010

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 3 300. Av dessa skulle minst
750 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7, 980 avse grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 och 1 070 avse gymnasielärarexamen.
Uppdraget för grundskollärarexamen med inriktning
mot undervisning i årskurserna 1-7 har fullgjorts. För
grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 har 60 % fullgjorts och för
gymnasielärarexamen har 70 % fullgjorts.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort sett fullgjorts.
Under läsåret 1995/96 var 8 200 studenter registrerade vid högskolan, vilket motsvarar 5 900 helårsstudenter. Detta är en ökning av antalet helårsstudenter med 9 % jämfört med läsåret 1994/95.
Andelen män är fortsatt låg, cirka 20 % av det totala
antalet studerande. Männen söker främst till grundskollärarutbildningen med inriktning mot undervisning i årskurserna 4-9 och gymnasielärarutbildningen, där närmare 35 % av nybörjarna är män.
Inom forskarutbildningen finns 110 forskarstuderande, vilket är en ökning med 9 % jämfört med föregående läsår. Av dessa är en tredjedel män. Under
budgetåret har sju studerande avlagt doktorsexamen
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och fyra licentiatexamen vilket innebär en ökning
jämfört med föregående år.
Det ekonomiska utfallet för verksamheten vid Lärarhögskolan i Stockholm har för verksamhetsåret
1995/96 visat på ett underskott. Ett antal åtgärder
har vidtagits av högskolan bl.a. organisatoriska för
att uppnå balans i ekonomin under budgetåret 1998.

Regeringens överväganden

Resurser för 1998

EXAMEN

Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) gäller med undantag för nedan angivna examensmål som bör höjas. För treårsperioden
2000-2002 bör följande examensmål preliminärt
gälla.
TIDIGARE

NYTT

100

120

Grundskollärarexamen 4-9

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 259 057 000 kronor, därav 2 993 000 kronor
som engångsersättning. Ersättningen har beräknats
med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats
till 9 334 000 kronor. Av ersättningen för särskilda
åtaganden avser 6 981 000 kronor s.k. NTutbildning och 1 752 000 kronor för utveckling av
lärarutbildning för döva och hörselskadade m.m.
samt 601 000 kronor för rekryteringsinsatser för lärarstudenter med invandrarbakgrund. Lärarhögskolan erhåller för innevarande treårsperiod en tillfällig
ökning av anslagsbeloppet med 12 374 000 kronor
på grund av att det nya campusområdet ännu inte är
färdigt att tas i anspråk för en samlad lokalisering av
högskolan. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
13 389 000 kronor.

B 39. Mitthögskolan:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

365 090
242 216

1997

Anslag

304 044

1998

Förslag

351 669

1999

Beräknat

414 452

2000

Beräknat

456 783

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagandet som skall gälla för högskolan.
Mitthögskolan har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 52 miljoner kronor över takbeloppet.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina under
treårsperioden 1993/94-1995/96, tidigare fastställda
examensmål för treårsperioderna 1997-1999 och
2000-2002 samt föreslagna nya examensmål för lärarexamina för treårsperioden 2000-2002. Vidare
redovisas regeringens beräkningar av examensmål för
treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen
Grundskollärarexamen 4-9

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

167

600

1100

1100

0

10

120

80

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 1 500. Av dessa skulle minst
370 avse grundskollärarexamen med inriktning mot
undervisning i årskurserna 1-7. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
De särskilda åtagandena har i stort sett fullgjorts.
Grundutbildningen har fortsatt att öka i omfattning. Antalet registrerade studenter läsåret 1995/96
uppgick till 10 500, vilket motsvarar 7 100 helårsstudenter. Antalet helårsstudenter är i stort sett oförändrat jämfört med föregående läsår. Drygt hälften
av studenterna var kvinnor. Antalet NT-studenter
har ökat med cirka 7 % i jämförelse med läsåret
1994/95. Allt fler studenter läser på fördjupningskurser. Mitthögskolan har ökat distansutbildningen.
Under läsåret 1995/96 studerade 5 800 studenter på
distans. Det motsvarar drygt 2 000 helårsstudenter
och drygt 1 600 helårsprestationer. Examinationsgraden på distanskurserna har ökat med omkring
10 %.
Mitthögskolan har under året varit föremål för
Högskoleverkets granskning och bedömning av kvalitetsarbetet. Rapporten kommer att publiceras under
hösten. Under läsåret 1995/96 hade högskolan en
adjungerad professor med inriktning mot jämställd151
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hetsfrågor. Detta har resulterat i att jämställhetsarbetet har intensifierats.
Högskolan bedriver forskning främst inom de
samhällsvetenskapliga, matematisk-naturvetenskapliga och tekniska vetenskapsområdena. Den totala
forskningsvolymen har minskat med 6 personår läsåret 1995/96 jämfört med föregående läsår. Minskningen förklaras med minskade regionala medel och
med den förlängda verksamhetsperioden i samband
med övergången till kalenderår som redovisningsår.
Under budgetåret 1995/96 fanns 116 forskarstuderande. Av dessa var 36 % kvinnor. Högskolan har
haft tre professorer anställda under läsåret 1995/96.
Efter prövning av Högskoleverket har Mitthögskolan
fått rätt att inrätta ytterligare 12 professurer. Därutöver har högskolan under läsåret 1995/96 haft 6 biträdande professorer anställda, varav 2 är kvinnor.

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 328 228 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.1.
Ersättningen för det särskilda åtagandet av genomförande av s.k. NT-utbildning har beräknats till
23 441 000 kronor. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och
uppgår till 52 329 000 kronor.

B 40. Mälardalens högskola:
Grundutbildning
Utgift
därav

1996

Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Planeringsförutsättning för 1999 och 2000
Som underlag för högskolans fortsatta planering redovisas i det följande antalet avlagda examina för
treårsperioden 1993/94-1995/96 och tidigare fastställda examensmål för treårsperioderna 1997-1999
och 2000-2002. Vidare redovisas regeringens beräkningar av examensmål för treårsperioden 2003-2005.
EXAMEN

Magisterexamen

Resurser för 1998

1995/96

Regeringens överväganden

219 484
146 822

1997

Anslag

203 776

1998

Förslag

267 925

1999

Beräknat

301 264

2000

Beräknat

309 649

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och det särskilda
åtagande som skall gälla för högskolan.
Mälardalens högskola har under treårsperioden
1 juli 1993-30 juni 1996 redovisat ett outnyttjat takutrymme motsvarande 6 miljoner kronor av takbeloppet.

UTFALL
1993/941995/96

MÅL
19971999

MÅL
20002002

MÅL
20032005

1

150

300

300

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 120 poäng
skulle uppgå till minst 180. Utbildningsuppdraget
har fullgjorts.
Läsåret 1995/96 var cirka 7 200 studenter registrerade vid högskolan, vilket motsvarar cirka 4 000
helårsstudenter. Det är en ökning med 11 % jämfört
med föregående år. Den största ökningen ligger inom
NT-området. Antalet studenter som läser längre utbildningsprogram har ökat kraftigt liksom antalet
studenter som läser på 60- eller 80-poängsnivå. Högskolan har utökat sitt utbud av distansutbildning.
Andelen kvinnliga studenter har ökat från 41 till
52 % under den gångna treårsperioden 1993/94 1995/96. Inom områdena teknik och naturvetenskap
har andelen kvinnor ökat från 21 till 28 %. Ökningen har främst skett på ingenjörsutbildningar.
Samtliga särskilda åtaganden har i stort fullgjorts.
Ett program för intern självvärdering har fastställts och vissa externa utvärderingar har gjorts.
44 % av högskolans lärare är disputerade eller deltar
i forskarutbildning.
Högskoleverket har nyligen granskat och bedömt
kvalitetsarbetet
vid
Mälardalens
högskola
(Högskoleverkets rapportserie 1997:20 R). I bedömningen konstateras att Mälardalens högskola fungerar väl på de flesta områden. Högskolan befinner sig
i ett strategiskt viktigt skede då en väl genomtänkt
handlingsplan byggd på allas medverkan och grundad i en vision för högskolan kan vara nyckeln till
fortsatta framgångar som inkluderar ett fortsatt gott
kvalitetsarbete.
I bedömningen pekas på åtgärder som bör vidtas
för att åstadkomma förbättringar. Utvecklingen bör
påskyndas genom en klart uttalad och realiserad po152
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licy med syfte att exploatera informationsteknikens
möjligheter att underlätta för framtidens högre utbildning. Samarbetet med tekniska högskolor och
universitet bör utvidgas för att bidra till den förstärkning av den akademiska miljön som är påkallad
vid högskolan. En översyn och förstärkning av ledningsstrukturen bör ske med framför allt ett starkare
akademiskt ledarskap som mål. Den pedagogiska
nivån inom lärarkåren bör höjas genom fortbildning
och kompetensutveckling för lärarna. Studenterna
bör i högre utsträckning användas som den resurs
som medarbetare i högskolan de utgör.
Högskolan har under budgetåret 1995/96 haft intäkter på totalt 26 miljoner kronor för forskning och
forskningsanknuten utveckling. Stora satsningar görs
inom området datateknik med inriktning mot realtidssystem, där den första egna professuren nyligen
inrättats.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 244 227 kronor, därav 7 128 000 kronor som
engångsersättning. Ersättningen har beräknats med
hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet
med vad som redovisats under avsnitten 5.2.1 och
5.2.5. Ersättningen för särskilda åtaganden har beräknats till 23 698 000 kronor och avser s.k. NTutbildning. Resurser för forskning har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
21 211 000 kronor.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 80 poäng
skulle uppgå till minst 25. Utbildningsuppdraget har
fullgjorts.
Intresset för Operahögskolans utbildningar fortsätter att öka. Under läsåret 1995/96 fanns det 156
sökande till den musikdramatiska utbildningens 9
platser. Under läsåret 1995/96 hade högskolan 86
registrerade studenter, vilket motsvarar 39 helårsstudenter. Drygt 60 % av de registrerade studenterna
utgörs av kvinnor. Kärnan i Operahögskolans
grundutbildning består av den musikdramatiska
sångarutbildningen. Härutöver ger högskolan utbildning för operarepetitörer och operaregissörer.
Högskoleverket har nyligen granskat och bedömt
kvalitetsarbetet
vid
Operahögskolan
(Högskoleverkets rapportserie 1997:7 R). Enligt
Högskoleverket finns det vid Operahögskolan en
stark medvetenhet om kvaliteten som fundamental
för verksamheten. Där finns en klar uppfattning om
vad kvaliteten innebär och en säkerhet och samsyn
när det gäller att bedöma den. Högskoleverkets bedömargrupp efterlyser dock bl.a. ett tydligare och
mer systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på
vidareutveckling av verksamheten, och med fler inslag av analytisk dokumentation, utvärdering och
uppföljning av utbildningens olika moment. Därvid
skulle regelbundna utvecklingssamtal med studenterna kunna bli betydelsefulla.

B 41. Operahögskolan i Stockholm:
Grundutbildning
Resurser för 1998
1995/96

Anslag
därav

1996

19 890
13 237

1997

Anslag

13 165

1998

Förslag

13 352

1999

Beräknat

13 930

2000

Beräknat

14 349

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag som skall gälla för
högskolan.
Operahögskolan har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 0,4 miljoner kronor över takbeloppet.

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 13 352 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.5.
Resurser för konstnärligt utvecklingsarbete har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor, och
uppgår till 2 126 000 kronor.
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B 42. Södertörns högskola:
Grundutbildning

1997

Anslag

75 975

1998

Förslag

99 006

1999

Beräknat

148 630

2000

Beräknat

152 767

Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag som skall gälla för
högskolan.
Södertörns högskola inrättades den 1 januari
1997. Anslaget har således endast funnits under
1997. Under perioden 1 juli 1995 till 31 december
1995 fungerade Organisationskommittén om en ny
struktur för högre utbildning i Stockholm som uppdragsgivare avseende grundutbildning som anordnades av andra universitet och högskolor. Under budgetåret 1995/96 avräknades organisationskommitténs medel under anslaget C 46. Övriga utgifter inom
grundutbildning, anslagspost 8. Organisationskommittén om en ny struktur för högre utbildning i
Stockholm. Under budgetåret 1995/96 har organisationskommittén redovisat färre helårsprestationer än
vad som kan ersättas inom den beslutade anslagsposten.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation
Organisationskommittén har under budgetåret
1995/96 anordnat en arkitekttävling vilken syftade
till att föreslå blivande högskolebyggnader. Hösten
1996 utsågs det vinnande förslaget. Innan den första
etappen av högskolans utbyggnad är färdig bedrivs
verksamheten i provisoriska lokaler som renoverades
under våren 1996.
Hösten 1996 antogs de första studenterna. Högskolan övertog dels utbildningar som sedan tidigare
bedrivits på Södertörn av Stockholms universitet,
dels kurser som Stockholms universitet tidigare bedrivit på campus. Utöver ovanstående utbildning antogs studenter till fem nyskapade program samt ett
antal fristående kurser. Samtliga kurser under hösten
1996 har köpts av andra universitet och högskolor.
Omkring 5 500 personer sökte till 1 200 platser
höstterminen 1996. Antalet registrerade studenter

under andra halvåret 1996 var 1154, motsvarande
457 helårsstudenter. Två tredjedelar av de antagna
var kvinnor. Inom de naturvetenskapliga utbildningarna var andelen kvinnor 82 %.
Södertörns högskola har rätt att utfärda högskoleexamen samt kandidatexamen med ämnena etnologi,
historia, tyska, företagsekonomi, kulturgeografi, nationalekonomi, statsvetenskap, kemi och molekylärbiologi som huvudämnen.
Högskolan har under budgetåret 1995/96 ej erhållit anslagsmedel för forskning. Högskolan har
dock erhållit medel från Östersjöstiftelsen för uppbyggnad av bl.a. viss forskningsanknuten infrastruktur motsvarande 6,7 miljoner kronor. En policy har
antagits innebärande att varje lärare skall bedriva
forskning respektive utbildning minst 25 % av sin
heltidstjänstgöring vid högskolan.

Resurser för 1998
Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 99 006 000 kronor. Ersättningen har beräknats i enlighet med den tidigare beslutade utbyggnaden av Södertörns högskola (prop. 1994/95:100, bet.
1994/95:UbU11, rskr. 1994/95:359) samt med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i enlighet med
vad som redovisats under avsnitt 5.2.1. Regeringen
avser att i särskild ordning besluta om 20 000 000
kronor för år 1998 som ersättning för extra kostnader vid uppbyggnaden av en ny högskola. Motivet
för tillskottet är att marginalkostnaden är högre än
de genomsnittliga kostnaderna för samtliga utbildningar. Resurser för forskning har beräknats under
anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och uppgår till
12 138 000 kronor. Resurser för cirka 20 doktorander som skall handleda och undervisa vid Södertörns
högskola
har
beräknats
under
anslaget
B 14. Karolinska institutet: Forskning och forskarutbildning.

B 43. Teaterhögskolan i Stockholm:
Grundutbildning
1995/96

Anslag
därav

1996

32 854
21 863

1997

Anslag

21 743

1998

Förslag

21 924

1999

Beräknat

22 707

2000

Beräknat

23 352

Beloppen anges i tusental kronor
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Under anslaget beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag som skall gälla för
Teaterhögskolan.
Teaterhögskolan har under treårsperioden 1 juli
1993-30 juni 1996 redovisat fler helårsprestationer
än vad som kan ersättas inom beslutade takbelopp.
Vid utgången av treårsuppdraget den 30 juni 1996
redovisade högskolan helårsprestationer motsvarande 2 miljoner kronor över takbeloppet.

Under detta anslag beräknas medel bl.a. med anledning av avtal som staten ingått med enskilda utbildningsanordnare samt statsbidrag till kommuner och
landsting.

Regeringens överväganden
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp.

Regeringens överväganden
Utbildningsuppdraget för treårsperioden 1997-1999
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) skall fortsatt gälla.

Resultatinformation
För treårsperioden 1993/94-1995/96 gällde att antalet avlagda examina som omfattade minst 80 poäng
skulle uppgå till minst 30. Utbildningsuppdraget har
fullgjorts. Antalet sökande är fortsatt högt, 1 100 sökande läsåret 1995/96, och endast 1 % av de sökande antas. Antalet helårsstudenter för läsåret 1995/96
uppgick till 76. De resurser för konstnärligt utvecklingsarbete som Teaterhögskolan erhållit under läsåret 1995/96 har, bortsett från kostnaderna för en
professur i scenisk gestaltning, använts för att stödja
ett antal mindre projekt.

ANSLAGSPOST
(TUSENTAL KRONOR)

1.

Den sammanlagda ersättningen för helårsstudenter
och helårsprestationer (takbeloppet) kan uppgå till
högst 21 924 000 kronor. Ersättningen har beräknats med hänsyn till dimensioneringsökningen 1998 i
enlighet med vad som redovisats under avsnitt 5.2.5.
Resurser för konstnärligt utvecklingsarbete har beräknats under anslaget B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor och
uppgår till 2 246 000 kronor.

B 44. Enskilda och kommunala
högskoleutbildningar m.m.
1995/96

Anslag
därav

1996

1 986 614
1 321 965

1997

Anslag

1 379 837

1998

Förslag

1 462 630

1999

Beräknat

1 517 815

2000

Beräknat

1 568 462

- grundutbildning

493 827

- forskning och forskarutbildning

344 873

2.

Handelshögskolan i Stockholm

3.

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
- grundutbildning
- forskning och forskarutbildning

4.

54 398

183 747
19 867

Teologiska Högskolan i Stockholm

1 768

5.

Örebromissionen/Örebro Missionsskola

1 106

6.

Evangeliska Fosterlands Stiftelsen/
Johannelunds Teologiska Institut

7.

Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut

4 208

8.

Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska
Institut

7 307

9.

Ericastiftelsen

5 189

10.

Resurser för 1998

Chalmers tekniska högskola AB

885

Stiftelsen Stora Sköndal för ErstaSköndal Högskola

3 939

11.

Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan

2 661

12.

Momsmerkostnader för Chalmers tekniska
högskola AB och

76 343

Stiftelsen Högskolan i Jönköping
13.

14.

Kommunala högskoleutbildningar
- Utbildning för vårdyrken

238 674

- Ingesunds musikhögskola

21 016

Till regeringens disposition
Summa

2 824
1 462 630

Anslagsposterna beräknas i de flesta fall som det
högsta belopp som kan betalas ut, motsvarande takbeloppet för statliga universitet och högskolor. Ersättning utgår för helårsstudenter och helårsprestationer samt i vissa fall för forskning och
forskarutbildning.

Beloppen anges i tusental kronor
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Enskilda utbildningsanordnare

3. Stiftelsen Högskolan i Jönköping

1. Chalmers tekniska högskola AB

Med tillämpning av 6 kap. 4 a § i stiftelselagen har
stiftelseförordnandet för Stiftelsen Högskolan i Jönköping ändrats med innebörden att ledamöterna i
stiftelsens styrelse skall utses av regeringen.
Statsbidraget till Stiftelsen Högskolan i Jönköping
regleras i ett särskilt avtal med staten från den 1 juli
1994.
De examina som Stiftelsen Högskolan i Jönköping
har rätt att utfärda för Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB och
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB anges i förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina.
För avtalsperioden 1994/95 - 1995/96 gällde att
antalet avlagda examina som omfattade minst 120
poäng skulle uppgå till minst 370. Av dessa skulle
minst 240 avse grundskollärarexamen med inriktning mot undervisning i årskurserna 1-7. Utbildningsuppdraget har fullgjorts. Antalet registrerade
studenter uppgick under läsåret 1995/96 till cirka
4 000 vilket motsvarar cirka 3 400 helårsstudenter,
en ökning av antalet helårsstudenter med 13 % jämfört med läsåret 1994/95. Av de registrerade studenterna var cirka 55 % kvinnor.
De särskilda åtagandena har fullgjorts.
Det högsta belopp som bör kunna utgå för budgetåret 1998 beräknas för
– grundutbildning till 183 747 000 kronor, därav
8 175 000 kronor som engångsersättning.
– forskning och forskarutbildning till 19 867 000
kronor.

Med tillämpning av 6 kap. 4 a § i stiftelselagen har
stiftelseförordnandet för Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola ändrats med innebörden att ledamöterna i
stiftelsens styrelse skall utses av regeringen.
Statsbidraget till Chalmers tekniska högskola AB
regleras i ett särskilt avtal med staten från den 1 juli
1994.
De examina som Stiftelsen Chalmers tekniska
högskola har rätt att utfärda för Chalmers tekniska
högskola AB anges i förordningen (1993:956) om
tillstånd att utfärda vissa examina.
För avtalsperioden 1994/95 - 1995/96 gällde att
antalet avlagda examina som omfattade minst 120
poäng skulle uppgå till minst 1 600. Av dessa skulle
minst 1 470 avse civilingenjörsexamen. Utbildningsuppdraget har fullgjorts. Antalet registrerade studenter uppgick under läsåret 1995/96 till cirka 8 200
vilket motsvarar cirka 6 900 helårsstudenter, en ökning av antalet helårsstudenter med 2,5 % jämfört
med läsåret 1994/95. Av de registrerade studenterna
var cirka 20 % kvinnor.
De särskilda åtagandena har fullgjorts.
Det högsta belopp som bör kunna utgå för budgetåret 1998 beräknas för
– grundutbildning till 493 827 000 kronor, därav
11 758 000 kronor som engångsersättning.
– forskning och forskarutbildning till 344 873 000
kronor.
Som planeringsförutsättning för 1999 bör gälla att
Chalmers tekniska högskola erhåller ersättning med
37 miljoner kronor för ökade lokalkostnader för
mikroelektroniskt centrum.

4. Teologiska högskolan i Stockholm
2. Handelshögskolan i Stockholm
De examina som Handelshögskolan i Stockholm har
rätt att utfärda anges i förordningen (1993:956) om
tillstånd att utfärda vissa examina.
Det avtal mellan staten och Handelshögskolan i
Stockholm som godkändes av regeringen i juni 1993
och som gäller fr.o.m. den 1 juli 1994 t.o.m. den 30
juni 2009 innebär att det högsta belopp som kan utgå är 50 000 000 kronor 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.
Regeringen beräknar det maximala bidrag som kan
utgå till Handelshögskolan i Stockholm för budgetåret 1998 till 54 398 000 kronor.

Teologiska Högskolan i Stockholm har enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa
examina rätt att utfärda högskoleexamen med inriktning på teologisk utbildning och teologie kandidatexamen 140 poäng.
Det avtal mellan staten och Teologiska Högskolan
i Stockholm som godkändes 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 utgå per år till Teologiska Högskolan i Stockholm är 1 720 000 kronor i 1993 års prisnivå.
Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer som gäller för statliga lärosäten.
Regeringen beslutade den 19 december 1996 att
lämna statsbidrag till Teologiska Högskolan i Stockholm för en särskild satsning under 1997 i form av
kurser om sammanlagt 40 poäng i demokratifrågor
och mänskliga rättighetsfrågor. Bidraget motsvarar
maximalt 25 helårsstudenter.
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Det högsta belopp som kan utgå till Teologiska
Högskolan i Stockholm budgetåret 1998 beräknas
till 1 768 000 kronor.

5. Örebromissionen för Örebro Missionsskola
Örebromissionen har för Örebro Missionsskola enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda
vissa examina rätt att utfärda högskoleexamen med
inriktning på teologisk utbildning.
Det avtal mellan staten och Örebromissionen som
godkändes 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 utgå till Örebro Missionsskola är 1 075 000 kronor per år i 1993
års prisnivå.
Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer som gäller för statliga lärosäten.
Det högsta belopp som kan utgå till Örebromissionen för Örebro Missionsskola 1998 beräknas till
1 106 000 kronor.

6. Evangeliska Fosterlands Stiftelsen för
Johannelunds Teologiska Institut
Evangeliska Fosterlands Stiftelsen har för Johannelunds Teologiska Institut enligt förordningen
(1993:956) 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 utgå per år till Johannelunds Teologiska Institut
är 860 000 kronor i 1993 års prisnivå.
Enligt avtalet skall omräkning av bidraget ske enligt samma principer som gäller för statliga lärosäten.
Det högsta belopp som kan utgå till Evangeliska
Fosterlands Stiftelsen för Johannelunds Teologiska
Institut beräknas budgetåret 1998 till 885 000 kronor.

7. Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut
Vid stiftelsen ges utbildning på högskolenivå med
kammarmusikalisk inriktning. Stiftelsen har ingen
examensrätt och har heller inte ansökt om sådan.
En särskild utredare (Uppdrag att ge förslag till
samverkan mellan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut,
U 1997:C) har haft Utbildningsdepartementets uppdrag att ge ett förslag på en framtida samorganisering
och samlokalisering av Stiftelsen Edsbergs Musikinstitut med Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Utredaren inkom med sitt förslag den 30 maj 1997.

Förslaget har överlämnats till utredningen om samlokalisering och eventuell verksamhetsmässig integrering av de konstnärliga högskolorna i Stockholm
(avsnitt 5.2.5).
Det högsta belopp som kan utgå till Stiftelsen
Edsbergs Musikinstitut beräknas budgetåret 1998 till
4 208 000 kronor.

8. Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska
Institut
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut har
enligt förordningen (1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda högskoleexamen,
musikpedagogisk utbildning 80 och 120 poäng.
Det högsta belopp som kan utgå till Stiftelsen
Stockholms Musikpedagogiska Institut beräknas
budgetåret 1998 till 7 307 000 kronor.

9. Ericastiftelsen
Ericastiftelsen har enligt förordningen (1993:956)
om tillstånd att utfärda vissa examina rätt att utfärda
psykoterapeutexamen. Stiftelsen bedriver också viss
annan utbildning.
Det högsta belopp som kan utgå till Ericastiftelsen
beräknas budgetåret 1998 till 5 189 000 kronor.

10. Stiftelsen Stora Sköndal för Ersta-Sköndal
Högskola
Stiftelsen Stora Sköndal har enligt förordningen
(1993:956) om tillstånd att utfärda vissa examina
rätt att utfärda socionomexamen och högskoleexamen, kyrkomusikalisk utbildning. Ersta Diakonisällskap har enligt samma förordning för Ersta högskola
rätt att utfärda sjuksköterskeexamen.
Stiftelsen Stora Sköndal och Ersta Diakonisällskap
sammanför utbildningen vid Stiftelsen Stora Sköndal
och utbildningen vid Ersta högskola den 1 januari
1998 och den sammanslagna högskolan avses heta
Ersta-Sköndal Högskola.
Ersta Diakonisällskap erhåller statsbidrag för utbildning till sjuksköterskeexamen via statsbidraget
till Stockholms läns landsting under anslagsposten
13. Kommunala högskoleutbildningar nedan.
Det högsta belopp som kan utgå till Stiftelsen Stora Sköndal för Ersta-Sköndal Högskola beräknas
budgetåret 1998 till 3 939 000 kronor.

11. Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan har inte rätt att
utfärda någon av de examina som finns upptagna i
högskoleförordningen.
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Regeringen anser att de fristående grund- och
gymnasieskolorna utgör ett viktigt komplement till
det kommunala skolväsendet. Det finns bl.a. fristående skolor med waldorfpedagogisk inriktning. Lärare vid alla typer av grund- och gymnasieskolor bör
dock uppfylla de krav som ställs för de lärarexamina
som regleras i högskoleförordningen. Det är därför
viktigt att det finns lärare med lärarexamen enligt
högskoleförordningen som har kvalificerad kunskap
om waldorfpedagogik.
Regeringen har genom ett särskilt beslut i april
1996 tilldelat Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan
statsbidrag för en påbyggnadsutbildning om 40 poäng i waldorfpedagogik för maximalt 100 helårsstudenter som har fullföljt en utbildning som leder fram
till en lärarexamen enligt högskoleförordningen.
Maximalt 10 av dessa kan alternativt ha fullföljt en
grundläggande eurytmiutbildning vid Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan. Påbyggnadsutbildningen startade hösten 1996. Riksdagen beslutade med anledning av budgetpropositionen för budgetåret 1997
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:UbU1, rskr.
1996/97:100) om statsbidrag för perioden den 1 januari 1997 - den 30 juni 1997. Regeringen beslutade
i ett särskilt beslut den 26 juni 1997 om statsbidrag
för perioden den 1 juli 1997 - den 31 december
1997.
För perioden den 1 januari 1998 - den 30 juni
1998 beräknas det högsta belopp som kan utgå till
Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan till 2 661 000
kronor.
Regeringen avser uppdra åt Högskoleverket att i
samarbete med företrädare för Lärarhögskolan i
Stockholm och Stiftelsen Rudolf Steinerhögskolan
utarbeta en utbildningsplan för en grundskollärarutbildning vars examen uppfyller villkoren för anställning både i den svenska grundskolan och i fristående
skolor med Waldorfinriktning. Se avsnitt 5.2.4 Lärarutbildningarna.

12. Momsmerkostnader för Chalmers tekniska
högskola AB och Stiftelsen Högskolan i
Jönköping

Regeringen har gett Riksrevisionsverket i uppdrag
att lämna förslag till ett system för hur mervärdesskatt skall hanteras för myndigheter inom universitets- och högskoleområdet som erhåller externa medel (Fi97/1730). I Riksrevisionsverkets uppdrag ingår
även att granska huruvida konkurrensneutralitet råder vad avser Chalmers tekniska högskola AB samt
Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Riksrevisionsverket skall redovisa uppdraget senast den 1 december
1997.

13. Kommunala högskoleutbildningar
13.1. Utbildning för vårdyrken
Anslagsposten avser statsbidrag för grundläggande
vårdhögskoleutbildning för vilka dels landstingen eller kommunerna är huvudmän, dels universitet eller
högskolor är huvudmän och genom ram- och överflyttningsavtal godkända av regeringen ger vårdutbildningar på uppdrag av landsting. Examensrätten
publiceras i Högskoleverkets författningssamling.
För den kommunala och landstingskommunala
högskolan fastställs i det nuvarande systemet för
statsbidrag inte ett takbelopp per kommun eller
landsting. I stället fastställs ett maximalt antal statsbidragsberättigade årsstudieplatser för varje kommun
eller landsting. Ramen är oförändrad i jämförelse
med den ram som gällde under treårsperioden
1993/94 - 1995/96. Högskoleverket gav i utredningen Högskoleutbildningar inom vård och omsorg - en
utredning (Högskoleverkets rapportserie 1997:2 R)
förslag till ett statsbidragssystem liknade det gällande
för statliga universitet och högskolor. Då regeringens
mål är att samtliga vårdhögskoleutbildningar skall
kunna ingå på lika villkor i den nationella universitets- och högskolestrukturen avstår regeringen från
att nu ändra statsbidragssystem (avsnitt 5.2.2.4 Kvalitets- och huvudmannaskapsfrågor inom vårdhögskoleutbildningarna).
För budgetåret 1997 bör fastställas följande högsta antal bidragsberättigade årsstudieplatser för
kommunal högskoleutbildning:

Under anslaget har beräknats momsmerkostnader
för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping i enlighet med det ramavtal
som ingåtts mellan staten och respektive högskola.
Enligt avtalen skall staten ersätta högskolorna för
de momskostnader, dvs. den mervärdesskattepliktiga
delen av omsättningen, som uppkommer i den
grundläggande högskoleutbildningen och forskningen vid Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
Regeringen beräknar 76 343 000 kronor för ersättning för momsmerkostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping.
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LANDSTING/KOMMUN

BUDGETÅRET 1998

Stockholms läns landsting

3 123

Landstinget i Uppsala län

1 011

Landstinget Sörmland

401

Landstinget i Östergötlands län

966

Landstinget i Jönköpings län

Detta anslag avser verksamhet inom högskoleområdet för vilket medel inte har ställts till förfogande under annat anslag. Anslaget avser även bidrag till
Svenska studenthemmet i Paris samt bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer.

1 034

Landstinget Kronoberg

453

Landstinget i Kalmar län

348

Landstinget Blekinge

334

Landstinget, Kristianstads län

509

Malmöhus läns landsting

Regeringens överväganden
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått från
följande belopp.

1 148

Landstinget Halland

305

Bohuslandstinget

226

ANSLAGSPOST
(TUSENTAL KRONOR)

1.

Svenska studenthemmet i Paris

Landstinget i Älvsborg

698

2.

Landstinget Skaraborg

494

3.

Bidrag till Sveriges Förenade Studentkårer

Landstinget i Värmland

432

4.

Distansutbildning

Örebro läns landsting

935

5.

Utveckling av lärarutbildning

Landstinget Västmanland

335

6.

Utveckling av naturvetenskap och teknik

16 137

Landstinget Dalarna

455

7.

Jämställdhet

69 823

Landstinget Gävleborg

496

8.

Gästforskare/gästlärare i utlandet

Landstinget Västernorrland

591

9.

Designsatsning

4 086

Jämtlands läns landsting

284

10.

Övrig forskning

10 057

1 256

11.

Malmö högskola

171 130

665

12.

Till regeringens disposition

37 609

Summa

350 984

Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Göteborgs Stad

1 588

Malmö Stad

800

Gotlands kommun

54

Summa

Finansiering av lånekostnader m.m

1 233
1

185
7 529
26 556

6 639

1. Anslagssparande från 1997.

Svenska studenthemmet i Paris

18 923

Bidraget har pris- och löneomräknats.
13.2. Ingesunds musikhögskola
Enligt Högskoleverkets författningssamling, HSVFS
1997:2, har Landstinget i Värmland för Ingesunds
Musikhögskola rätt att utfärda musiklärarexamen.
Det högsta belopp som kan utgå till Ingesunds
Musikhögskola beräknas budgetåret 1998 till
21 016 000 kronor.

B 45. Särskilda utgifter inom
universitet och högskolor m.m.
1995/96

Anslag
därav

1996

645 340
380 997

1997

Anslag

534 155 1

1998

Förslag

350 984

1999

Beräknat

525 734

2000

Beräknat

877 052

Beloppen anges i tusental kronor
1. Därutöver har i tilläggsbudget föreslagits en höjning av anslaget med
159,5 miljoner kronor

Finansiering av lånekostnader m.m.
Riksdagen har tidigare beslutat om investeringar i
inredning och utrustning för universitet och högskolor enligt regeringens förslag i propositionerna Högre
utbildning för ökad kompetens (prop. 1992/93:169,
bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363) och Forskning för kunskap och framsteg (prop. 1992/93:170,
bet. 1992/93:UbU22, rskr. 1992/93:390) samt i vissa
fall enligt förslag i äldre propositioner vilka riksdagen
beslutat om. Fr.o.m. budgetåret 1994/95 finansieras
sådana investeringar genom att universitet och högskolor tar upp lån i Riksgäldskontoret. De tidigare
avsatta medlen för investeringar finansierar i stället
lånekostnaderna. Under denna anslagspost har beräknats medel för sådana tidigare beslutade ändamål
som kommer att realiseras under kommande budgetår. Anslagsposten tillförs nu endast anslagssparande
från föregående år. Medlen kommer att fördelas till
universitet och högskolor genom särskilda regeringsbeslut.
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Utveckling av lärarutbildning

Malmö högskola

För kompetensutveckling av lärarutbildare har beräknats en minskning med 5 000 000 kronor och för
forskningsanknytning av lärarutbildningen har beräknats en ökning med 8 000 000 kronor i förhållande till 1997 (avsnitt 5.2.4).

Regeringen tillsatte i oktober 1996 Organisationskommittén för Malmö högskola (dir. 1996:74; U
1996:06). Kommitténs uppdrag är att planera verksamheten vid en ny högskola i Malmö och att göra
de förberedelser som krävs samt, under förutsättning
av riksdagens beslut, starta verksamheten och därvid
fungera som uppdragsgivare avseende grundutbildning som anordnas av andra universitet och högskolor. Regeringen har beräknat medel för budgetåret till 171 130 000 kronor (avsnitt 5.3.1). Medlen
disponeras av Organisationskommittén för Malmö
högskola (U 1996:06) intill dess en statlig högskola
inrättas. Resurser för forskning har beräknats under
B 46. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete
vid vissa högskolor och uppgår till 21 225 000 kronor.

Utveckling av naturvetenskap och teknik
Under anslagsposten har medel beräknats till naturoch teknikvetenskapscentrum (avsnitt 5.2.3).
Regeringen uppdrog den 23 maj 1996 åt Linköpings universitet att, i samverkan med andra universitet och högskolor, genomföra ett treårigt projekt
syftande till en förnyelse av högskoleingenjörs- och
civilingenjörsutbildningarna. För projektet har för år
1998 beräknats 1 637 000 kronor.
Regeringen uppdrog den 15 juli 1993 åt Statens
skolverk och Högskoleverket (dåvarande Verket för
högskoleservice) att under en period av fem år från
och med den 1 juli 1993 initiera åtgärder inom skolan och den högre utbildningen i syfte att öka ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik (det
s.k. NOT-projektet). Projektet skall avslutas under
1998 varför en minskning med 1 800 000 kronor
har beräknats.

B 46. Forskning och konstnärligt
utvecklingsarbete vid vissa
högskolor
1995/96

Anslag
därav

Jämställdhet
För insatser som följer av propositionen (prop.
1995/96:164,
bet.
1995/96:UbU18,
rskr.
1995/96:405) Jämställdhet mellan kvinnor och män
inom utbildningsområdet ingår medel i anslagsposten
7 för postdoktorala stipendier, för gästprofessurer,
för nya professurer och för doktorandtjänster
(avsnitt 5.6).

1996

251 504
167 670

1997

Anslag

295 196

1998

Förslag

438 686

1999

Beräknat

404 721

2000

Beräknat

416 101

Beloppen anges i tusental kronor

Under detta anslag beräknas all ersättning – inklusive
ersättning för lokalhyror och kostnader för inredning
och utrustning – som är förenad med forskning vid
vissa högskolor samt konstnärligt utvecklingsarbete
vid konstnärliga högskolor.

Gästforskare/gästlärare i utlandet
Regeringen har beräknat 1,5 miljoner kronor för att
främja undervisningen i svenska i utlandet och om
svenska förhållanden (avsnitt 5.8).

Övrig forskning
Medel för forskning inom IT-området har förts till
denna anslagspost (avsnitt 5.2.7) liksom vissa medel
avsedda för det tekniska forskningsinstitutet i Göteborg (avsnitt 7.1).

Regeringens överväganden
De mål och riktlinjer för verksamheten och resurserna som riksdagen beslöt om med anledning av den
forskningspolitiska propositionen (prop. 1996/97:5 s.
34-35, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) samt
budgetpropositionen
(prop.
1996/97:1
bet.
1996/97:UbU1, rskr. 1996/97:100) för treårsperioden 1997-1999 skall ligga fast. För treårsperioden
1997-1999 gäller preliminära rekryteringsmål för
nyanställda vid högskolorna i Karlstad, Växjö och
Mitthögskolan (avsnitt 5.4.3).
Regeringen har vid beräkningen av anslaget utgått
från följande belopp.
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HÖGSKOLA
(TUSENTAL KRONOR)

ANSLAG

1 Högskolan i Karlstad

42 612

2 Högskolan i Växjö

52 723

3 Högskolan i Örebro

52 833

4 Mitthögskolan

52 329

5 Högskolan i Borås

9 212

6 Högskolan Dalarna

25 168

7 Högskolan i Gävle/Sandviken

14 877

8 Högskolan i Halmstad

21 190

9 Högskolan i Kalmar

21 189

10 Högskolan i Karlskrona/Ronneby

21 259

11 Högskolan Kristianstad

13 689

12 Högskolan i Skövde

12 997

13 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla

8 467

14 Mälardalens högskola

21 211

15 Södertörns högskola

12 138

16 Idrottshögskolan i Stockholm

4 363

17 Lärarhögskolan i Stockholm

13 389

18 Danshögskolan

2 632

19 Dramatiska institutet

2 228

20 Konstfack

2 641

21 Kungl. Konsthögskolan

1 253

22 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

2 697

23 Operahögskolan i Stockholm

2 126

24 Teaterhögskolan i Stockholm

2 246

25 Malmö

21 225

26 Gotland

1 992

Summa

och tillgången till kvalificerad arbetskraft i regionen.
Forskningsresurserna har också en avgörande betydelse för kvaliteten inom den högre utbildningen.
Det konstnärliga utvecklingsarbetet är en mycket
väsentlig del av de konstnärliga högskolornas verksamhet och höjer grundutbildningens kvalitet.

Resurser
Resurserna för forskning vid högskolorna uppgår
budgetåret 1998 till 422,9 miljoner kronor. Resurserna för konstnärligt utvecklingsarbete vid de
konstnärliga högskolorna uppgår budgetåret 1998
till 15,8 miljoner kronor. (För konstnärligt utvecklingsarbete utgår 12,9 miljoner kronor.)
Det är väsentligt att utbyggnaden av forskningsresurserna vid högskolorna fortsätter. Regeringen föreslår därför en fortsatt utbyggnad av de permanenta
forskningsresurserna till högskolorna. Därutöver föreslår regeringen för 1998 vissa engångssatsningar.
Några sådana medel är emellertid inte beräknade för
åren 1999 och 2000. Medel under anslagsposterna
för de nya högskolorna i Malmö och på Gotland
disponeras av respektive organisationskommitté intill
dess att en självständig högskola har etablerats. Regeringen har erfarit att medel från forskningsstiftelserna kommer att tillskjutas samtliga högskolor för
budgetåret 1998. Den totala nivån på resurser för
respektive högskola redovisas i tabellen, avsnitt
5.4.1.

438 686

B 47. Sunet
Medel för konstnärligt utvecklingsarbete beräknas
även under anslagen till Lunds universitet, Göteborgs
universitet, Umeå universitet samt Luleå tekniska
universitet.

Resultatbedömning
Högskolorna har för budgetåret 1997 anvisats permanenta forskningsresurser. Utöver dessa har högskolorna lyckats erhålla betydande externa forskningsresurser. Detta vittnar om en hög kvalitet i
forskningen, som är i ett skede av stark utveckling.
Det finns även en begynnande profilering av forskningen vid dessa högskolor. Forskningen bedrivs i
flera fall vid olika typer av centrumbildningar eller
forum. Under budgetåret 1995/96 har flera högskolor givits rätt av Högskoleverket att inrätta professurer. Detta innebär en kvalitetsförstärkning av forskningen. Högskolorna har en påtaglig betydelse för
utvecklingen av det regionala näringslivet, för tekniköverföring och forskningsinformation, men också
för den regionala rekryteringen till högre utbildning

1995/96 1

Utgift

58 005

därav
1996

45 578

1997 2

Anslag

100 000

1998

Förslag

37 292

1999

Beräknat

34 953

2000

Beräknat

35 652

Anslagssparande

Utgiftsprognos

75 933

100 000

Beloppen anges i tusental kronor
1. Medlen för SUNET anvisades under anslaget C51 Högskoleverket.
2. Nytt anslag.

Högskoleverket svarar för administrationen av universitetsdatornätet Swedish University Computer
Network (SUNET). Högskoleverket svarar även för
in- och utbetalningar som rör SUNET samt att anslagsframställning och årsredovisning för SUNET
bifogas Högskoleverkets anslagsframställning och
årsredovisning.
Under innevarande budgetår har 100 miljoner
kronor anvisats till SUNET. Av beloppet avser 38
miljoner kronor medel för driften av SUNET för uni161
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versitetens och högskolornas del och för de statliga
museerna. 62 miljoner kronor, som anvisats engångsvis, skall användas för att stödja en anslutning
av huvudbibliotek, länsbibliotek och länsmuséer till
SUNET under en inledande period av högst två år.
Därutöver har statsmakterna anvisat ett engångsbelopp om 66 miljoner kronor på tilläggsbudget för
budgetåret 1995/96 för uppgradering av SUNET.
Medlen är avsedda att förbrukas under minst en treårsperiod.
För närvarande pågår upphandling av både en
uppgradering av SUNET och en utbyggnad av nätet
till bibliotek och museer som statsmakterna beslutade om för innevarande budgetår.

Regeringens överväganden
Under anslaget har under innevarande budgetår anvisats resurser för en uppgradering av SUNET. Ryggradsnätet – som omfattar universitetsorterna – kommer att uppgraderas till 155 Mbit/s. Högskolor i övrigt kommer att anslutas med 10-34 Mbit/s. Kungl.
biblioteket och statliga museer ansluts med normalt
högst 2 Mbit/s.
Uppgradering av de statliga delarna av SUNET
pågår och beräknas vara genomfört senast under
1998. Anslutning av huvudbibliotek, länsbibliotek
och länsmuséer förutsätts genomföras successivt med
början hösten 1997.
Högskoleverket/SUNET har i uppdrag att erbjuda
högskolestuderande förbindelse med SUNET lokalt
för studieändamål, bl.a. i samband med distansutbildning. En högskolestuderande skall oavsett bostadsort kunna kommunicera inom SUNET och Internet, genom uppringd förbindelse till låg taxa och
utan att behöva bekosta ett eget internetabonnemang. Målsättningen är att studiemöjligheterna
skall göras mer oberoende av bostadsort.
För driften av SUNET för universitetens och högskolornas del och för de statliga muséerna beräknas
37,3 miljoner kronor för 1998. Regeringen beräknar
att tidigare anvisade engångsmedel vilka Högskoleverket/SUNET disponerar genom anslagssparande
kommer att utnyttjas även under 1998.
I förra årets budgetproposition anmälde regeringen att för de kostnader för driften av det uppgraderade nätet som inte täcks genom medel från anslaget
skall Högskoleverket/SUNET ta ut avgifter av myndigheterna med undantag för de konstnärliga högskolorna och de statliga museerna.

B 48. Ersättningar för klinisk
utbildning och forskning

1995/96

Anslag
därav

1996

3 051 995
2 286 679

1997

Anslag

1 549 946

1998

Förslag

1 568 174

1999

Beräknat

537 751 1

2000

Beräknat

553 884

Beloppen anges i tusental kronor
1. Av beräkningstekniska skäl redovisas här en besparing i enlighet med
vad som framgår av avsnitt 5.10.1.

Från anslaget utgår ersättning till vissa landsting/kommuner enligt avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m. samt om samarbete
om tandläkarutbildning och forskning m.m.

Regeringens överväganden
Regeringen har vid beräkning av anslaget utgått från
följande belopp.
MEDICINSK UTBILDNING OCH FORSKNING
(TUSENTAL KRONOR)

Uppsala universitet

184 709

Lunds universitet

297 779

Göteborgs universitet

306 514

Umeå universitet

148 968

Linköpings universitet

114 956

Karolinska institutet

428 212

ODONTOLOGISK UTBILDNING OCH FORSKNING
(TUSENTAL KRONOR)

Göteborgs universitet

49 918

Umeå universitet

37 118

Summa

1 568 174

Regeringen tillkallade den 2 juni 1997 en utredare
med uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet
med att genomföra en översyn och omförhandling av
avtal om samarbete om läkarutbildning och forskning m.m. samt om samarbete om tandläkarutbildning och forskning m.m. (Se vidare under avsnitt
5.2.2.2).
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6 Högskolemyndigheter

C 1.

Högskoleverket

1995/96

Utgift
därav

1996

197 533

Anslagssparande

108 467

Utgiftsprognos

192 000

132 043

1997

Anslag

143 671

1

1998

Förslag

127 667

2

1999

Beräknat

130 835

2000

Beräknat

134 089

Beloppen anges i tusental kronor
1. Därutöver har i tilläggsbudget föreslagits en engångsvis minskning med
22 miljoner kronor
2. P.g.a. tidigare beslutad besparing framför allt inom grundutbildningsrådet

Högskoleverkets arbetsuppgifter och organisation
framgår av förordningen (1995:945) med instruktion
för Högskoleverket. Högskoleverket är central myndighet för frågor som rör universitet och högskolor
med offentlig huvudman samt enskilda anordnare av
utbildning på högskolenivå vilka får statsbidrag eller
har tillstånd att utfärda examina.

ras under en treårsperiod. Verket har också genomfört fyra stora nationella utvärderingar, bl.a. av
grundskollärarutbildningen och de medellånga
vårdutbildningarna.
Högskoleverket har statistikansvaret för hela högskolesektorn och redovisar varje år en årsrapport för
högskolan, vilket är en viktig uppgift inom verksamhetsgrenen beskrivning och analys. En viktig del i
denna uppgift är att följa universitets och högskolors
arbete med jämställdhet.
I sin uppgift som tillsynsmyndighet har verket bl.a.
granskat principerna för avgifter inom högskolan
samt reglerna kring uppdragsutbildning. Vidare har
verket fastställt föreskrifter om bl.a. behörighet och
urval för högskolestudier. Därmed har goda förutsättningar skapats för att öka rättssäkerheten för de
enskilda – och då främst studenterna – inom högskolan.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING
%

Utfall 1995/96

25 900

26 389

-489

98

Varav 1996

19 800

20 137

-337

98

Resultat
Högskoleverket inrättades den 1 juli 1995 och har på
ett förtjänstfullt sätt fullgjort sin uppgift som central
myndighet för högskolesektorn. Under de första åren
har verket utfört ett flertal regeringsuppdrag som utgjort värdefullt underlag för regeringens ställningstagande. Verket har bidragit till att lyfta fram vissa utbildningspolitiska frågor till en öppen och allsidig
diskussion. Vidare har arbetet med kvalitets- och
förnyelsefrågor stimulerats inom högskolesektorn
och belysts i en öppen dialog. Högskoleverket har
också genom sitt arbete med tillsynsfrågor inom högskolan ökat rättssäkerheten för främst studenterna.
Högskoleverket har inom verksamhetsgrenen nationella kvalitetsbedömningar prövat ett stort antal
ansökningar om examensrätt samt rätten att få inrätta professurer. Vidare pågår ett arbete med att
granska och bedöma kvalitetsarbetet vid samtliga
statliga universitet och högskolor, vilket skall slutfö-

Prognos 1997

17 575

19 553

-1 978

90

Budget 1998

17 575

19 480

-1 905

90

Beräknat 1999

17 575

19 407

-1 832

91

Beräknat 2000

17 575

18 400

-425

98

Prognosen för 1997 och budget för 1998 pekar på en
kostnadstäckning om endast 90 %, vilket beror på
att Högskoleverket utnyttjar tidigare anslagssparande. Verket planerar att utnyttja dessa medel till och
med år 2000.
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C 2.

Verket för högskoleservice

1995/96

Anslag

1

1997

Anslag

10 000

1998

Förslag

9 892

1999

Beräknat

10 137

2000

Beräknat

10 389

Beloppen anges i tusental kronor

Verket för högskoleservice (VHS) arbetsuppgifter
och organisation framgår av förordningen
(1995:943) med instruktion för Verket för högskoleservice.
VHS skall på uppdrag av universitet och högskolor biträda vid antagning av studenter, juridisk rådgivning och service, rådgivning och service i fråga om
administrativ utveckling och ADB samt vid upphandling av i första hand utrustning.
VHS är under budgetåret 1997 i huvudsak avgiftsfinansierat. Som en följd av beslutade förändringar i
verksamheten tilldelades VHS ett ramanslag år 1997.

Resultat
Verket för högskoleservice ombildades den 1 juli
1995. Detta skedde som en direkt följd av att Högskoleverket inrättades (prop. 1994/95:165) och då
bl.a. övertog de myndighetsuppgifter som förut åvilat
det tidigare VHS.

Den samordnade antagningen som VHS ansvarar för
omfattar omkring hälften av alla nybörjarplatser i
högskolan. Antalet sökande till dessa utbildningar
har ökat mycket kraftigt. Till vårterminen 1996 var
antalet sökande 21 000 och till höstterminen 1996
sökte 109 745, det senare var en ökning från föregående år med 13 %. Till höstterminen 1997 fortsatte
ökningen och antalet sökande var omkring 139 000.
VHS sköter nu för första gången också utbildningarna vid vårdhögskolorna, som tidigare Landstingsförbundets antagningsnämnd ansvarade för. Trots den
kraftiga ökningen av antalet sökande och stora förändringar vad gäller nya regler för behörighet för
högskolestudier och meritvärdering av betygen från
gymnasieskolan har urvalet till höstterminen 1997
kunnat fullföljas på ett förtjänstfullt sätt under den
fastställda tiden och närmare 47 000 studenter har
antagits genom den samordnade antagningen.
Även upphandlingsverksamheten har ökat kraftigt. Värdet av de upphandlingar som VHS genomförde ökade från 147 miljoner kronor 1995 till 273
miljoner kronor 1996. Upphandlingsverksamheten
har kunnat genomföras som planerat. Konsultverksamheten har under de senaste åren successivt övergått från anslagsfinansiering till full kostnadsfinansiering.

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING 1
%

UPPDRAGSGIVARE
STATEN
%

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA
%

Utfall 1995/96

60 759

62 145

-1 386

98

100

0

Varav 1996

43 733

42 960

772

102

100

0

UPPDRAGSVERKSAMHET

Prognos 1997

45 900

53 500

-7 600

86

90

10

Budget 1998

44 300

52 800

-8 500

84

90

10

Beräknat 1999

47 800

57 100

-9 300

84

90

10

Beräknat 2000

49 300

59 200

-9 900

84

90

10

1. VHS verksamhet finansieras med avgifter med undantag för finansieringen av systemutveckling och systemunderhåll av datorbaserade system, för vilka
VHS disponerar anslagsmedel.
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C 3.
1995/96

Centrala studiestödsnämnden
Utgift
därav

1996

294 260

Anslagssparande

588

206 257

1997

Anslag

276 727 1

1998

Förslag

253 924

1999

Beräknat

227 369

2000

Beräknat

233 456

Utgiftsprognos

277 300

Beloppen anges i tusental kronor
1. Därutöver har i tilläggsbudget föreslagits en engångsvis ökning med
22 miljoner kronor

Centrala studiestödsnämnden är central förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor. Myndighetens
arbetsuppgifter framgår av förordningen (1996:502)
med instruktion för Centrala studiestödsnämnden
(CSN). CSN fullgör också uppgifter enligt förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för
flyktingar och vissa andra utlänningar samt administrerar bidrag till döva och hörselskadade elever vid
Rh-anpassad
utbildning
enligt
förordningen
(1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade
elever i gymnasieskolan.
De övergripande målen för CSN är att som förvaltningsmyndighet för studiesociala frågor
– följa upp och utvärdera studiestödssystemen,
– ta fram underlag och förslag för utveckling av det
studiesociala området,
– på ett rationellt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt
svara för beviljning av studiestöd och för verksamheten med återbetalning av studielån,

ceras. De besparingskrav som ålagts myndigheten är
genomförda.
Under hösten 1997 har emellertid pressen på organisationen ökat kraftigt till följd av införandet av
det särskilda utbildningsbidraget och ökningen av
antalet studerande vid eftergymnasiala utbildningar.
De nya grupper som har rekryterats i och med Kunskapslyftet är många gånger i stort behov av personlig rådgivning och antalet telefonanrop och besök
hos CSN ökar stadigt. Antalet personer som får studiestöd beräknas 1997 uppgå till mer än 800 000
och antalet låntagare är sammanlagt cirka 1,2 miljoner. Kraven på studiestödsadministrationen har ökat
och förväntas öka. Det särskilda utbildningsbidraget
skall bibehållas under hela Kunskaplyftet. CSN bör
tillföras 25 miljoner kronor under 1998 för administrationen av detta stöd.
Återbetalningsverksamhetens
administrationskostnader skall i princip täckas av intäkter från avgifter. Intäkterna för budgetåret 1998 beräknas till 168
miljoner kronor men endast 147 miljoner kronor beräknas inflyta. Kostnaderna för administrationen beräknas bli 163 miljoner kronor.
Avseende underskottet i återbetalningsverksamheten och kompensation för volymökningar för 1998
hänvisas till förslag i tilläggsbudget för budgetåret
1997. I frågan om en mer permanent lösning av likviditetsproblemen inom CSN:s återbetalningsverksamhet avser regeringen att återkomma under 1998.
Inkomster till CSN avseende uppläggningsavgifter,
som redovisas på statsbudgetens inkomstsida under
inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter,
beräknas till 103 miljoner kronor.

– hantera ärenden så snabbt som möjligt med iakttagande av kravet på rättssäkerhet,
– bedriva sin verksamhet så att studerande och låntagare ges en, utifrån deras utgångspunkt, tillfredsställande service.

Regeringens överväganden
CSN:s årsredovisning för budgetåret 1995/96 visar
att myndigheten i stort uppfyllt de för verksamheten
uppställda målen. Målet om tre veckors handläggningstid för ansökningsärenden har uppnåtts trots att
volymerna har ökat med cirka 10 % jämfört med
föregående budgetår. Även då det gäller telefonservicen har CSN klarat det uppställda målet om 80 %
svarsfrekvens. CSN har effektiviserat handläggningen
och telefonservicen genom investeringar i avancerad
telefon- och datorteknik. Möjligheterna att bättre
utnyttja IT har utvecklats. Detta har lett till att lokalkontoren kan samarbeta på ett helt nytt sätt. De
kapacitetsproblem som tidigare uppstått vid de hårt
belastade terminsstarterna har därmed kunnat redu165
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7 Nationella och internationella
forskningsresurser

7.1

Omfattning/ändamål

Verksamhetsområdet omfattar anslag till nationell
och internationell forskning avseende medel för bl.a.
forskningsråd, vissa forskningsinstitut, nationella
forskningsbibliotek och europeiskt forskningssamarbete.
I propositionen Forskning och samhälle (prop.
1996/97:5, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 99) presenterade regeringen för första gången förslag om mål för
forskningen och riktlinjer för forskningspolitiken för
perioden 1997-1999. Riksdagen antog regeringens
förslag. Målen är bl.a. att forskningen skall bidra
med nya väsentliga fakta om naturen, samhället och
kulturen och att den skall bidra till att bevara och
utveckla hälsa, kultur, välfärd och miljö. Den skall
bidra till ekonomisk utveckling samt till samhällets
omställning till en hållbar utveckling och därigenom
främja sysselsättning och välfärd. Forskningen skall
vidare främja en hög allmän utbildningsnivå, kritiskt
tänkande och ett vetenskapligt förhållningssätt i
samhället samt bidra till internationellt samarbete,
fred och till lösningar av globala problem.
Riktlinjerna för forskningspolitiken anger enligt
vilka principer såväl regering och riksdag som andra
berörda inom forskningssystemet skall bedriva det
forskningspolitiska arbetet. Riktlinjerna avser vetenskaplig kvalitet, forskningens nytta och relevans samt
samverkan mellan högskolan och det omgivande
samhället. Vidare omfattas forskningsetiska frågor,
jämställdhet och genusperspektiv i forskningen.
Sambandet mellan utbildning och forskning och
principen om egna forskningsresurser till alla universitet och högskolor lyfts fram. Riktlinjerna omfattar
den svenska forskningens roll och bidrag i ett globalt
perspektiv.
Regeringen framförde i nämnda proposition en
rad förslag till åtgärder som svarar mot målen för
forskningen och riktlinjerna för forskningspolitiken.
Regeringen har bl.a. förnyat vissa verksamhetsmål
för myndigheter inom verksamhetsområdet och be-

slutat om ett antal uppdrag som berör verksamhetsområdet. Forskningsråden, Forskningsrådsnämnden
(FRN) och Rymdstyrelsen har fått som verksamhetsmål att ägna ökad uppmärksamhet åt forskningens samhällsrelevans samt att stödja forskning som
är strategisk för såväl forskningens utveckling som
samhällets behov. Därmed får forskarsamhället ett
ökat ansvar för samhällets samlade forskningsprioriteringar. För att främja förnyelsen inom forskningen
har myndigheterna fått i uppdrag att gemensamt utarbeta ett program för ökat stöd till yngre forskare.
I propositionen Forskning och samhälle fäste regeringen vidare stor vikt vid en utvecklad forskningsinformation och har givit forskningsråden och Rymdstyrelsen i uppdrag att utarbeta en strategi för hur
forskningsinformationen skall bedrivas. Regeringen
har även givit FRN, Glesbygdsverket, Skogs- och
jordbrukets forskningsråd (SJFR) samt Statens institut för regional forskning i uppdrag att utarbeta ett
FoU-program rörande landsbygdsutveckling. FRN
har fått i uppdrag att utveckla och konkretisera det
svenska programmet för forskning till stöd för en
hållbar utveckling.
När det gäller jämställdhet och forskning med genusperspektiv föreslog regeringen i den aktuella propositionen bl.a. att 18 nya tjänster skulle inrättas
med inriktning mot genusforskning, inom ämnena
litteraturvetenskap, sociologi, människa - maskin,
informationsteknologi, folkhälsovetenskap och fysikundervisningens didaktik. Regeringen har i juni
1997 beslutat om placering av tjänsterna efter förslag
från berörda forskningsråd. Med anledning av propositionen Forskning och samhälle lämnade regeringen i mars 1997 ett uppdrag till berörda forskningsråd att i samråd med Högskoleverket och vissa
statliga högskolor lämna förslag om fem ickelaborativa professurer som skall inrättas av statliga
högskolor till vilka fakulteter inte är knutna. Professurerna skall inrättas inom ämnen där en förstärkning är motiverad från forskningens och forskarutbildningens utgångspunkter och där könsför167
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delningen bland professurerna är ojämn. Regeringen
skall sedan välja och besluta om medel till två av dessa fem professurer. Råden har lämnat sitt förslag och
frågan är nu under beredning. Regeringen har också
inrättat en samverkansgrupp för tvärvetenskap och
jämställdhet med representanter från forskningsråden, FRN och andra forskningsfinansierande myndigheter. Myndigheterna skall i samråd främja och
samordna sin forskningsstödjande verksamhet vad
gäller tvärvetenskaplig forskning, ett ökat genusperspektiv i forskningen samt insatser för jämställdhet.
Efter förslag från regeringen beslutade riksdagen
om en ändring av stiftelselagen, vilken möjliggör ett
demokratiskt inflytande över forskningsstiftelserna
(prop. 1996/97:22, bet. 1996/97:LU2, rskr.
1996/97:62). Härigenom har ökade förutsättningar
skapats för ett nära samarbete mellan stiftelser,
forskningsråd och sektorsorgan samt universitet och
högskolor. Vid en av Utbildningsutskottet anordnad
hearing den 29 april 1997 bekräftades att samarbetet
mellan myndigheter och forskningsstiftelser har intensifierats efter riksdagens beslut och att det fungerar väl. Redan utvecklingen under första halvåret av
år 1997 ger exempel på detta. T.ex. utgör de beslut
som Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) fattade i
början av år 1997 en betydande avlastning av forskningsrådens och sektorsorganens åtaganden. Stiftelsen har beslutat att göra nya åtaganden om ca 500
miljoner kronor under den innevarande treårsperioden 1997-1999. Det sker främst genom att stiftelsen
övertar ansvaret för de materialkonsortier som
byggts upp av Närings- och teknikutvecklingsverket
(NUTEK) och Naturvetenskapliga forskningsrådet
(NFR) samt för ett mikroelektronikprogram som
NUTEK tidigare svarat för. Stiftelsen har även beslutat att finansiera andra riktade satsningar av projektkaraktär inom strategiska områden inom forskningsrådens och Rymdstyrelsens verksamhets-områden.
Inom Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) planeras finansiering av verksamhet inom främst NUTEK:s och de mindre och
medelstora högskolornas område. KK-stiftelsen har
t.ex. beslutat att satsa totalt 195 miljoner kronor under en tvåårsperiod så att de nya högskolornas
forskningsverksamhet kan utvecklas snabbare.
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) fattade redan under förra året beslut om att överta ansvaret för nya stipendier inom de postdoktorsprogram som hittills
finansierats av forskningsråden. STINT beslutade i
mars 1997 att 200 - 300 miljoner kronor skall avsättas för tilläggsfinansiering inom EU:s fjärde ramprogram. STINT:s tidigare krav på statlig motfinansiering avskaffas.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
har beslutat att utvidga sitt ansvarsområde med anledning av bortfallet av Naturvårdsverkets forskningsanslag. Detta sker dels genom en fortsatt satsning på MISTRA-program, vilka kan komma att

innehålla större inslag eller domineras av effektorienterad forskning, dels genom en ny satsning på
MISTRA-projekt, dvs. enskilda projekt eller samarbetsprojekt mellan flera forskare. MISTRA har totalt
avsatt 120 miljoner kronor för år 1997 respektive
287 miljoner kronor för år 1998 för forskningsstöd.
Stiftelsen för vård- och allergiforskning
(Vårdalstiftelsen) beräknar att dela ut forskningsstöd
uppgående till ca 120 miljoner kronor under år 1997
respektive 100 miljoner kronor under år 1998. Vårdalstiftelsen har bl.a. beslutat om ett program för
kompetensutveckling av vårdhögskolornas lärare.
Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har, från den
kulturvetenskapliga donationen, beslutat att under
1997 anvisa 185 miljoner kronor till stöd för forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Av de
anvisade medlen avser 60 miljoner stöd för forskarrekrytering i form av doktorandtjänster och postdoktorala tjänster. Riksbankens Jubileumsfond beräknar att fördela ca 140 miljoner kronor ur den
kulturvetenskapliga donationen under år 1998.
TABELL: ÖVERSIKT ÖVER VISSA
FORSKNINGSSTIFTELSERS OCH RIKSBANKENS
JUBILEUMSFONDS (KULTURVETENSKAPLIGA
DONATIONEN) RESURSER. (UPPSKATTADE
BELOPP I MILJONER KRONOR)1
STIFTELSE

UR-

MARKNADSVÄRDE

BIDRAGSRAM

SPRUNGLIGT

ANGIVET JAN-SEPT

1997

KAPITAL

1997

BIDRAGSRAM
1998
(PROGNOS)

SSF

6 000

10 031

MISTRA

2 500

3 877

550

750

120
2

210

287
2

KK

3 599

6 486

STINT

1 057

1 690

339

168
108

Vårdal

529

795

120

100

RJ

1 500

1 973

185

140

Summa

15 185

24 852

1 524

1 553

1

I dessa siffror ingår inte medel från de övriga stiftelser som bildades med
löntagarfondsmedel.
Avser endast KK:s satsningar inom FoU-området.

2

Delar av stiftelsernas och Riksbankens Jubileumsfonds beräknade bidragsramar år 1997 respektive år
1998 kan innefatta resurser som kommer att användas senare än de angivna åren.
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Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg

Regeringens förslag:

Regeringen föreslår att ett tekniskt forskningsinstitut med huvudsaklig inriktning mot mikroelektronikbaserade system inrättas i Göteborg.
Grundprincipen bör vara att institutet erhåller
statlig basfinansiering, men den huvudsakliga finansieringen bör, efter ett inledande uppbyggnadsskede, utgöras av uppdragsforskning med
medel från näringslivet.

Bakgrund
I den forskningspolitiska propositionen, Forskning
och samhälle (prop. 1996/97:5), har regeringen redovisat sina motiveringar till att ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg med bred tvärvetenskaplig
inriktning inrättas. I budgetpropositionen för år
1997 (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU11, rskr.
1996/97:49) med förslag till tilläggsbudget för budgetåret 1995/96 anmälde regeringen sin avsikt att utreda möjligheterna att inrätta ett tekniskt forskningsinstitut.
Riksdagen
beslutade
att
en
engångssumma om 100 miljoner kronor skulle ställas
till förfogande varav 50 miljoner kronor anvisades på
tilläggsbudget och 50 miljoner kronor fick användas
av redan anvisade medel under anslaget C 45. Vissa
särskilda utgifter inom universitet och högskolor
m.m. budgetåret 1995/96.
Utredarens förslag
Regeringen tillsatte hösten 1996 en särskild utredare
för att undersöka möjligheterna att inrätta ett tekniskt forskningsinstitut av nytt slag med bred tvärvetenskaplig inriktning. Den modell som utredaren
skulle pröva var ett institut fristående från högskolan
men med nära anknytning till universitet och högskolor och till näringslivet. De s.k. Fraunhoferinstituten, som med framgång har prövats i Tyskland,
skulle vara förebild för institutet enligt direktiven.
Modellen innebär bl.a. att institutet i första hand
skall ägna sig åt uppdragsforskning och även ta emot
uppdrag att utveckla nya produkter och processer,
från idé till färdig prototyp.
Utredaren har överlämnat betänkandet Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg (SOU 1997:37)
till regeringen. Där föreslås att institutet skall bedriva
tillämpad forskning och utvecklingsarbete inom området mikroelektronikbaserade system. Forskningen
skall bedrivas i projektform och företrädesvis på
uppdrag från näringslivet. Utredaren beräknar att
driftskostnaderna för institutet efter den första uppbyggnadstiden kommer att uppgå till ca 50 miljoner
kronor, varav staten bör stå för ca 30 miljoner kro-

nor. Resten bör kunna finansieras av näringslivet.
Den fortsatta expansionen skall därefter helt ske med
medel från näringslivet. Verksamheten skall utvärderas efter uppbyggnadsskedet. För budgetåret 1998
beräknas kostnaderna för staten uppgå till 8 miljoner
kronor, för budgetåret 1999 till 18 miljoner kronor
och för budgetåret 2000 till 28 miljoner kronor. Utredarens förslag innebär att statens andel är större
under ett uppbyggnadsskede för att på sikt minska.
Utredaren föreslår att den engångssumma som staten
ställt till förfogande företrädesvis används till investeringar.
Remissinstanserna
En majoritet av remissinstanserna är positiva till
förslaget om ett nytt tekniskt forskningsinstitut i
Göteborg och allmänt framhålls att inriktningen
mikroelektronikbaserade system är av stor betydelse för svenskt näringsliv. Institutet bedöms få
en stor betydelse för samverkan mellan högskoleforskningen och näringslivet och då särskilt för de
små och medelstora företagen. Flertalet instanser
betonar dock att institutets roll och uppgift måste
ses i ett nationellt perspektiv och att verksamheten
skall komplettera andra redan genomförda satsningar vid högskolor och industriforskningsinstitut. Remissammanställning finns tillgänglig på
Utbildningsdepartementet.

Regeringens överväganden
Regeringen delar utredarens förslag beträffande institutets inriktning. Regeringen avser att under hösten
1997 tillsätta en organisationskommitté med en
sammansättning som avspeglar institutets föreslagna
inriktning. Organisationskommittén skall utreda frågan om associationsform och fortsatt finansiering av
institutets driftskostnader och fördelningen av finansieringsansvaret mellan staten och näringslivet. En
utgångspunkt är att de 100 miljoner kronor som staten ställt till förfogande skall användas för investeringar och initiala drifstkostnader. Kommittén bör
vidare i sitt arbete särskilt uppmärksamma frågor om
institutets roll i det svenska FoU-systemet liksom hur
institutet skall kunna bli en resurs för de små och
medelstora företagen. Organisationskommittén skall
efter riksdagens beslut kunna fungera som interimsstyrelse för institutet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i frågan om den långsiktiga finansieringen av institutet.

Informationsteknologifrågor
Regeringen har tagit upp frågor som avser forskningens viktiga roll för utvecklingen av informationssamhället
i
IT-propositionen
(prop.
1995/96:125), i propositionen Forskning och
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samhälle (prop. 1996/97:5) samt i budgetpropositionen (prop. 1996/97:1) för 1997.
En målsättning, som ligger i linje med regeringens
syfte att bredda och utveckla användningen av informationsteknik, är att ge allmänheten i alla delar
av landet bättre tillgång till information. Det uppdrag som regeringen givit Kungl. biblioteket (KB) att
utveckla ett modernt bibliotekssystem spelar här en
viktig roll. Genom att KB utvecklar ett Internetbaserat system med lätthanterade användargränssnitt
skapas största möjliga spridning och radikalt förbättrade praktiska sökmöjligheter.
Genom det uppdrag regeringen givit till Högskoleverket, att erbjuda alla kommuner anslutning av
huvudbiblioteket i kommunen till SUNET och därmed Internet med god kapacitet, förbättras möjligheterna ytterligare.
En ytterligare åtgärd är riksdagens beslut att forskande myndigheter skall svara för att information
om forskningsaktiviteter (för allmänhet, skolor, företag m.fl.) skall finnas tillgänglig på Internet fr.o.m. år
1998.

Forskningssamarbete inom EU
EU:s nästa program för forskning och utveckling, det
femte i ordningen, avser perioden 1998-2002. Kommissionen lämnade sitt slutliga förslag till utformning
av ramprogrammet i april 1997. Sverige har, liksom
andra medlemsländer, lämnat synpunkter på förslaget och kommissionens tidigare arbetsdokument.
Sverige har bl.a. föreslagit ett utvidgat program för
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.
Detta förslag syftar till att synliggöra att social och
kulturell utveckling utgör en viktig del av utvecklingen av de europeiska samhällena. Vidare föreslår Sverige att ett särskilt miljöprogram och ett särskilt
energiforskningsprogram inrättas samt att forskningen om skog och landtransporter förstärks.
Genom EU:s fjärde ramprogram för forskning och
utveckling, som löper mellan åren 1994 och 1998,
får svenska forskare och svenskt näringsliv möjligheter att ansöka om medel ur den totala ramen om cirka 30 miljarder kronor per år under fem år. För
medverkan i FoU-projekten krävs emellertid ungefär
lika stora resurser från deltagarna själva. Ramprogrammens andel av EU:s budget har ökat successivt
under åren och det fjärde ramprogrammets budget
på 13,1 miljarder ECU utgör 3,7 % av EU:s totala
budget. Avgiften för det svenska deltagandet i fjärde
ramprogrammet ingår som en del av den svenska
medlemsavgiften och uppgår till ca 700 miljoner
kronor per år.
Det svenska deltagandet har ökat kraftigt under
det fjärde ramprogrammet; redan nu har deltagandet
fördubblats i jämförelse med det tredje ramprogrammet. Sverige deltar för närvarande med totalt
cirka 1 100 forskargrupper inom det fjärde ramprogrammet, varav 450 tillhör högskolesektorn. Stora

variationer föreligger mellan de olika särprogrammen
i fråga om ekonomisk storlek och graden av svenskt
deltagande. I relativa termer är det svenska deltagandet störst i det socio-ekonomiska programmet
(TSER), och i transport- och biomedicinprogrammen, medan det budgetmässigt är störst inom IT-,
telematik-, materialteknik- och miljöprogrammen.
Totalt beräknas ca 300 miljoner kronor per år utbetalas till svenska högskoleforskare ur det fjärde ramprogrammet, vilket dock endast motsvarar mellan
två och tre procent av de samlade svenska forskningsresurserna vid universitet och högskolor. Eftersom uppgiftslämnandet släpar efter kan emellertid
EU-bidragen vara något större.
EG-kommissionen bidrar i princip endast med
hälften av projektanslagen. Universitet och högskolor
behöver därför söka kompletteringsfinansiering från
andra svenska finansiärer, själva skjuta till motsvarande medel eller gå in i projekt där man redan har
verksamhet och därmed förstärka tidigare nationella
projekt. STINT avsätter, som tidigare beskrivits, betydande medel för tilläggsfinansiering.
Forskningsråden, FRN och Rymdstyrelsen har fått
i uppdrag att utarbeta och redovisa en strategi för att
utnyttja de fördelar som en samplanering med EU:s
program för forskning och utveckling kan ge. Myndigheterna skall även i samarbete med EU/FoU-rådet
sammanställa uppgifter över omfattningen av EUsamarbetet.
Sverige har nyligen förstärkt representationen i
Bryssel för utbildnings- och forskningsfrågor i samband med förhandlingarna kring det femte ramprogrammet och inför det kommande ordförandeskapet
i EU.

Avvägning mellan internationella och
nationella forskningsresurser
Bakgrund
Vetenskapen är internationell till sin karaktär och
den svenska forskningen har generellt sett en god
internationell förankring. Detta avspeglas bl.a. i
att svenska forskare i hög grad publicerar sina resultat i internationella tidskrifter och i det ökande
samarbetet med forskare i andra länder. Det internationella samarbetet utgörs främst av forskningsprojekt som initieras och fortlöper på adhoc-basis, forskare och institutioner emellan.
Därutöver deltar Sverige i EU:s forskningssamarbete, vilket har beskrivits ovan, och i ett flertal
internationella forskningsorganisationer där deltagandet är reglerat genom avtal på internationell
nivå. Den största av dessa är den europeiska kärnforskningsorganisationen CERN för grundforskning inom ämnesområdet högenergifysik. Sverige
deltar även i det europeiska sydobservatoriet ESO,
den europeiska synkrotronljuskällan ESRF, det
europeiska
molekylärbiologiska
laboratoriet
EMBL, det internationella institutet för tillämpad
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systemanalys IIASA, det europeiska rymdforskningssamarbetet ESA m.fl. Flertalet av dessa
forskningsorganisationer avser naturvetenskaplig
och teknisk forskning inom sådana områden där
forskningen är så komplicerad och kostsam att
internationellt samarbete krävs.
Utredningen
I propositionen Forskning och samhälle
(prop.1996/97:5) aviserades en översyn av Sveriges engagemang i storskaliga, internationella
forskningsorganisationer. I november 1996 tillkallades en särskild utredare med uppdrag att väga de internationella åtagandena inom storskaligt
formaliserat forskningssamarbete mot behov och
insatser för annan grundforskning inom samtliga
discipliner. Förslagen skulle bygga på de ekonomiska förutsättningar som redovisats i forskningspropositionen och i budgetpropositionen för
år 1997 (prop. 1996/97:1) där besparingar om ca
150 miljoner kronor beräknades för år 1998.
Utredningen har i sitt betänkande Besparingar i
stort och smått (SOU 1997:69) lämnat förslag till
riktade besparingar avseende internationell och nationell forskning. På vetenskapliga och forskningspolitiska grunder avvisar utredningen ett svenskt utträde ur den europeiska kärnforskningsorganisationen
CERN. Utredaren avvisar på samma grunder ett utträde ur samtliga övriga forskningsorganisationer. I
stället föreslås ett flertal riktade besparingar inom
olika områden, både avseende internationella åtaganden och nationella satsningar. Förslagen innefattar en kombination av kort- och långsiktiga åtaganden där ett med tiden ökande sparbeting läggs på
medlemsbidrag till de internationella forskningsorganisationerna. Detta sparbeting pareras tidsmässigt av
att vissa kostnader för dyrbar vetenskaplig utrustning
senareläggs genom en omläggning av finansieringssystemet. Vidare föreslår utredaren att medlemskapen i IIASA och EMBL avslutas och att finansieringen av vissa nationella satsningar, bl.a. medel för
forskarutbyte med utlandet, tas över av alternativa
forskningsfinansiärer. En minskning av resurserna till
den nationella fusionsforskningen föreslås också.
Remissbehandling
Remissinstanserna anser att utredningen har lämnat ett gott underlag och visar förståelse för att
det internationella engagemanget måste prövas
mot de nationella satsningarna. Flera remissinstanser skulle självfallet föredra att besparingar
inte gjordes just inom deras område, i varje fall
inte för tillfället. Remissinstanserna skulle föredra
att förslag från den nyligen tillsatta parlamentariska forskningsutredningen kunde avvaktas innan
riktade besparingar genomförs.
Remissinstanserna delar utredningens uppfattning
att det skulle medföra alltför negativa konsekvenser
att lämna CERN, alternativt att lämna samtliga övri-

ga internationella forskningsorganisationer. Ett
sammansatt sparbeting utgör enligt remissinstanserna ett bättre förslag. En samstämmig remissopinion anser att Sverige av vetenskapliga skäl bör
stanna som medlem i EMBL, men även medlemskapet i IIASA har starkt stöd bland remissinstanserna.
De flesta remissinstanser är positiva till förslaget om
en ändrad finansieringsmodell för dyrbar vetenskaplig utrustning. Remissammanställning finns tillgänglig på Utbildningsdepartementet.

Regeringens överväganden

Internationellt forskningssamarbete
Utredningen har på kort tid lämnat ett värdefullt
underlag för ett ställningstagande till Sveriges engagemang i storskaliga forskningsanläggningar.
Regeringen delar utredningens uppfattning att ett
svenskt utträde ur CERN för närvarande inte är
möjligt. Även utträde ur övriga internationella
forskningsorganisationer skulle inverka menligt på
den svenska forskningen, varför konsekvenserna
bör övervägas noga innan beslut fattas.
Vid CERN bedrivs avancerad grundforskning av
främst teoretiskt intresse. Flera medlemsländer är
emellertid starkt oroade över de mycket höga kostnaderna. Dessa kostnader måste nationellt vägas mot
andra angelägna behov.
Medlemskapet i EMBL har stor betydelse för den
svenska forskningen inom biologi och medicin. Det
har också ett värde för den svenska läkemedelsindustrin. Vid IIASA bedrivs ett tvärvetenskapligt,
främst samhällsvetenskapligt, forskningssamarbete
kring bl.a. miljöfrågor. Institutet ger vissa forskningsmöjligheter för svenska forskare genom det
kontaktnät som IIASA har etablerat med länderna i
Öst- och Centraleuropa.
Miljö- och rymdforskningsinstitutet i Kiruna
(MRI) har nyligen inrättats och utgör ett tillskott till
såväl svensk forskning som till den regionala strukturen. Regeringen avser att fullfölja sitt tidigare beslutade finansieringsåtagande, varför det ej är aktuellt
att genomföra besparingar på resurserna till MRI
under budgetåren 1998 och 1999.
Det är emellertid nödvändigt att kostnaderna för
internationellt samarbete minskar och regeringen
kommer fortlöpande att pröva hur detta skall uppnås. Dessutom behövs förbättrade möjligheter till en
kontinuerlig avvägning mellan kostnaderna för nationell forskning och för internationella åtaganden. I
detta syfte föreslår regeringen en förändrad anslagskonstruktion fr.o.m. budgetåret 1998 som möjliggör
för de myndigheter som utgör svenska kontaktorgan
för de olika forskningsorganisationerna att göra denna avvägning.
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I enlighet med riksdagens beslut med anledning av
förslag i budgetpropositionen för år 1997 kommer
en besparing om ca 150 miljoner kronor att genomföras på resurserna till forskning. Av detta bör 77
miljoner kronor avse resurserna för medlemskapen i
de internationella organisationerna. Medel för de
kostnader som är förenade med medlemskap i de internationella organisationerna bör fr.o.m. budgetåret
1998 anvisas under de ansvariga myndigheternas
forskningsanslag, varvid respektive myndighet ges
ansvar för bedömningen av det vetenskapliga värdet i
det internationella engagemanget i relation till nationella satsningar. Ovan nämnda besparing på resurserna till internationella organisationer kommer
emellertid under budgetåren 1998 och 1999 att
kompenseras genom att ansvarig myndighet ges dispositionsrätt till anslagssparande från det tidigare anslaget D.18 Europeisk forskningssamverkan. Vissa
myndigheter har dessutom uppgivit att det föreligger
ett minskat behov av medel motsvarande totalt ca 17
miljoner kronor för budgetåret 1998. Inom de närmaste åren bör betydande minskningar av kostnaderna för deltagande i internationella forskningsorganisationer ha uppnåtts. Om detta ej skett bör
frågorna underkastas en förnyad prövning bl.a. i ljuset av de förslag som kommer att presenteras av den
parlamentariska forskningsutredning som regeringen
tillsatt (se nedan). Regeringen avser att uppdra åt de
ansvariga myndigheterna att årligen lämna en bedömning av avvägningen mellan internationella och
nationella åtaganden.
Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning
Resurser för dyrbar vetenskaplig utrustning fördelas av FRN och avser utrustning som kostar
mer än två miljoner kronor. Medel för stöd till
nationell spetsberäkningskapacitet fördelas av
Rådet för högpresterande datorsystem (HPDrådet) som finansieras med särskilda medel från
TFR:s anslag. HPD-rådets medel avser ändamål
som liknar FRN:s medel för dyrbar vetenskaplig
utrustning även om HPD-rådet har valt att använda en relativt stor andel av medlen för kompetenshöjande åtgärder, t.ex. lektorat och personalkostnader för driften av anläggningarna i
Stockholm, Linköping och Umeå. Regeringen anser att det under en uppbyggnadsperiod varit motiverat med en särskild organisatorisk struktur för
högpresterande datorresurser. Det föreligger
emellertid enligt regeringens bedömning ett ökat
behov av att kunna göra avvägningar mellan investeringar för olika utrustningsändamål. HPDrådet bör därför avvecklas i och med utgången av
år 1997 och de medel som disponerats av TFR
och utbetalats i enlighet med av HPD-rådet fattade beslut bör fr.o.m. budgetåret 1998 beräknas
under anslaget för dyrbar vetenskaplig utrustning.
Därmed kan behovet av medel för högpresterande
datorsystem vägas mot andra angelägna utrust-

ningsbehov. FRN ansvarar - i de fall så erfordras för fullföljandet av de insatser som beslutats av
HPD-rådet. FRN bör också, om så behövs, svara
för fortsatta insatser för att utveckla kompetensen
inom området högpresterande datorer. De erfarenheter och den kunskap som TFR och HPDrådet har byggt upp när det gäller behov, kompetens och överblick bör noggrant tas tillvara i den
nya strukturen.
FRN:s medel för dyrbar vetenskaplig utrustning är
ett värdefullt instrument för att upprätthålla en god
utrustningsstandard inom svensk forskning. Regeringen bedömer att svenska forskningsinstitutioner
för närvarande har en så god utrustningsstandard att
en viss minskning av anslaget kan ske. Fr.o.m. budgetåret 1998 bör därför resurserna för dyrbar vetenskaplig utrustning minskas med 68 miljoner kronor.
Större delen av denna minskning följer emellertid av
en omläggning av finansieringssystemet för dyrbar
vetenskaplig utrustning och medför ej minskade
möjligheter till utrustningsanskaffning. Regeringen
kommer även att ge FRN i uppdrag att föreslå samordnings- och effektiviseringsåtgärder samt att upprätta en plan för underhåll och uppgradering av utrustning.
Sedan år 1994 tillämpar universitet och högskolor
kapitalförsörjningsförordningens regler om lånefinansiering av investeringar i anläggningstillgångar,
vilket innebär att investeringar finansieras genom lån
i Riksgäldskontoret. Då utrustningsbidrag ges från
FRN skall dessa finansiera lånekostnaden. Medlen
sätts in på den mottagande högskolans räntekonto
för att i efterhand betala räntor och amorteringar.
Det nuvarande systemet innebär att FRN i normalfallet betalar hela investeringskostnaden i förväg. Regeringen delar utredningens uppfattning att detta system bör läggas om fr.o.m. budgetåret 1998 så att
FRN, i stället för att betala hela lånekostnaden i förväg för utrustningsanskaffning, betalar den årligt
uppkomna ränte- och amorteringskostnaden. Denna
omläggning av systemet innebär att universitet och
högskolor inte behöver bygga upp en stor likviditet i
Riksgäldskontoret för att finansiera utrustningslånen
utan detta kan regleras genom FRN. FRN:s långsiktiga ansvarstagande för utrustningen främjas. Systemet medför även ökade möjligheter att uppgradera
utrustning i stället för att köpa ny, vilket leder till
bättre kapitalutnyttjande. Omläggningen innebär
även en tillfällig minskning av resursbehovet genom
att kostnader senareläggs.
Sammanfattningsvis kommer således omläggningen av finansieringssystemet för dyrbar vetenskaplig
utrustning och ett anslagssparande att kunna utnyttjas för att mildra effekterna av den beslutade besparingen. Dessa åtgärder ger emellertid endast ett temporärt resurstillskott. På sikt måste kostnaderna för
medlemskapen i de internationella organisationerna
minska. Ställningstagande till den samlade forskningsfinansieringen kommer inför år 2000 att kunna
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göras mot bakgrund av bedömningar och förslag
från den parlamentariska forskningsutredningen som
redovisas nedan.
Övrigt
Forskningsrådens program för forskarutbyte med
utlandet innebär värdefulla möjligheter för svenska forskare att inhämta kunskap och knyta kontakter. Genom tillkomsten av nya forskningsfinansiärer har forskarutbytet med utlandet fått
betydligt bättre förutsättningar. Mot denna bakgrund föreslås för budgetåret 1998 en minskning
av forskningsrådens anslag med totalt 5 miljoner
kronor.

Utredningar om den svenska
forskningspolitiken, forskningsetik och
bioteknik
Riksdagens beslut med anledning av regeringens
proposition Forskning och samhälle innebär förändringar av forskningspolitiken och nya förutsättningar
för forskningen. Dessutom har nya finansiärer tillkommit. Det är enligt regeringens mening bl.a. mot
denna bakgrund angeläget att genomföra en samlad
analys och bedömning av forskningens roll i samhället och av dess villkor, inriktning och organisation.
Regeringen har därför tillsatt en parlamentarisk
kommitté som skall lämna förslag om den framtida
svenska forskningspolitiken (dir. 1997:67). Uppdraget skall redovisas till regeringen den 1 november
1998. Kommittén skall analysera de svenska statliga
forskningsinsatserna med utgångspunkt från samhällets behov och forskningens möjligheter och ansvarsfördelningen mellan statsmakterna, myndigheter
och andra finansiärer, lämna förslag rörande utformning av forskningsorganisation samt förslag som
främjar nära samverkan och ömsesidigt kunskapsutbyte mellan högskolor och samhället i övrigt. I enlighet med regeringens riktlinjer för forskningspolitiken
i propositionen Forskning och samhälle aviserades
också en utredning för en allsidig belysning av forskningsetiska frågor. Utredningen skulle tillsättas med
hänsyn till de forskningsetiska frågornas stora betydelse för forskning och samhälle och den snabba utvecklingen inom vetenskapen. Dessa frågor har ytterligare aktualiserats genom den senaste tidens
debatt i Sverige och andra länder om konsekvenserna
av utvecklingen inom cell- och molekylärbiologin.
Regeringen har därför tillsatt en parlamentarisk
kommitté för att utreda etiska frågor i forskningen
(dir. 1997:68). Uppdraget skall redovisas till regeringen den 1 februari 1999. Kommittén skall analysera vilka etiska frågor som uppstår i forskningsprocessen och med denna utgångspunkt granska
utbildningen i forskningsetik och även överväga andra åtgärder som kan öka medvetenheten om etiska

frågor i forskningen. Kommittén skall vidare analysera problematiken kring forskningsfusk och vetenskaplig oredlighet, se över det nuvarande systemet
för forskningsetisk granskning och föreslå utformning av forskningsetisk granskning av sådana projekt
som innefattar användning av personnummer. Utvecklingen i andra länder skall belysas och konsekvenser för Sverige av internationella konventioner
skall beaktas.
Bioteknikområdet, som är stort och mångfasetterat, genomgår en snabb utveckling och påverkar därvid en rad politikområden. Det föreligger ett stort
behov av överblick och underlag för att stödja en utveckling av den svenska politiken på området.
FRN har fått i uppdrag att göra en kunskapsöversikt över den moderna biotekniken och dess tillämpning inom olika samhällsområden. Vidare skall FRN
identifiera viktiga frågeställningar och problem som
bioteknikens användning aktualiserar.
Regeringen avser att tillkalla en kommitté med representanter från riksdagspartierna som, bl.a. med
utgångspunkt från FRN:s kunskapsöversikt, skall
lämna förslag till en övergripande svensk politik för
den moderna bioteknikens tillämpning. Kommittén
skall arbeta i ett framtidsperspektiv både med avseende på bioteknikens möjligheter och dess risker.
Kommittén skall bedöma Sveriges möjligheter när
det gäller industriell utveckling inom bioteknikområdet och granska den nuvarande myndighetsorganisationen för tillsyn, tillståndsgivning och information.
En viktig fråga är hur behovet av kunskap och diskussion om etiska aspekter av biotekniken bättre
skall kunna tillgodoses i framtiden. Utredningen skall
arbeta öppet och bl.a. anordna debatter och
”hearings”.

7.2

Resultatinformation

I det följande redovisas resultatinformation avseende
forskningsråden,
Forskningsrådsnämnden
och
Rymdstyrelsen.
Resultatbedömningen av övriga myndigheters
verksamhet, Kungl. biblioteket, Statens psykologiskpedagogiska bibliotek, Institutet för rymdfysik, Polarforskningssekretariatet och EU/FoU-rådet görs
under respektive myndighets anslagsavsnitt.
Forskningsråden, FRN och Rymdstyrelsen har
som gemensamt övergripande mål att i ett internationellt jämförande perspektiv stödja forskning av
högsta vetenskapliga kvalitet som bas för kompetensuppbyggnad, kunskapsöverföring och tillämpningar i samhället och därigenom främja kulturell
utveckling och kritiskt tänkande. Råden skall även
främja jämställdhet mellan kvinnor och män samt
verka för att information om forskning och forskningsresultat sprids. Råden skall utvärdera den
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forskning till vilken råden har fördelat medel och
därvid särskilt bedöma forskningens kvalitet och dess
relevans för samhället och forskningens utveckling.
Råden skall också undersöka vilka forskningsbehov
som är angelägna inom olika samhällsområden, redovisa resultaten av dessa undersökningar samt ta
initiativ till och främja forskning som behövs för att
tillgodose sådana behov.
FRN har till uppgift att ta initiativ till och stödja
forskning främst inom områden som är angelägna
från samhällets synpunkt, bl.a. tvärvetenskaplig
forskning, samt främja information om forskning
och forskningens roll i samhället. FRN skall även
främja jämställdhet, kvinno- och genusforskning.
Rymdstyrelsen är central förvaltningsmyndighet
för frågor som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten, särskilt för forskning och utveckling. Rymdstyrelsens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av svensk rymdforskning och
näringsverksamhet till högsta internationella nivå.
För budgetåret 1997 infördes vissa nya verksamhetsmål för råden, FRN och Rymdstyrelsen. Myndigheterna skall t.ex. ägna ökad uppmärksamhet åt
forskningens samhällsrelevans samt stödja forskning
som är strategisk för såväl forskningens utveckling
som samhällets behov. Myndigheterna skall även
stödja tvärvetenskaplig forskning, både över ämnesoch sektorsgränser. Myndigheterna skall sedan tidigare prioritera förnyelsen inom forskningen, rikta
särskild uppmärksamhet mot den internationella anknytningen, öka antalet internationella utvärderingar
av svensk forskning, förstärka informationen om
forskning och forskningsresultat samt verka för jämställdhet vid granskning av ansökningar och fördelning av forskningsmedel.
Resultatbedömning och slutsatser
Regeringen har i regleringsbrevet för budgetåret
1995/96 ställt mer långtgående och preciserade
återrapporteringskrav än tidigare budgetår. Myndigheterna har i varierande utsträckning uppfyllt
dessa krav. Detta beror dels på att råden har
kommit olika långt vad gäller utvecklingen av resultatredovisningen, dels att myndigheterna valt
delvis olika angreppssätt som bl.a. beror på skilda
förutsättningar inom respektive vetenskapsområde.
Regeringen har i regleringsbrevet för år 1997 på
en rad punkter ytterligare skärpt kraven på redovisning i forskningsrådens årsredovisningar vad avser
myndigheternas arbete med kvalitetssäkring, jämställdhet, samhällsrelevans m.m. Regeringen gör bedömningen att myndigheternas resultatredovisningar
kan vidareutvecklas. Regeringen förutsätter att myndigheternas redovisningar fortsättningsvis görs utifrån de av regeringen fastställda resultatindikatorerna. En enhetlig redovisningsmodell skall eftersträvas
som medger överblick och jämförelser mellan myn-

digheterna. Detta förutsätter ett samarbete mellan
myndigheterna.
Nedan följer en sammanfattande redovisning och
bedömning av forskningsrådens, FRN:s och Rymdstyrelsens redovisningar utifrån verksamhetsmålen
för budgetåret 1995/96.
Vetenskaplig kvalitet, utvärderingar av forskning.
Svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv
hög kvalitet, vilket bl.a. framgår av forskningsrådens
internationella utvärderingar av forskning och bibliometriska analyser.
En väsentlig kvalitetskontroll av den forskning till
vilken rådens stöd går sker då ansökningar granskas
och prioriteras av experter. Granskningen och prioriteringen genomförs med hjälp av yttranden från internationella och nationella experter, s.k.”peer reviews”, samt i disciplinärt eller tvärvetenskapligt
indelade beredningsgrupper. Detta förfaringssätt är
sannolikt det bästa tillgängliga men är inte fritt från
svagheter. Dessa svagheter behöver därför uppmärksammas och minimeras genom aktiva åtgärder. MFR
har under våren 1997 med utgångspunkt bl.a. från
en rapport från National Institutes of Health (NIH) i
USA modifierat de bedömningskriterier och den poängskala rådet använder. Det är naturligtvis angeläget att alla statliga forskningsfinansiärer följer upp
och utvecklar sina bedömningsmetoder på motsvarande sätt.
En viktig kvalitetskontroll sker också inom ramen
för de utvärderingar av svensk forskning som råden
kontinuerligt utför inom olika ämnen. Under budgetåret 1995/96 har t.ex. FRN genomfört två utvärderingar - den ena avser forskning om självmord och
den andra avser temaområdet naturresurs- och miljöforskning. MFR har utarbetat ett program för internationella utvärderingar av rådets olika forskningsområden.
NFR
planerar
fyra
nya
ämnesutvärderingar samt en utvärdering av de nationella anläggningarna. NFR påbörjade under år
1996 en utvärdering av den svenska rymd- och plasmafysiken.
Regeringen anser att rådens utvärderingar är
mycket värdefulla och förutsätter att de i ökad utsträckning också leder fram till förändringsförslag
och konkreta åtgärder.
Regeringen har i innevarande års regleringsbrev
uppdragit åt myndigheterna att redovisa hur arbetet
med kvalitetssäkring bedrivs, med avseende på
granskningen av ansökningar. En sammanfattning av
de utvärderingar som genomförts samt åtgärder med
anledning härav skall lämnas av råden i årsredovisningarna.
I regleringsbrevet för år 1997 infördes ett nytt
verksamhetsmål som avser forskningens samhällsrelevans. Redan nu kan regeringen konstatera att några
råd har inlett en översyn av sina arbetsformer i syfte
att stärka kontakterna med forskningens avnämare i
samhället. Detta har skett såväl genom förstärkta in174
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formationsinsatser som en utveckling av ansökningsprocedurer. Det är angeläget att forskningsråden
fortsätter dessa ansträngningar så att forskningen i
ökad utsträckning kan nyttiggöras i samhället.
Förnyelse inom forskningen
När det gäller rådens och FRN:s förnyelsearbete
sker detta bl.a. genom stöd till forskarrekrytering
och yngre forskare, åtgärder för att åstadkomma
ökad rörlighet av forskare och genom bidrag till
ökat samarbete mellan forskare.
FRN redovisar bl.a. att 17 % av de projekt som
stöds av nämnden omfattar forskare från flera högskolor. Den ämnesmässiga rörligheten är relativt god
i FRN-stödda projekt, främst därför att de just är
tvärvetenskapliga till sin karaktär. Åldersfördelningen bland FRN-stödda forskare är relativt jämn, med
en viss övervikt för yngre forskare.
HSFR har under budgetåret givit ett betydande
stöd såväl till unga disputerade forskare som till doktorander. HSFR anser sig i mycket liten grad kunna
påverka rörligheten i forskarsamhället genom sina
projektbidrag. Däremot kan rådet stimulera till rörlighet genom att stödja verksamheter som innebär
ökade kontakter mellan forskare på olika orter, genom t.ex. stöd till konferenser, områdesgrupper och
nätverk. Rådet har även beslutat inrätta stipendier
för kvinnliga forskare för att främja rörlighet inom
landet. Det vanliga är att sådana stipendier annars
gäller utlandsvistelser.
Av MFR:s redovisning framgår att yngre forskares
möjlighet till kompetensutveckling har prioriterats
genom en satsning på rörliga forskarassistenter,
postdoktorstipendier för kvinnor, bidrag för metodikstudier för doktorander och bidrag för forskning i
utlandet. Antalet bidrag till yngre forskare har ökat.
NFR:s stöd till förnyelse av forskningen sker genom stöd till forskarrekrytering (anställning som
doktorand, postdoktorstipendier, anställning som
forskarassistent) samt genom bidrag till nya forskare
och nya forskningsinriktningar. Rörligheten premieras genom bidrag till från utlandet hemvändande
postdoktorer som söker sig till en ny ort. NFR visar
hur forskningen förnyas bl.a. genom att cirka en
tredjedel av beviljade projekt under året är nya projekt. Fördelningen av rådets stöd till olika forskningsområden är emellertid oförändrat mellan åren.
Införandet av insatsområden för gränsöverskridande
forskning med en budget utanför de ordinarie utskotten är här ett positivt inslag. Antalet forskarrekryteringstjänster har sjunkit i antal under
1995/96. Rådet har beslutat om en ökning av antalet
forskarassistenttjänster för år 1997.
TFR använder sig av flera anslagsformer, t.ex.
postdoktorala stipendier och stipendier till doktorander från utlandet, för förnyelse av forskningen
och till att öka rörligheten mellan institutioner och
mellan lärosäten. Rådets stöd till postdoktorer har
ökat sedan 1994/95. Rådet beslutade under 1995/96

om 44 nya postdoktorstipendier. För att stimulera
rörligheten mellan industri och universitet/högskola
har TFR sedan år 1993 ett industridoktorandprogram, som fortfarande är under uppbyggnad. Under
1995/96 gavs stöd till 33 industridoktorandprojekt
och nio nya beviljades inför år 1997. Stödet till yngre
forskare sker främst genom s.k. TFR-doktorander,
doktorander i projekt, TFR-forskarassistenter, postdoktorer, doktorander från utlandet och industridoktorander.
Rymdstyrelsen beaktar speciellt behovet inom
forskarutbildningen och behovet av meriteringstjänster för yngre forskare vid tilldelning av tjänster.
Forskningsverksamhetens karaktär gör dock att yngre medarbetare redan tidigt i sin karriär får erfarenhet av internationell verksamhet, både utomlands
och vid hemmainstitutionen, varför några riktade
insatser beträffande forskarrörligheten inte bedömts
nödvändiga.
Regeringens bedömning är att myndigheterna bör
prioritera arbetet med förnyelsen inom forskningen. I
innevarande års regleringsbrev har regeringen uppdragit åt myndigheterna att i samråd med Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR) och Skogs- och
jordbrukets forskningsråd (SJFR) gemensamt utarbeta ett program för ökat stöd till yngre forskare.
Internationell anknytning
Flera av myndigheternas arbete är starkt kopplat
till internationella samarbetsprojekt, internationella organisationer och EU:s ramprogram för
forskning och utveckling. Myndigheterna har fasta åtaganden i olika internationella organisationer
och flera av dem är kontaktorgan för olika EUforskningsprogram inom resp. vetenskapsområden.
Rådens insatser för internationell bevakning och
uppföljning har ökat under de senaste åren, inte
minst med anledning av EU:s forskningsprogram.
Bland övrig internationell verksamhet märks bl.a. att
vissa myndigheter under budgetåret har haft program för postdoktorala stipendier som syftar till att
bereda yngre forskare möjlighet att under ett år bedriva forskning utomlands. Råden främjar även internationella forskarkontakter t.ex. genom gästprofessurer och genom utbytesavtal med akademier och
forskningsråd i andra länder.
Den svenska rymdforskningen genomförs i stor
utsträckning i internationell samverkan, framför allt
inom den europeiska rymdorganisationen ESA men
även tillsammans med utomeuropeiska forskargrupper. Även EU uppmärksammar rymdfrågor och förväntas stärka sin roll som användare av satellitdata.
Jämställdhet
Myndigheternas redovisningar av jämställdhetsarbete visar vissa positiva inslag. Av FRN:s redovisning framgår att 400 forskare under 1995/96 har
finansierats genom bidrag från FRN. Av dessa var
175

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

51 % kvinnor jämfört med 45% av antalet ansökningar. I FRN:s programkommittéer är 39 %
kvinnor. För att öka stödet till kvinnliga forskare
har HSFR inrättat tjänster och stipendier särskilt
avsedda för kvinnor.
MFR:s redovisning visar att andelen beviljade nya
ansökningar har ökat markant bland de kvinnliga
forskarna under perioden 94/95 till 95/96. Trots
denna utveckling går endast 14% av rådets allmänna
projektbidrag till kvinnliga forskare. Den kraftiga
skillnaden mellan män och kvinnor i andelen beviljade forskarassistenter för 1994/95 minskade under
1995/96. Rådet tillsatte 39 forskarassistenter varav
15 med kvinnliga sökande. Av rådets totalt 126 forskarassistenter var således 36 kvinnor. Vid tilldelning
av motsvarande anställningar för 1997 gick lika
många tjänster till kvinnor som till män. En översyn
av prioriteringskommittéernas sammansättning har
resulterat i att antalet kvinnor bland prioriteringskommittéernas ledamöter har ökat från sex till 16 av
totalt 60.
NFR:s analys visar ett stort behov av åtgärder för
att främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Rådet har under budgetåret fördelat de särskilda medel
för kvinnliga postdoktorer och gästprofessurer som
disponerats och ett jämställdhetsprogram har antagits under år 1995. Antalet behandlade och beviljade
ansökningar från kvinnor har ökat från 10 % till 12
%.
TFR arbetar enligt en fastställd handlingsplan för
att öka stödet till kvinnor inom sitt ansvarsområde.
Effekten av detta arbete syns bl.a. i den växande andelen beviljade ansökningar för kvinnliga sökande.
Av samtliga beviljade ansökningar budgetåret
1994/95 avsåg 3 % kvinnliga sökande och motsvarande siffra för budgetåret 1995/96 är 6 %. Av 44
beviljade postdoktorala stipendier gick under året 18
till kvinnor.
Rymdstyrelsen uppmärksammar att det kvinnliga
inslaget i verksamheten är relativt litet, ca 10% räknat i antalet verksamma personer på rymdområdet.
Jämställdhet är en högt prioriterad fråga i regeringens arbete. Ett flertal åtgärder för att påskynda
utvecklingen mot en ökad jämställdhet inom forskning och forskarutbildning har vidtagits. En samlad
redovisning ges i avsnitt 5.6. Arbetsgruppen för jämställdhet inom högre utbildning och forskning, JÄSTgruppen finansierade 1995 en analys om poängsättning vid tjänstetillsättningar vid MFR. Analysen
publicerades senare i tidskriften Nature. I analysen
framgår att kön och personliga kontakter i hög grad
påverkat tillsättningen av forskarassistenttjänster.
JÄST-gruppen har kontaktat och initierat en dialog med samtliga statliga forskningsråd m.fl. JÄSTgruppen konstaterar att forskningsråden fortfarande
har låga kvinnoandelar bland dem som söker respektive beviljas forskningsanslag och forskartjänster. Vid
samtliga forskningsråd finns dock en hög grad av
medvetenhet om att det råder en oacceptabel köns-

mässig snedfördelning. Den debatt som förts kring
MFR:s meritvärdering har starkt bidragit till att öka
denna medvetenhet.
Vissa reformer har skett inom forskningsråden
men åtgärderna synes otillräckliga. Den ovan redovisade studien och JÄST-gruppens rapport (Ds
1997:56) tyder på att kvinnliga forskare fortfarande
diskrimineras. Regeringen kommer att uppdra till
forskningsråden att inkomma med en särskild redovisning avseende vilka åtgärder som vidtagits med
anledning av denna och liknande rapporter samt redovisa planerade åtgärder.
Forskningsinformation
FRN har ett särskilt ansvar för forskningsinformation och finansierade forskningsinformationsinsatser
för totalt ca 19 miljoner kronor under 1995/96. I den
praktiska verksamheten ingår populärvetenskaplig
publicering, t.ex. Källa och Forskningens frontlinjer,
möten mellan barn/ungdom och forskning, information om genusforskning, vetenskapsveckor, telefonsluss, vetenskapsteater, Rosénpriset, projektstöd
m.m.
Rådens informationsinsatser omfattar bl.a. tidskrifter, årsböcker, publiceringsstöd, stipendier och
deltagande vid mässor och konferenser. Av rådens
redovisningar framgår t.ex. att NFR och MFR har
kommit långt i arbetet med forskningsinformation.
Även övriga råd har vidtagit åtgärder för att förbättra forskningsinformationen. Vissa av råden har beslutat att utvärdera sitt arbete med forskningsinformation och resultatspridning.
Myndigheternas redovisningar visar att en utveckling av arbetet med forskningsinformation initierades
redan under budgetåret 1995/96.
Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen och budgetpropositionen för budgetåret 1997
framhållit vikten av att forskningsinformationen förbättras och har betonat att forskningsråden och FRN
bör utveckla sitt arbete med forskningsinformation.
Omfattningen av myndigheternas informationsverksamheter varierar starkt. I regleringsbrevet för år
1997 gav regeringen forskningsråden och Rymdstyrelsen i uppdrag att i samråd med FRN utarbeta en
strategi för hur forskningsinformationsfrågorna skall
bedrivas. För att förstärka forskningsinformationen
har regeringen även uppdragit åt FRN att ansvara för
ett nyhetsbrev om den forskning som bedrivs vid
universitet och högskolor.
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Regeringens bedömningar med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelser för myndigheterna inom
verksamhetsområdet Nationella och internationella
forskningsresurser innehåller inga invändningar.

Prioriteringar för 1998
Ett effektivt utnyttjande av offentliga forskningsresurser, bl.a. genom ökad samverkan mellan forskningsfinansiärer.
Kontinuerlig avvägning mellan internationella och
nationella forskningsresurser.

Övriga frågor
Rådet för forskning om universitet och högskolor
avvecklas fr.o.m. budgetåret 1998. Enligt förslag i
budgetproposition 1994/95:100 bör den verksamhet
som rådet finansierar fr.o.m budgetåret 1998 tillgodoses genom stöd från forskningsorgan som finansierar forskning av liknande slag och vägas mot andra
angelägna ändamål inom berörda forskningsområden. Verksamhet motsvarande den som Rådet för
forskning om universitet och högskolor bedriver bör
särskilt kunna stödjas av HSFR och Högskoleverket.
Anslaget för Arkivet för ljud och bild redovisas
under utgiftsområde 17: Kultur, medier, trossamfund
och fritid.

7.3

Utgiftsutvecklingen

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

3 524

2 495

2 308

1998

1999

2000

2 220

2 281

2 345

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Verksamheten inom forskningsområdet utvecklas
enligt de målsättningar och riktlinjer som fastställts.
Besparingarna inom forskningsrådens verksamhet
under innevarande budgetår har i huvudsak kunnat
kompenseras genom en förbättrad samverkan mellan
råd och forskningsstiftelser. Forskningssystemet har
tillförts ytterligare resurser genom forskningsstiftelsernas verksamhet.
Större förändringar
Mål för forskningen och riktlinjer för forskningspolitiken har införts.
Förbättrade möjligheter för ett nära samarbete mellan stiftelser, forskningsråd, sektorsorgan samt universitet och högskolor har skapats.
Forskningens samhällsrelevans, jämställdhet inom
forskning och forskarutbildning, förnyelse inom
forskningen lyfts fram särskilt.
Utredningar om den svenska forskningspolitiken och
forskningsetik har tillsatts.
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7.4

Bemyndiganden

Forskningsråden och FRN bör ges fortsatt möjlighet
att åtaga sig mer långsiktigt projektstöd. Regeringen
föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen
att under år 1998 låta staten ta på sig ekonomiska

förpliktelser i samband med stöd till forskning som
finansieras under verksamhetsområdet Nationella
och internationella forskningsresurser som innebär
åtaganden enligt följande uppställning (miljoner kronor).

ANSLAG

År 1999

År 2000

År 2001

År 2002

År 2003

D1.

Forskningsrådsnämnden: Forskning och forskningsinformation

67

44

27

18

9

D3.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Forskning

154

103

62

41

21

D5.

Medicinska forskningsrådet: Forskning

249

166

100

66

33

D7.

Naturvetenskapliga forskningsrådet: Forskning

532

355

213

142

71

D9.

Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning

178

119

71

48

24

D18.

Medel för dyrbar vetenskaplig utrustning

47

31

19

13

6

1 227

818

492

328

164

Summa

178

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

7.5

Anslag

D 2. Forskningsrådsnämnden:
Förvaltning

D 1.

Forskningsrådsnämnden:
Forskning och forskningsinformation

1995/96

Utgift

13 703

Utgift

9 000

1997

Anslag

18 318

1998

Förslag

21 205

1999

Beräknat

21 772

2000

Beräknat

22 355

Därav

1995/96
Därav

1996

Utgift

128 438

Utgift

94 000

1997

Anslag

83 276

1998

Förslag

88 858

1999

Beräknat

91 348

2000

Beräknat

85 461

Reservation
Utgiftsprognos

7 630

87 080

Beloppen anges i tusental kronor.

FRN:s huvuduppgifter är att initiera och stödja
forskning som är angelägen från samhällets synpunkt, bl.a. tvärvetenskaplig forskning, samt främja
information om forskning och forskningens roll i
samhället. Sedan år 1996 har FRN ansvar för Miljöoch rymdforskningsinstitutet i Kiruna.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att Forskningsrådsnämnden
detta år hade en reservation om 7,6 miljoner kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 3,8 miljoner kronor.

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

591

18 909

Beloppen anges i tusental kronor.

Medlen avser Forskningsrådsnämndens (FRN)
förvaltning. En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96 visar ett anslagssparande om
591 000 kronor.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att medel förs från FRN:s forskningsanslag till nämndens förvaltningsanslag för finansiering av förvaltningskostnader i samband med
produktion av ett nyhetsbrev om svensk forskning.
Under anslaget beräknas medel för administration
av bidrag till högpresterande datorsystem som under
innevarande budgetår beräknas
under anslaget
D 10. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning.

Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser
Forskningens kvalitet och relevans redovisas fortlöpande i FRN:s verksamhet. Rörligheten och
stöd till yngre forskare har utvecklats och jämställdheten har vunnit framsteg i FRN:s verksamhet. FRN:s årsredovisning visar att nämnden har
förstärkt arbetet med forskningsinformationsfrågor.
Regeringen föreslår att medel förs från FRN:s
forskningsanslag till nämndens förvaltningsanslag för
finansiering av förvaltningskostnader i samband med
produktion av ett nyhetsbrev om svensk forskning.
Enligt avsnitt 7.1 har medel för svenskt deltagande
i IIASA tillförts förevarande anslag.

D 3. Humanistisksamhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning
1995/96

Utgift

315 862

Utgift

199 600

1997

Anslag

210 444

1998

Förslag

205 750

1999

Beräknat

211 517

2000

Beräknat

217 464

Därav

1996

Reservation

82 971

Utgiftsprognos

250 971

Beloppen anges i tusental kronor.

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets
(HSFR) uppgift är att främja och stödja vetenskapligt
betydelsefull forskning inom humanistiska, religionsvetenskapliga, rättsvetensskapliga och samhällsvetenskapliga discipliner och forskningsområden. HSFR
fördelar resurser till projektanslag, inrättar tjänster
samt anslår medel till utrustning. En allt viktigare
uppgift för rådet är att undersöka forskningsbehov
inom olika forsknings- och samhällsområden och
utifrån resultatet av undersökningarna initiera angelägen forskning. HSFR skall vidare informera om
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forskning och samverka med andra forskningsfinansiärer.
HSFR är det svenska kontaktorganet för ett flertal nordiska och internationella forskningsorganisationer. Rådet har tillsammans med Forskningsrådsnämnden (FRN) programansvar för EU:s socioekonomiska forskningsprogram TSER (Targeted Socio-Economic Research). HSFR är också svensk huvudman för samverkan med Europeiska universitetsinstitutet (European University institute, EUI) i
Florens. Institutet har inrättats av medlemsstaterna i
EU för forskning och forskarutbildning inom humaniora, rättsvetenskap samt vissa samhällsvetenskaper.
HSFR är huvudman för Kollegiet för samhällsforskning (The Swedish Collegium for Advanced
Study in the Social Sciences, SCASSS). SCASSS är en
nationell resurs utan särskild fakultetsanknytning.
Vid kollegiet bedrivs avancerade studier och forskning inom samhällsvetenskap och humaniora.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) detta år hade
en reservation om 82 miljoner kronor. Prognosen för
anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 42 miljoner kronor.

heter har förelegat om ansvarsfördelningen och den
administrativa hanteringen av SCASSS mellan
SCASSS, HSFR och Uppsala universitet. HSFR har
efter samråd med övriga berörda samt Riksrevisionsverket föreslagit regeringen att Kollegiet administrativt förs över till Uppsala universitet. Regeringen delar rådets bedömning. SCASSS skall emellertid
fortfarande vara en nationell resurs utan särskild fakultetsanknytning och med Uppsala universitet som
värduniversitet. Kollegiets uppgifter skall även fortsättningsvis vara att främja avancerade studier inom
samhällsvetenskaperna.
Medel till SCASSS har tidigare anvisats under
förevarande anslag. Från och med budgetåret 1998
kommer medel för SCASSS att beräknas som en egen
anslagspost under anslaget B 2. Uppsala universitet:
Forskning och forskarutbildning
I enlighet med vad som framförts i tidigare avsnitt
bör HSFR även stödja forskning om universitet och
högskolor.
Anslaget minskar med hänvisning till den omföring av medel som regeringen föreslår under anslaget
D 4. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet: Förvaltning.
Med hänsyn till de ökade möjligheter till forskarutbyte med utlandet som tillkommit genom nya finansiärer bl.a. STINT, föreslås en minskning av
HSFR:s anslag med 0,8 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser
HSFR har främjat forskning av god vetenskaplig
kvalitet genom nationella och internationella utvärderingar samt kvalitets- och effektivitetskontroll av rådets forskningsområden, internationell
och europeisk forskningssamverkan, ökade resurser till yngre forskare och kvinnliga forskare, internationell rörlighet och postdoktorrörlighet.
Rådet genomför under den kommande perioden
en översyn av sitt arbete med forskningsinformation och resultatspridning.
Riksdagen godkände hösten 1996 (prop.
1996/97:5, bet. 1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99)
konventionen den 19 april 1972 om grundandet av
ett europeiskt universitetsinstitut (EUI) samt konventionen från år 1992 om ändring av konventionen.
Riksdagen antog också lagändring i Lagen
(1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
så att den även omfattar EUI. Sverige går därmed in
som medlem i EUI den 1 oktober 1997. HSFR har
som uppgift att vara svenskt kontaktorgan och ansvarar för det löpande samarbetet med EUI. Anslaget
har beräknats för kostnader som uppkommer i och
med medlemskapet i EUI.
Kollegiet för samhällsforskning (SCASSS) har sedan
år 1995 funnits som en särskild inrättning under
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
med Uppsala universitet som värduniversitet. Oklar-

D 4. Humanistisksamhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning
1995/96

Utgift

14 097

Utgift

10 000

1997

Anslag

7 795

1998

Förslag

10 239

1999

Beräknat

10 543

2000

Beräknat

10 857

Därav

1996

Anslagssparande

2 329

Utgiftsprognos

9 000

Beloppen anges i tusental kronor.

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret
1995/96
visar
att
Humanistisksamhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)
detta år hade ett anslagssparande om 2,3 miljoner
kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under
innevarande budgetår visar ett anslagssparande
om 1,1 miljoner kronor.
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Regeringens överväganden
Riksrevisionsverket har i en rapport påtalat vissa
brister vad gäller resultatredovisningen i HSFR:s
årsredovisning. Mot bakgrund av det projekt om
årsredovisning och resultatredovisning som påbörjats inom HSFR under hösten 1997 förutsätter regeringen att myndighetens resultatredovisning väsentligt kommer att förbättras. Efter beslut
av regeringen skall HSFR redovisa utformning och
uppläggning av årsredovisningen avseende år
1997.
Rådet fick i regleringsbrevet för budgetåret 1997 i
uppgift att se över sitt förvaltningsanslag med anledning av att forskningsråden tidigare har haft ett generellt undantag i regleringsbrevet för att finansiera lönekostnader för fast anställd personal vid rådens
kanslier. HSFR:s förvaltningsanslag tillförs med anledning av denna översyn 2,2 miljoner kronor. Anslaget D 3. Humanistisk-samhällsvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning minskar med samma
belopp.

D 5. Medicinska forskningsrådet:
Forskning
1995/96

Utgift

543 844

Utgift

390 200

1997

Anslag

326 533

1998

Förslag

332 272

1999

Beräknat

341 585

2000

Beräknat

351 190

Därav

1996

Reservat
ion
Utgiftsprognos

30 588
334 336

MFR stödjer forskning huvudsakligen genom bidrag till projekt och utrustning samt finansiering av
forskartjänster. Vid sidan av direkt forskningsstöd
bedriver MFR forskningsinformation t.ex. genom
Internet och tryckta publikationer och genom att arrangera utställningar och föreläsningsserier. MFR ger
också ekonomiskt stöd och bedriver rådgivning inom
försöksdjursområdet. MFR är nationell programansvarig myndighet för det biomedicinska programmet inom EU:s ramprogram för forskning och
utveckling.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar en reservation om 30 miljoner kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 22 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser
Svensk medicinsk forskning har en stark internationell ställning. MFR:s kvalitets- och utvecklingsarbete
har inriktats mot fler internationella utvärderingar av
rådets forskningsområden, ökade resurser till yngre
forskare och internationell rörlighet och ett ökat antal kvinnor bland prioriteringskommittéernas ledamöter. Vidare har rådet förstärkt forskningsinformationen om aktuella medicinska forskningsområden
för att i ökad omfattning nå ut till allmänhet, sjukvårdspersonal och lärare. Under den kommande perioden avser rådet bl.a. att se över prioriteringskommittéernas sammansättning och arbetsformer och att
vidareutveckla samfinansieringsformer mellan råd
och stiftelser.

Beloppen anges i tusental kronor.

Medicinska forskningsrådets (MFR) uppgift är att
främja och stödja vetenskapligt betydelsefull forskning, främja jämställdhet mellan kvinnor och män,
informera om forskning och samverka med andra
myndigheter inom forskningens område. MFR fördelar resurser för medicinsk forskning inklusive de
farmaceutiska, odontologiska och veterinärmedicinska områdena. En allt viktigare uppgift för rådet är att
undersöka forskningsbehov inom olika forskningsoch samhällsområden och utifrån resultatet av undersökningarna initiera angelägen forskning. Verksamheten syftar till att genom stöd till forskning öka
kunskaperna
om
orsakerna
till
sjukdom
och härigenom förbättra förutsättningarna för att
förebygga, diagnosticera och behandla sjukdomar.
De tre största målområdena är nervsystemet och dess
sjukdomar, grundläggande cell- och molekylärbiologi
samt mikrobiologi och infektionssjukdomar. Rådet
bidrar med ca 10% av de offentliga medlen till medicinsk forskning.

Reumatologisk forskning
De reumatiska sjukdomarna är vanliga, kroniska och
ofta invalidiserande sjukdomar med stora konsekvenser både för den enskilde och för samhällsekonomin. Under åttiotalet förstärktes reumatologisk
forskning bl.a. genom att ett antal forskarassistenttjänster och senare även forskartjänster inrättades för
kompetensuppbyggnad. På grund av dessa tjänster
och följdeffekter av satsningen fick området ett kraftigt uppsving. Ett särskilt viktigt resultat är den kombination av grundläggande forskning och klinisk
verksamhet som vuxit fram. MFR bidrar med endast
ca 10 procent av det samlade offentliga stödet till
medicinsk forskning, men har indirekt ett betydande
inflytande över svensk medicinsk forsknings inriktning och innehåll. Regeringen anser att det är angeläget att MFR utnyttjar sin centrala roll i forskningssystemet och, i samverkan med andra berörda
forskningsstödjande organ, ägnar fortsatt stor uppmärksamhet åt forskningen om reumatiska sjukdomar.
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Med hänsyn till de ökade möjligheter till forskarutbyte med utlandet som tillkommit genom nya finansiärer bl.a. STINT, föreslås en minskning av
MFR:s anslag med 1,2 miljoner kronor.

D 6. Medicinska forskningsrådet:
Förvaltning
1995/96

Utgift

17 603

Utgift

13 100

1997

Anslag

9 771

1998

Förslag

9 806

1999

Beräknat

10 088

2000

Beräknat

10 380

Därav

1996

Anslagssparande

5 082

Utgiftsprognos

11 014

medel till utrustning stöder rådet dels etablerad
forskning av hög kvalitet, dels forskning inom nya
betydelsefulla områden. Rådet skall också informera
om forskning och genomföra kvalitetsgranskning av
forskning genom utvärderingar. En allt viktigare
uppgift för rådet är att undersöka forskningsbehov
inom olika forsknings- och samhällsområden och
utifrån resultatet av undersökningarna initiera angelägen forskning. Rådet ansvarar vidare för medelsfördelning till nationella forskningsanläggningar och
till energirelaterad grundforskning. NFR är svenskt
kontaktorgan för flera internationella forskningsorganisationer och har programansvar för vissa av EU:s
forskningsprogram.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar en reservation om 73 miljoner kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 67 miljoner kronor.

Beloppen anges i tusental kronor

Medlen avser Medicinska forskningsrådets (MFR)
förvaltning.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 5 miljoner kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande
budgetår visar ett anslagssparande om 3,8 miljoner
kronor.

Regeringens överväganden
Regeringen finner ej anledning att föreslå några
förändringar av anslaget.

D 7.

1995/96

Naturvetenskapliga
forskningsrådet: Forskning
Utgift

868 323

Utgift

598 200

1997

Anslag

525 426

1998

Förslag

709 769

1999

Beräknat

729 663

2000

Beräknat

750 181

Därav

1996

Reservat
ion
Utgiftsprognos

73 580
531 980

Beloppen anges i tusental kronor.

Naturvetenskapliga forskningsrådets (NFR) uppgift
är att främja och stödja vetenskapligt betydelsefull
forskning, främja jämställdhet mellan kvinnor och
män, informera om forskning och samverka med
andra myndigheter inom forskningens område.
NFR fördelar medel till forskning inom biologi,
fysik, geovetenskaper, kemi och matematik. Genom
olika stödformer som projektanslag, tjänster och

Regeringens överväganden

Resultatinformation
Naturvetenskaplig forskning är mycket internationell
till sin karaktär och rådets verksamhet präglas i hög
grad av den internationella förankringen. Svensk naturvetenskaplig forskning har genomgående givits
goda betyg i internationella utvärderingar. Utvärdering av forskning inom olika ämnesområden har sedan lång tid tillbaka varit en väl utvecklad del av
NFR:s arbete och NFR har de senaste åren utvecklat
utvärderingsinstrumentet till bredare översikter av
hela forskningsfält. Rådet utvecklar även jämställdhetsarbetet och forskningsinformationen. Forskningens förnyelse främjas genom stöd till forskarrekrytering samt bidrag till nya forskare och projekt.
Slutsatser
I enlighet med vad som föreslås i avsnittet Avvägning
mellan internationella och nationella forskningsresurser har medel för kostnader avseende medlemskapet i den europeiska kärnforskningsorganisationen
(CERN), den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen (ESO),
den europeiska konferensen för molekylärbiologi
(CEBM), det europeiska laboratoriet för molekylärbiologi (EMBL), den europeiska synkrotronljuskällan
(ESRF) och den europeiska fusionsforskningsanläggningen (JET) för budgetåret 1998 beräknats under
förevarande anslag.
Regeringen har i energipropositionen (prop.
1996/97:84) redovisat sitt förslag att överföra det
statliga bidraget till driften av den s.k. R2-reaktorn i
Studsvik från utgiftsområde 21 Energi till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Överföringen motiveras av att det statliga driftbidraget
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främst avser reaktorns användning för grundforskning och utbildning. Regeringen aviserade en överföring mellan utgiftsområdena i den ekonomiska vårpropositionen
(prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284). Regeringen beräknar 35 miljoner kronor för bidrag till driften av
R2-reaktorn under NFR:s anslag.
I enlighet med beslut i regleringsbrev för budgetåret 1997 om att kostnader för fast anställd personal
skall finansieras från forskningsrådens förvaltningsanslag har 450 000 kronor avseende sådana kostnader överförts till anslaget D 8. Naturvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning.
Med hänsyn till de ökade möjligheter till forskarutbyte med utlandet som tillkommit genom nya finansiärer bl.a. STINT, föreslås en minskning av
NFR:s anslag med 2 miljoner kronor.

D 8. Naturvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning
1995/96

Utgift

28 828

Utgift

19 700

1997

Anslag

18 773

1998

Förslag

19 714

1999

Beräknat

20 303

2000

Beräknat

20 911

Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

- 256

18 700

D 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning
1995/96

Utgift

474 965

Utgift

338 400

1997

Anslag

272 237

1998

Förslag

237 692

1999

Beräknat

244 354

2000

Beräknat

251 225

Därav

1996

Reservat
ion

58 007

Utgiftsprognos

306 669

Beloppen anges i tusental kronor.

Teknikvetenskapliga forskningsrådets (TFR) uppgift är att stärka och bygga upp svensk teknisk
grundforskning och forskarutbildning, främja
jämställdhet mellan kvinnor och män samt informera om forskning och samverka med andra
myndigheter inom forskningens område. TFR
skall göra långsiktiga insatser för kunskapsuppbyggande forskning inom teknik- och vetenskapsområden som har relevans för svenskt näringsliv
och andra samhällssektorer. En allt viktigare uppgift för rådet är att undersöka forskningsbehovet
inom olika forsknings- och samhällsområden och
utifrån resultatet av undersökningarna initiera angelägen forskning.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar en reservation om 58 miljoner kronor. Prognosen för anslagsbelastningen för innevarande budgetår
visar ett anslagssparande om 23,5 miljoner kronor.

Beloppen anges i tusental kronor.

Medlen avser Naturvetenskapliga forskningsrådets
(NFR) förvaltning.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett utnyttjande av anslagskrediten om 256 000
kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett utnyttjande av anslagskrediten om 183 000 kronor.

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget ökas med 450 000
kronor avseende kostnader för fast anställd personal.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
TFR arbetar aktivt för att åstadkomma ökad jämställdhet inom sitt ansvarsområde, som bl.a. resulterat i en växande andel beviljade ansökningar till
kvinnliga sökande, något som senare kan komma att
leda till tillsättning av fler kvinnliga professorer och
forskarassistenter. TFR arbetar också för att främja
en ökning av den tvärvetenskapliga forskningen, inte
bara mellan olika teknikområden utan även mellan
skilda fakultets- och samhällsområden. För detta ändamål har rådet inrättat en särskild beredningsgrupp.
TFR arbetar för att främja en internationellt stark
teknikvetenskaplig grundforskning inom landet,
stärka och förnya den tekniska forskarutbildningen
samt inrikta förnyelsearbetet på att stödja strategiskt
viktiga men eftersatta områden och expansiva områden av betydelse för dagens och morgondagens
svenska tillväxtindustri.
Medel för högpresterande datorresurser har från
och med 1998 förts till anslaget D 18. Medel för
dyrbar vetenskaplig utrustning. Rådet för högpresterande datorsystem (HPD-rådet) avvecklas i och med
utgången av år 1997.
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Med hänsyn till de ökade möjligheter till forskarutbyte med utlandet som tillkommit genom nya finansiärer bl.a. STINT, föreslås en minskning av
TFR:s anslag med 1 miljon kronor.

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar ett anslagssparande om
230 000 kronor.

Regeringens överväganden

D 10. Teknikvetenskapliga
forskningsrådet: Förvaltning
1995/96

Utgift

10 493

Utgift

7 500

1997

Anslag

9 244

1998

Förslag

8 048

1999

Beräknat

8 286

2000

Beräknat

8 531

Därav

1996

Anslagssparande

10 018

Utgiftsprognos

8 584

Beloppen anges i tusental kronor.

Medlen avser Teknikvetenskapliga forskningsrådets förvaltning.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 10 miljoner kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 10,6 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Medel för administration av stöd till högpresterande
datorresurser har från och med år 1998 förts till anslaget D 2. Forskningsrådsnämnden: Förvaltning.

Resultatinformation och slutsatser
Rymdstyrelsen har redovisat hur den svenska
rymdforskningen sedan länge bedrivs i internationell
samverkan. Svenska forskargrupper deltar i ett flertal
internationella forskningsprogram och projekt. Ett
stort antal vetenskapliga och tekniska artiklar har
publicerats samtidigt som en god grund har lagts för
den framtida forskningsverksamheten. Rymdstyrelsens forskningsprogram leder också till en positiv industriutveckling i Sverige genom att industrin ges tillfälle att leverera konkurrenskraftiga rymdprodukter
och rymdtjänster.
Från anslaget bekostas också, i enlighet med tidigare riksdagsbeslut (prop. 1964:69, bet. 1964:SU
109, rskr. 1964:247 och prop. 1972:48, bet.
1972:NU 37, rskr. 1972:216), ersättning till vissa
samebyar och samefonden för skador och olägenheter som verksamheten vid Esrange kan förorsaka.
Enligt avsnitt 7.1 har medel för svenskt deltagande
i, dels den europeiska rymdorganisationen ESA:s vetenskapliga program, dels ESA:s projekt vid Esrange,
tillförts förevarande anslag.

D 12. Kungl. biblioteket
1995/96

65 143

Utgift

48 900

1997

Anslag

38 837

1998

Förslag

118 925

1999

Beräknat

122 258

2000

Beräknat

125 696

Därav

1996

Utgift

213 541

Utgift

151 000

1997

Anslag

190 162

1998

Förslag

193 061

1999

Beräknat

198 312

2000

Beräknat

203 714

Därav

D 11. Rymdforskning
1995/96

Utgift

Anslagssparande
Utgiftsprognos

230

38 837

Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget avser kostnader för grundforskning inom
Rymdstyrelsens verksamhetsområde. Rymd-styrelsen
är central förvaltningsmyndighet för frågor som gäller den svenska rymd- och fjärranalysverksamheten,
särskilt för forskning och utveckling. Rymdstyrelsens
övergripande mål är att bidra till utvecklingen av
svensk rymdforskning och näringsverksamhet till
högsta internationella nivå.

1996

Anslagssparande

84 029

Utgiftsprognos

225 473

Beloppen anges i tusental kronor.

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek.
KB skall främja svensk informationsförsörjning genom att samla, bevara och tillhandahålla det svenska
trycket och förvärva utländsk litteratur, framställa
nationalbibliografiska produkter samt stödja svenskt
biblioteksväsen med centrala insatser.
Inom KB:s område finns Stiftelsen Svenska Barnboksinstitutet, som har såväl nationell som internationell kvalificerad verksamhet.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 84 miljoner kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen för innevarande
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budgetår visar ett anslagssparande om 48 miljoner
kronor. Det prognostiserade anslagssparandet består
dels av att utgifter för vissa beslutade projekt och investeringar uppkommer under budgetåret 1998, dels
av att vissa hyreskostnader blivit lägre än tidigare beräknat eller uteblivit genom om- och tillbyggnadsarbeten.

svenska och utländska skrifter och annat informationsmaterial inom sina ämnesområden.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 13 000 kronor.

Regeringens överväganden

Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser
KB:s årsredovisning visar att verksamheten fungerat
väl under den om- och tillbyggnad som skett. De nya
lokalerna invigdes i juni 1997.
Det nationella biblioteksdatasystemet LIBRIS
skall inom en tvåårsperiod moderniseras, göras mer
användarvänligt och utvecklas till ett nationellt informationsförsörjningssystem.
Inom ramen för KB:s verksamhet att planera och
samordna informationsförsörjningen till högre utbildning och forskning har KB ansvarat för en central
upphandling så att svenska studenter och forskare får
tillgång till de tre största internationella forskningsdatabaserna.
KB medverkar i europeiska utvecklingsprojekt inom biblioteksområdet. Under verksamhetsperioden
har KB, förutom internationella åtaganden, även
administrerat det statliga biståndet till nationalbiblioteken i några centralamerikanska stater.
En utredning om översyn av Pliktleveranslagen
(dir. 1996:92) har tillsatts. Resultatet av utredningen
förväntas föreligga i september 1998.

Resultainformation och slutsatser
SPPB redovisar i sin årsredovisning en kvantitativ och
kvalitativ analys av sin verksamhet i olika verksamhetsgrenar. Sedan 1993 gör SPPB årligen användarundersökningar. Mätningarna för 1995/96 visar att
de flesta av bibliotekets besökare är studenter och
andelen forskare ligger mellan 15 och 20 procent. De
flesta besökarna anger psykologi som sitt ämnesområde. SPPB har noterat en nedgång i antalet litteratursökningar i biblioteket. En förklaring till nedgången som myndigheten anger, kan vara att bibliotekets
katalog finns tillgänglig på Internet och litteratursökningar kan göras utan att uppsöka SPPB. Antalet lokala besökare och antalet lokala lån och fjärrlån har
dock ökat.
Under verksamhetsåret har SPPB bl.a. sammanställt en psykoanalytisk bibliografi samt fortsatt utvecklingsarbetet med databasen Svensk folkbildningsbibliografi. Myndigheten har också påbörjat
ett arbete för att uveckla en svensk tesaurus vad avser
de befintliga samlingarna.
SPPB deltar i ett tesaurusarbetet inom Europarådets European Education Thesaurus och den samnordiska basen PEPSY.
Regeringen konstaterar att kvaliteten på verksamheten förefaller vara god och att etableringen av det
nya ansvarsområdet folkbildningsforskning har fallit
väl ut

D 13. Statens Psykologiskpedagogiska bibliotek
1995/96
Därav

1996

Utgift

12 091

Utgift

8 000

1997

Anslag

8 029

1998

Förslag

8 183

1999

Beräknat

8 417

2000

Beräknat

8 659

Anslagssparande
Utgiftsprognos

13

D 14. Institutet för rymdfysik
1995/96

8 042

Beloppen anges i tusental kronor.

Statens Psykologisk-pedagogiska bibliotek, SPPB, är
ett nationellt forskningsbibliotek och ansvarsbibliotek inom ämnesområdena psykologi, pedagogik och
folkbildningsforskning. SPPB:s övergripande mål är
att med beaktande av förutsättningarna inom resp.
område, samla beskriva, bevara och tillhandahålla

Utgift

55 206

Utgift

37 100

1997

Anslag

36 434

1998

Förslag

37 296

1999

Beräknat

38 399

2000

Beräknat

39 537

Därav

1996

Anslagssparande

7 460

Utgiftsprognos

39 895

Beloppen anges i tusental kronor.

Institutets för rymdfysik (IRF) uppgift är att bedriva
och främja forskning, utbildning och utvecklingsarbete samt mät- och registreringsverksamhet inom
främst området rymdfysik. IRF medverkar även i den
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forskarutbildning som anordnas bl.a. vid universiteten i Uppsala och Umeå.
IRF är värd för ett av de fyra forskningsprogram
inom det nya Miljö- och rymdforskningsinstitutet i
Kiruna (MRI) som delvis finansieras från EU:s strukturfonder. IRF:s MRI-program riktas huvudsakligen
mot ozonforskning. Cirka 10 forskare har anställts
för att genomföra programmet.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 7,4 miljoner kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 4 miljoner
kronor.

Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser
Institutets verksamhet ligger långt framme inom
rymdforskningsområdet, speciellt vad avser experimentell forskning från rymdfarkoster/satelliter, men
även på marksidan inom radarområdet. Forskare vid
IRF har deltagit i ett flertal internationella projekt
och antalet publicerade vetenskapliga rapporter per
forskare vid IRF har ökat.
Under budgetåret 1998 planerar IRF att göra investeringar i såväl ny utrustning som byggnader uppgående till 6,5 miljoner kronor. Prognosen för investeringskostnader under budgetåret 1997 är 3
miljoner kronor och motsvarande investeringskostnader för budgetåren 1999 och 2000 beräknas bli
10,5 miljoner kronor respektive 3,6 miljoner kronor.

Under den kommande perioden planeras två större
expeditioner där forskningen huvudsakligen rör
miljö- och klimatrelaterade frågor av betydelse för
den globala miljön.
En jämförelse mellan budget och utfall för år
1995/96 visar ett anslagssparande om 9,2 miljoner
kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under
innevarande budgetår visar ett anslagssparande
om 5 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Resultatredovisning och slutsatser
Regeringen anser att Polarforskningssekretariatets
expeditionsverksamhet och forskningsplanering har
varit framgångsrik, då ett stort antal forskare givits
möjlighet att utföra sin forskning i polartrakterna.
Under året har ett flertal expeditioner genomförts
huvudsakligen till Arktis. En omfattande planering
har genomförts inför en större nordisk Antarktisexpedition 1997/98 under svensk ledning. Även miljöarbetet har fungerat väl i ett komplicerat uppbyggnadsskede. Informationen om polarforskning har i
hög grad nått allmänheten.

D 16. Rådet för forsknings- och
utvecklingssamarbete mellan
Sverige och EU
1995/96

Utgift

8 144

Utgift

7 900

1997

Anslag

9 506

1998

Förslag

9 654

1999

Beräknat

9 920

2000

Beräknat

10 195

Därav

D 15. Polarforskningssekretariatet
1995/96
Därav

1996

Utgift

28 485

Utgift

25 700

1997

Anslag

21 850

1998

Förslag

22 237

1999

Beräknat

22 754

2000

Beräknat

23 285

Anslagssparande
Utgiftsprognos

9 216

26 016

Beloppen anges i tusental kronor.

Polarforskningssekretariatets uppgift är att främja
och samordna svensk polarforskning på hög internationell nivå. Polarforskningssekretariatet planerar
och genomför expeditioner till polarområdena och
bevakar den internationella utvecklingen på området.
Polarforskningssekretariatet skall dessutom verka för
ett förbättrat skydd av miljön i polartrakterna. Sedan
1 juli 1994 är sekretariatet även tillståndsmyndighet
för svenskars vistelse och verksamhet i Antarktis.

1996

Anslagssparande

3 757

Utgiftsprognos

10 898

Beloppen anges i tusental kronor.

Rådets övergripande mål är att svara för samordning
inom landet av det samarbete mellan Sverige och EU
som avser forskning och teknisk utveckling. Rådet
skall vara ett nationellt kontaktorgan för samarbetet.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 3,7 miljoner kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 2,3 miljoner kronor.
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Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser
Av EU/FoU-rådets årsredovisning framgår att den
information rådet producerat har varit mycket efterfrågad. Informationen har anpassats och utvecklats
från att under de första åren koncentrerats på mer
allmän information till att under budgetåret 1995/96
inriktats mot mer detaljerad information i form av
guider. Även rådgivningsverksamheten har förskjutits
från generell rådgivning till mer specifik rådgivning.
För att få en överblick av det svenska deltagandet i
EU:s forskningsprogram behövs kartläggning och
analys. Genom de sammanställningar som EU/FoUrådet gör ges möjlighet att jämföra utfallet mellan
olika program och därmed kunna identifiera såväl
styrkeområden som svagare sidor. Rådets samverkansfunktion är betydelsefull i ett nationellt perspektiv och i förberedelserna inför det femte ramprogrammet.

D 17. Särskilda utgifter för
forskningsändamål
1995/96

Utgift

115 329

Utgift

74 800

1997

Anslag

104 366

1998

Förslag

124 095

1999

Beräknat

127 050

2000

Beräknat

138 562

Därav

1996

Anslagssparande

78 272

Utgiftsprognos

117 000

Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget avser bidrag till forskningsverksamhet och
vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. Anslaget avser att finansiera följande verksamheter:
1. Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien
2. Bidrag till Svenska institutet i Rom
3. Bidrag till Svenska institutet i Athen
4. Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
5.Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte, Fulbright-kommissionen
6. Bidrag till Institutet för framtidsstudier
7. Bidrag till Svenska Institutet
8. Bidrag till EISCAT
9. Till regeringens disposition
Kungl. Vetenskapsakademien som stiftades år 1789
har till uppgift att främja vetenskaperna, företrädesvis i matematik och naturvetenskap.
Medelhavsinstituten i Rom, Athen och Istanbul är
enligt sina stadgar primärt vetenskapliga institutioner
med forskning och undervisning som huvuduppgif-

ter. De skall främja svensk forskning, främst inom de
klassiska vetenskaperna, men också andra vetenskapsområden kan inrymmas. Det Svenska institutet
i Athen äger och finansierar tillsammans med motsvarande institut i Danmark, Finland och Norge det
Nordiska biblioteket i Athen.
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte,
Fulbright-kommissionen, etablerades år 1952. Dess
verksamhet innebär huvudsakligen utdelande av stipendier.
Institutet för framtidsstudier är en stiftelse med
uppgift att bedriva framtidsstudier, långsiktig analys
och därmed sammanhängande verksamhet.
Svenska Institutet har till uppgift att informera om
Sverige i utlandet. En viktig uppgift för institutet är
också att utdela stipendier till svenska och utländska
akademiker och att ge stöd till internationella akademiska konferenser och symposier. Utöver de medel
som årligen anvisas institutet från anslag under Utbildningsdepartementets huvudtitel, disponerar institutet genom en engångssatsning år 1995 särskilda
medel för anordnande av internationella vetenskapliga konferenser och symposier.
Anslagsposten till regeringens disposition har bl.a.
använts för framtagande av en forskningsstatistikbok
och särskilt projektstöd för organisationen Academia
Europaea och Nordiska institutet för Asienstudier
(NIAS).
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 78 miljoner kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 65 miljoner
kronor.

Regeringens överväganden
Bidragen till Kungl. Vetenskapsakademien, de svenska instituten i Rom, Athen och Istanbul, Nämnden
för svenskt-amerikanskt forskarutbyte, institutet för
framtidsstudier samt Svenska institutet har prisomräknats.
Utgifter för tull och mervärdesskatt på varor och
tjänster för European Incoherent Scatter Facility
(EISCAT) skall från budgetåret 1998 beräknas under
förevarande anslag.
Anslaget avser dessutom utgifter för särskilda undersökningar och insatser inom FoU-området samt
vissa utgifter för europeisk forskningssamverkan.
Under anslaget beräknas även medel för tjänster för
forskning med ett genusperspektiv. När tjänsterna är
tillsatta kommer medlen att ställas till berörda högskolors disposition.
Anslaget avser även vissa extraordinära utgifter
för verksamhet inom forskningsområdet.
Anslagssparande från det för budgetåret 1997
upprättade anslaget D 18. Europeisk forskningssamverkan bör, vid utgången av innevarande budgetår,
187

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 16

föras till anslaget D 17. Särskilda utgifter för forskningsändamål. Anslagssparandet bör kunna finansiera åtaganden i samband med bidragen till internationella forskningsorganisationer, samt för eventuella
kostnader i samband med föreslagna förändringar av
finansieringen av dyrbar vetenskaplig utrustning, vilket beskrivs i avsnitt 7.1.
Regeringen har i januari 1997 beslutat att etablera
en forskarskola i teleinformatik genom ett samarbete
mellan Högskolan i Karlskrona/Ronneby, Kungl.
Tekniska högskolan och Mitthögskolan. Regeringen
har anvisat 15 miljoner kronor till högskolorna för
ändamålet. De sammanlagda resurser som regeringen
beräknar för ändamålet utgör 15 miljoner kronor per
år i tre år fr.o.m. budgetåret 1997, dvs. totalt 45
miljoner kronor. Regeringen redovisade i propositionen Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5,
1996/97:UbU3, rskr. 1996/97:99) sin avsikt att
etablera en forskarskola i teleinformatik. Regeringen
har för år 1998 beräknat medel för forskarskolan
under förevarande anslag.
Medel för Torgny Segerstedts gästprofessur har
förts till anslaget B 2. Uppsala universitet: Forskning
och forskarutbildning.
Regeringen planerar att fördela anslaget enligt
följande:

1. Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien

29 835

2. Bidrag till Svenska institutet i Rom

6 643

3. Bidrag till Svenska institutet i Athen

2 501

4. Bidrag till Svenska forskningsinstitutet
i Istanbul

1 781

5. Bidrag till Nämnden för svenskamerikanskt forskarutbyte

2 694

Fulbrightkommissionen,
6. Bidrag till Institutet för framtidsstudier

12 118

7. Bidrag till Svenska Institutet

24 747

8. EISCAT

1 439

9. Till regeringens disposition

42 337

D 18. Medel för dyrbar vetenskaplig
utrustning
1995/96

Utgift

149 757

Utgift

107 100

1997

Anslag

90 978

1998

Förslag

62 799

1999

Beräknat

64 559

2000

Beräknat

66 374

Därav

1996

Anslagssparande

11 530

Utgiftsprognos

99 530

Medlen avser dyrbar vetenskaplig utrustning och
fördelas av Forskningsrådsnämnden (FRN). FRN
skall i samverkan med andra forskningsfinansiärer
fördela medel för vetenskaplig utrustning som kostar
mer än två miljoner kronor.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 11,5 miljoner kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett anslagssparande om 2,9 miljoner kronor.

Regeringens överväganden

Resultatinformation och slutsatser
Anslaget används för att anskaffa och bygga upp
forskningsutrustning med ett värde över två miljoner
kronor. Huvuddelen av ansökningarna och bidragen
avser utrustning och anläggningar för teknisk och
naturvetenskaplig forskning. Ansökningarna bereds
genom ett omfattande remissförfarande med forskningsråden och samråd sker även med fonder och
stiftelser som finansierar forskningsutrustning.
Det grundläggande kravet för att medel för investering i utrustning skall beviljas är att de forskningsprojekt som motiverar investeringen bedöms hålla
hög kvalitet av den sakkunniggrupp som bereder ansökningarna. Andra krav är att utrustningen skall
vara en förutsättning för att projekten skall kunna
genomföras samt att investeringen är motiverad med
hänsyn till koncentration och profilering av forskningsresurserna nationellt och regionalt.
Enligt avsnitt 7.1 avvecklas HPD-rådet i och med
utgången av år 1997 och medel för högpresterande
datorresurser beräknas under förevarande anslag.
Dessa resurser anvisas under innevarande budgetår
under anslaget D 9. Teknikvetenskapliga forskningsrådet: Forskning.
HPD-rådets uppgift har varit att finansiera högpresterande datorsystem för forskning vid framför allt
universitet och högskolor. HPD-rådet har under
budgetåret 1995/96 fullgjort sin uppgift främst genom stöd till nationell spetsberäkningskapacitet men
även genom stöd till kompetensuppbyggnad, liksom
till viss annan utrustning och verksamhet. Insatserna
har varit nationella och långsiktiga. Rådet har gjort
stora insatser vid Parallelldatorcentrum vid KTH och
Nationellt Superdatorcentrum vid Linköpings Universitet. Det bör ankomma på FRN att - i den mån
så erfordras - fullfölja åtaganden som har gjorts av
HPD-rådet. Fortsatta insatser för kompetensuppbyggnad m.m. inom området högpresterande datorsystem bör bekostas från förevarande anslag.

Beloppen anges i tusental kronor.
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8 Gemensamma ändamål

8.1

Omfattning/ändamål

E1

Under detta verksamhetsområde finns två anslag
till gemensamma ändamål för utbildning och
forskning. Det är medel för dels Sveriges medlemskap i Unesco, dels utvecklingsarbete m.m. inom
Utbildningsdepartementets område.

8.2

Utgiftsutvecklingen

1998

1999

2000

52,5 1

58,9

60,1

61, 4

61,9

1995/96

Utgift

35 593

Utgift

34 588

1997

Anslag

35 828 1

1998

Förslag

36 365

1999

Beräknat

37 162

2000

Beräknat

38 012

Därav

1996

Reservation
Utgiftsprognos

0

37 500

Beloppen i tusental kronor
1. Därutöver föreslås att 10 miljoner kronor anvisas på tilläggsbudget

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

66,0

Kostnader för Sveriges
medlemskap i Unesco m.m.

1. I beloppet ingår medel som föreslås i tilläggsbudget

Resultatbedömning
Svenska Unescorådet har under budgetåret 1995/96
tillsammans med andra organisationer och myndigheter arbetat med en rad projekt i linje med Unesco:s
program och informerat om Unesco:s verksamhet.
Medlen under anslaget Utvecklingsarbete inom
Utbildningsdepartements område m.m. har under
budgetåret 1995/96 använts i första hand till försöksverksamheter med distansutbildning, utveckling
av system för antagning av studenter till högskoleutbildningar med utnyttjande av modern informationsteknik och framtagning av statistik inom utbildningsområdet .

Den stora delen av anslaget avser medlemsavgiften
till Unesco. En mindre del avser medlemsavgifter till
konventionen om världens natur och kulturarv och
det internationella centret för konservering i Rom
(ICCROM). Avgiften till Unesco betalas dels i franska franc dels i dollar. Det innebär att anslaget till
mycket stor del påverkas av valutaförändringarna.
Förutom avgifterna till Unesco och konventionerna
ingår även medel för de administrativa kostnaderna
för Svenska Unescorådet. För innevarande budgetår
är dessa kostnader beräknade till 2 587 000 kronor.

Regeringens överväganden
För budgetåret 1998 beräknas anslaget till
36 365 000 kronor. Den ökning av anslaget som föreslås är endast relaterad till prisutvecklingen.
Unesco:s generaldirektör har i program- och budgetförslag för 1998-1999 aviserat en ökning av budgeten med ca 5 % motsvarande pris- och löneökningar.
Den aviserade höjningen av årsavgiften till Unesco
kompenseras till en del av att Sveriges andel av medlemsländernas samlade avgifter minskar på grund av
Storbritanniens återinträde i organisationen. Beslut
om Unescos budget fattas vid höstens generalkonferens, oktober - november 1997.
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Den svenska regeringen har åtagit sig att anordna
en konferens om kultur, politik och utveckling under
våren 1998 i Stockholm. Konferensen utgör en uppföljning av den rapport som presenterades av Världskommissionen för kultur och utveckling. Svenska
Unescorådet har ansvaret för planeringen och genomförandet av konferensen. Regeringen har denna
dag på tilläggsbudget för budgetåret 1997 föreslagit
riksdagen att ett belopp om 10 miljoner kronor förs
upp under detta anslag för att disponeras av Svenska
Unescorådet för genomförande av konferensen. Vissa
medel behövs under innevarande budgetår för planeringen av konferensen. Genom anslagssparandet kan
medlen disponeras även under 1998 i samband med
genomförandet av konferensen.

E2

Utvecklingsarbete inom
Utbildningsdepartementets
område m.m.

1995/96

Utgift

30 429

Utgift

27 329

1997

Anslag

18 947

1998

Förslag

22 524

1999

Beräknat

22 974

2000

Beräknat

23 433

Därav

fördes bort från anslaget för budgetåret 1997 återförs till anslaget 1998. Regeringen räknar med att en
någon större andel av anslaget behöver tas i anspråk
för statistik under nästa budgetår. Under anslaget har
medel beräknats bl.a. till SCB för svensk anpassning
till den internationella utbildningsklassifieringen
(ISCED) som Unesco väntas fastställa vid sin generalkonferens och för vissa specialanalyser. Vidare
räknar regeringen behov av medel för utvecklingsinsatser rörande ekonomisk uppföljning, prognoser
och särskilda utvärderingar. Regeringen föreslår att
anslaget för nästa budgetår förs upp med ett belopp
om 22 524 000 kronor.

1996

Reservation

17 453

Utgiftsprognos

15 000

Beloppen anges i tusental kronor

De utgifter som belastar anslaget avser utvecklingen
av system som skall leda till effektiviseringar och
kostnadsminskningar i myndigheternas verksamhet
eller av system som ger ökad tillgång till information
nationellt och internationellt samt viss övergripande
statistik. Anslaget kan även tas i anspråk för vissa
andra myndighetsövergripande verksamheter av tillfällig art. I nu gällande ansvarfördelning för officiell
statistik inom Utbildningsdepartementets område
finansieras den officiella skolstatistiken via anslag till
Skolverket och högskolestatistiken via anslag till
Högskoleverket. Den statistik som gäller utbildningsväsendet som helhet finansieras via anslag till Statistiska Centralbyrån (SCB). Från detta anslag finansieras särskilda översiktspublikationer och gemensam
utbildningsstatistik. För innevarande budgetår anvisades 1 120 000 kronor för dessa ändamål.
Vidare finns under anslaget särskilda medel avsatta för barnomsorgsundersökningar.

Regeringens överväganden
Höjningen av anslaget - utöver prisomräkningen sammanhänger med att de medel som engångsvis
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Bilaga
Lagrådets yttrande
Utdrag ur protokoll vid sammanträde
1997-08-28
Närvarande: justitierådet Staffan Magnusson, f.d.
presidenten i Försäkringsöverdomstolen Leif Ekberg,
regeringsrådet Leif Lindstam.
Enligt en lagrådsremiss den 7 augusti 1997
(Utbildningsdepartementet) har regeringen beslutat
inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om
ändring i högskolelagen (1992:1434).
Förslaget har inför Lagrådet föredragit av
rättschefen Gudmund Toijer.
Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1.

antar regeringens förslag till

–

lag om ändring i lagen (1989:41) om TV-avgift,

–

lag om ändring i lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.,

–

lag om ändring i vattenlagen (1983:291),

2.

godkänner att en försöksverksamhet, benämnd
Forum för världskultur, bedrivs med den inriktningen som regeringen föreslagit,

3.

godkänner att eventuellt anslagssparande under
anslaget A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte
och samarbete anslagsposten 4.1 Särskilda insatser för barn och ungdom överförs som ingående reservation till reservationsanslaget A 3
Kulturåret 1998, anslagsposten 1 Bidrag till
Kultur i hela landet,

4.

godkänner att bidragsnivån för länsmusiken
skall sänkas från 252 920 000 kronor år 1997
till 202 900 000 kronor år 1999,

5.

godkänner att bidrag till länsmusiken inordnas i
det stödsystem som gäller för övrig regional
kulturverksamhet,

6.

godkänner att bidrag till länsarkiven inordnas i
det stödsystem som gäller för övrig regional
kulturverksamhet,

7.

bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget Talboks- och punktskriftsbiblioteket beställa talböcker, punktskriftsböcker m.m. för

högst 11 000 000 kronor som medför utgifter
under år 1999,
8.

bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget Konstnärlig gestaltning av den gemensamma
miljön, beställa konstverk för högst 15 000 000
kronor som medför utgifter efter år 1998,

9.

bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget Bidrag till kulturmiljövård, inom en ram av
högst 10 000 000 kronor besluta om bidrag
som medför utgifter efter år 1998, dock längst
t.o.m. år 2001,

10. bemyndigar regeringen att i fråga om ramanslaget Bidrag till icke-statliga kulturlokaler inom
en ram av högst 2 000 000 kronor besluta om
bidrag som medför utgifter efter år 1998, dock
längst t.o.m. år 2001,
11. godkänner regeringens förslag till medelsberäkning för den avgiftsfinansierade verksamhet
som bedrivs av Sveriges Television AB, Sveriges
Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB
(verksamhetsområde I Film och medier),
12. uppdrar åt regeringen att på bolagsstämman
1998 i AB Svenska Spel besluta om stöd till
idrotten i form av ett bidrag på 60 000 000
kronor,
13. för år 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
enligt följande uppställning:
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ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Statens kulturråd

ramanslag

26 920

A 2. Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt
kulturutbyte och samarbete

ramanslag

130 075

reservationsanslag

83 636

A 3. Kulturåret 1998
A 4. Nationella uppdrag

ramanslag

6 000

A 5. Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av
kulturpolitiska medel

anslag

67 702

B 1. Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten, Dansens Hus
och Svenska rikskonserter

anslag

727 076

B 2. Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner

anslag

602 427

B 3. Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

ramanslag

94 894

anslag

36 872

ramanslag

64 567

C 3. Stöd till kulturtidskrifter

ramanslag

19 500

C 4. Stöd till bokhandel

ramanslag

7 301

C 5. Talboks- och punktskriftsbiblioteket

ramanslag

56 704

C 6. Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur

anslag

13 056

C 7. Bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videogram
på teckenspråk

anslag

17 524

C 1. Bidrag till regional biblioteksverksamhet
C 2. Litteraturstöd

C 8. Bidrag till Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden

anslag

3 501

D 1. Statens konstråd

ramanslag

4 503

D 2. Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

ramanslag

42 938

D 3. Nämnden för hemslöjdsfrågor

ramanslag

1 056

D 4. Främjande av hemslöjden

ramanslag

16 907

D 5. Bidrag till bild- och formområdet

ramanslag

14 741

E 1. Konstnärsnämnden

ramanslag

9 207

E 2. Ersättningar och bidrag till konstnärer

ramanslag

240 105

F 1. Riksarkivet och landsarkiven

ramanslag

226 435

F 2. Arkivet för ljud och bild

ramanslag

25 434

F 3. Språk- och folkminnesinstitutet

ramanslag

27 761

F 4. Svenskt biografiskt lexikon

ramanslag

3 405

F 5. Bidrag till regional arkivverksamhet
G 1. Riksantikvarieämbetet
G 2. Bidrag till kulturmiljövård

anslag

2 320

ramanslag

136 979

ramanslag

236 937

reservationsanslag

50 000

ramanslag

571 863

H 2. Centrala museer: Stiftelser

anslag

173 050

H 3. Bidrag till regionala museer

anslag

104 595

H 4. Bidrag till vissa museer

anslag

39 504

G 3. Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar
H 1. Centrala museer: Myndigheter

H 5. Stöd till icke-statliga kulturlokaler

ramanslag

10 000

H 6. Riksutställningar

ramanslag

33 466

H 7. Utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

ramanslag

80

I 1.

Filmstöd

ramanslag

129 838

I 2.

Statens biografbyrå

ramanslag

7 661

I 3.

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

anslag

25 540
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ANSLAG
I 4.

ANSLAGSTYP

Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och
till europeiskt mediesamarbete

J 1. Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
J 2. Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
K 1. Stöd till trossamfund

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

ramanslag

1 010

ramanslag

36 938

anslag

834

ramanslag

55 700

L 1. Bidrag till folkbildningen

anslag

2 418 014

L 2. Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen

anslag

70 325

L 3. Bidrag till kontakttolkutbildning

anslag

8 848

M 1. Ungdomsstyrelsen

ramanslag

12 101

M 2. Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet m.m.

ramanslag

96 389

N 1. Bidrag till allmänna samlingslokaler

ramanslag

40 000

N 2. Stöd till idrotten

ramanslag

483 240

N 3. Lotteriinspektionen

ramanslag

19 488

Summa

7 334 967
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om
TV-avgift

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1989:41) om TV-avgift skall ha
följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

7§
TV-avgiften är 1 536 kronor för TV-avgiften är 1 572 kronor för
ett år. Den skall betalas i fyra pos- ett år. Den skall betalas i fyra poster om 384 kronor.
ter om 393 kronor.
Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och skall betalas senast sista vardagen före avgiftsperiodens början.
För innehav av TV-mottagare under tiden före den första avgiftsperioden skall avgiften betalas med så stort belopp i förhållande till årsavgiften som motsvarar innehavstiden. Beloppet avrundas nedåt till
jämnt antal kronor.
1

Senaste lydelse 1996:1411.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1988:950) om
kulturminnen m.m.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
Härigenom föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen
m.m. skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

1 kap.
2§
I denna lag finns bestämmelser om I denna lag finns bestämmelser om
fornminnen, byggnadsminnen och fornminnen, byggnadsminnen och
kyrkliga kulturminnen samt om kyrkliga kulturminnen samt om
utförsel av kulturföremål ur lan- utförsel av kulturföremål ur landet.
det.
Länsstyrelsen har tillsyn över
Länsstyrelsen har tillsyn över
kulturminnesvården i länet.
kulturminnesvården i länet.
Riksantikvarieämbetet och staRiksantikvarieämbetet har över11
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tens historiska museer, i fortsättningen kallat Riksantikvarieämbetet, har överinseende över kulturminnesvården
i
landet.
Riksantikvarieämbetet får överklaga beslut av domstol eller annan myndighet enligt denna lag.

inseende över kulturminnesvården
i landet. Riksantikvarieämbetet får
överklaga beslut av domstol eller
annan myndighet enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.3 Förslag till lag om ändring i vattenlagen
(1983:291)

Härigenom föreskrivs att i 11 kap. 8 och 10 §§ vattenlagen (1983:291)
orden ”Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer” skall bytas
ut mot ”Riksantikvarieämbetet”.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3 Inledning

3.1

Omfattning/ändamål

Sex nationella uppdrag har fördelats på institutioner och verksamheter i landet. Ett nytt system för
bidrag till regionala kulturinstitutioner har införts.
Det statliga stödet till regionerna har utsträckts till
film- och dansområdena. Verksamheten med länskonstnärer har byggts ut.
Ett särskilt stöd för bevarande av odlingslandskapets kulturmiljövärden har införts. Länsstyrelserna
har utökat antalet anställda inom kulturmiljöområdet. Under första halvåret 1997 har två nya museilokaler öppnats, Marinmuseums i Karlskrona och
Kungl. Myntkabinettets i Stockholm.
Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB och TV4 AB har fått nya
sändningstillstånd i enlighet med den nya radio- och
TV-lagen (1996:844). Riksdagen har vidare beslutat
att stegvis introducera digitala sändningar med möjlighet för regeringen och riksdagen att ta ställning till
om och på vilket sätt verksamheten skall fortsätta.
Vissa förändringar i myndighetsstrukturen har genomförts. Marinmuseum har förts samman med Statens sjöhistoriska museer fr.o.m. den 1 juli 1997. Statens konstråds uppdrag har fr.o.m. år 1997 vidgats
till att också omfatta insatser i icke-statliga gemensamma miljöer. Vidare har riksdagen beslutat att ett
statligt museum för världskultur skall inrättas i Göteborg den 1 januari 1999. En organisationskommitté förbereder detta.

Utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund och fritid består av följande verksamhetsområden. Allmän
kulturverksamhet, Teater, dans och musik, Bibliotek,
litteratur och kulturtidskrifter, Bild och form samt
konsthantverk, Ersättningar och bidrag till konstnärer, Arkiv, Kulturmiljö, Museer och utställningar,
Film och medier, Forskning, Trossamfund, Folkbildning, Ungdomsfrågor samt Folkrörelse- och idrottsfrågor.
De myndigheter som ingår i utgiftsområdet redovisas under varje verksamhetsområde.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

10 745,5

7 134,0

7 324,9

1998

1999

2000

7 335,0

7 459,8

7 614,4

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
Hösten 1996 avlämnades propositionen (prop.
1996/97:3) om kulturpolitik, där regeringen redogjorde för kulturpolitikens inriktning. En rad insatser
har påbörjats och genomförs för närvarande. Det är
ännu för tidigt att avläsa resultatet av pågående insatser.
När det gäller utfallet av verksamheten budgetåret
1995/96 redovisas detta i inledningen till varje verksamhetsområde.

Mål för utgiftsområdet
Riksdagen har beslutat om målen för en nationell
kulturpolitik (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1,
rskr. 1996/97:129). Målen skall vara att:

Större förändringar
Den 1 januari 1997 trädde en bibliotekslag i kraft.
Samtidigt infördes ett nytt litteraturstöd som innebär
att folk- och skolbibliotek kan få statliga bidrag för
inköp av litteratur främst till barn och unga. Statens
stöd till regional musikteater och dans samt fria teater- och dansgrupper har ökat. Under år 1997 har
även stödet till konstnärer förstärkts.

– värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den,
– verka för att alla får möjlighet till delaktighet i
kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget
skapande,
– främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse
och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar,
13
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– ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk,
utmanande och obunden kraft i samhället,
– bevara och bruka kulturarvet,

Tillståndet och utvecklingen inom området
Deltagandet och delaktigheten i kulturlivet är på en
förhållandevis hög nivå. Detta konstaterade regeringen i propositionen om kulturpolitik hösten 1996.
Även mätningar som Statens kulturråd utför, den s.k.
kulturbarometern, har visat på detta. Utvecklingen
inom olika delar av kulturområdet redovisas i resultatbedömningarna under varje verksamhetsområde.
Infrastrukturen med producerande riks- och länsinstitutioner är väl utbyggd inom teater- och musikområdet, dock i lägre grad inom dansområdet som
följaktligen fått ökade resurser från den 1 januari
1997. För de statligt stöd beviljade symfoni- och
kammarorkestrarna ökade publiken med ca 30 %
mellan budgetåren 1993/94 och 1994/95. Vad gäller
teatrarna bröts trenden med stadig publikminskning
under budgetåret 1995/96. Det är för tidigt att säga
om uppgången är tillfällig eller inte. Samtidigt har
offentligstödda regionala och lokala kulturinstitutioner betydande ekonomiska och strukturella problem.
Inför Kulturåret 1998 sker en kulturell kraftsamling i kulturhuvudstaden Stockholm – men också i
övriga delar av Sverige. Staten stödjer kulturhuvudstadssatsningarna via kulturinstitutioner samt med
ett direkt ekonomiskt stöd. Genom Kultur i hela landet-satsningen, och indirekt via Stiftelsen Framtidens
kultur, ges stöd till projekt i övriga landet. En mängd
kulturprojekt planeras. Sammanlagt beräknas dessa
insatser för Kulturåret uppgå till ca 255 miljoner
kronor.
Många bibliotek har under några år fått vidkännas nedskärningar. Kvalitetsförfattarna inom barnoch ungdomslitteraturen har under början av 1990talet tappat mark samtidigt som bibliotekens inköp
och utlåning av barnböcker minskat och barnboksförlagen redovisat vikande försäljningssiffror. Effekterna av det nya statliga inköpsstödet till biblioteken
som infördes den 1 januari 1997 redovisas nästa år.
Cirka 40 % av befolkningen har besökt någon
konstutställning eller något konstmuseum under det
senaste året. Den samtida bild- och formkonsten har
dock en svag ställning utanför landets tre storstadsområden. Verksamheten inom landets över 2 500
konstföreningar har stor betydelse för spridandet av
konstintresset. Med nya Moderna museet som nationellt kraftcentrum, med särskilda uppdrag till regionala institutioner och till länsmuseerna samt med utvidgade s.k. utställningsgarantier skall bild- och
formkonsten bli än tillgängligare.

– främja bildningssträvanden samt
– främja internationellt kulturutbyte och möten
mellan olika kulturer inom landet.
Målet för ungdomsfrågorna är att främja goda levnadsvillkor för ungdomar samt att stärka ungdomars
delaktighet i samhällsutvecklingen.
Målet för folkrörelse- och idrottsfrågor är att
stärka medborgarnas engagemang samt inflytande
och delaktighet i samhället.
Prioriteringar för 1998
– Konstnärernas villkor skall förbättras, ett åtgärdspaket med ytterligare reformer förbereds.
– Litteraturen och läsandet skall stärkas och stimuleras.
– Ett handlingsprogram för arkitektur och formgivning skall läggas fast.
– Åtgärder skall vidtas som ger förbättrad regional
balans när det gäller kultursatsningarna.
– Kulturens roll för regional och hållbar utveckling
skall lyftas fram.
– En satsning på det industrihistoriska arvet skall
påbörjas.
– Tillgängligheten till kulturarvet skall öka.
– Frågorna om digital marksänd TV och digital
radio skall beredas vidare.
– År 1998 skall vara ett Kulturår för hela Sverige.
– Ett system för mål- och resultatstyrning av ungdomspolitiken skall utvecklas.
– Idrottsrörelsens egen utveckling som folkrörelse
samt dess sociala funktioner i samhället skall
främjas.

3.2

Resultatbedömning

Kulturområdet har under de senaste åren varit föremål för en grundläggande analys, bl.a. genom Kulturutredningens utvärdering av 20 års kulturpolitik.
Propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik
som regeringen lade fram i september 1996 var ett
viktigt steg för att lägga fast inriktningen av kulturpolitiken.

14

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

Kvalitativ arkitektur och formgivning tillmäts inte
den betydelse som den förtjänar och den byggda och
gestaltade miljön vittnar ofta om bristande medvetenhet och ointresse för estetiska kvaliteter. Regeringen avser att presentera ett handlingsprogram för
arkitektur och formgivning under våren 1998.
Inom arkivområdet är teknikutvecklingen en faktor som i hög grad påverkar arbetet, liksom förändrade verksamhetsformer för offentlig verksamhet.
Arkivmyndigheterna får överta allt yngre material.
Det allmänna intresset för kulturmiljön har sannolikt aldrig varit större än nu. Samtidigt har förändrade investeringsvolymer vad gäller utbyggnaden av
infrastrukturen medfört bättre förutsättningar att
bevara kulturminnen och kulturmiljöer jämfört med
tidigare år. Detta har även medfört att volymen för
den arkeologiska uppdragsverksamheten har minskat.
Besöksutvecklingen för museerna visar ingen enhetlig trend. Olika insatser för att locka unga besökare har genomförts, liksom satsningar på utställningar
och aktiviteter som behandlar det mångkulturella
samhället. Flera museer har varit aktiva på ITområdet.
Ingenjörsvetenskapsakademien skall i projektform
bygga upp och inledningsvis administrera Kulturnät
Sverige. Det främsta syftet med Kulturnät Sverige är
att med hjälp av informationsteknik öka tillgängligheten till svensk kultur. Kulturnätets sidor på World
Wide Web kan liknas vid ett virtuellt bibliotek som
skall erbjuda kulturinformation, kulturmaterial och
kulturyttringar.
Medielandskapet förändras just nu mycket
snabbt. Distributionsvägarna för olika slag av information blir flera och medierna befinner sig i en allt
mer internationell miljö. Samtidigt sker en ägarkoncentration på viktiga delar av mediemarknaden. Den
sammanlagda tid som vi ägnar oss åt olika medier är
dock relativt konstant.
Svensk film har en förhållandevis stark ställning
på hemmamarknaden med knappt 20 % av den totala biopubliken. Det gällande filmavtalet löper ut
den 31 december 1998. Regeringen har för avsikt att
återkomma till riksdagen i frågan om ett nytt avtal
under våren 1998.
Konstnärernas arbetsmarknad präglas av hög arbetslöshet och tidsbegränsade anställningar. Inkomstutvecklingen är i regel svag och beroendet av offentligt stöd är stort. Regeringens avsikt är att under våren 1998 presentera en konstnärspolitisk proposition.

tioner, fria grupper och enskilda konstnärer, folkbildning, kulturmiljövård m.m. Staten svarar också
för kunskapsutveckling, information och opinionsbildning, i huvudsak genom den verksamhet som
myndigheterna bedriver.
Statens utgifter inom området går huvudsakligen
till folkbildning, teater, dans och musik, dagspress
samt museer och utställningar.
Ekonomiskt stöd till kulturen från EU sker dels
genom olika former av kultur- och mediestöd, dels
genom bidrag från strukturfonderna, dels genom
stöd från program inom andra samarbetsområden,
t.ex. utbildning och turism. I 1996 års EG-budget
uppgick satsningarna på kultur- och medieprogrammen (Kaleidoskop, Ariane, Raphael och MEDIA II)
till 79 miljoner ecu (ca 670 miljoner kronor). Hur
stora EU-stöd som utgått till kulturprojekt genom
stöd från strukturfonderna och program inom andra
samarbetsområden är ännu inte klarlagt.

Effekter av statliga insatser
Effekterna av statens insatser inom utgiftsområdet
redovisas under de resultatbedömningar som regeringen gör under varje verksamhetsområde.

Slutsatser
Regeringen bedömer att statens insatser inom utgiftsområdet är av avgörande betydelse för att uppnå
målen för den nationella kulturpolitiken. Under varje
verksamhetsområde utvecklar regeringen denna bedömning.

3.3

Kulturåret 1998

EU:s kulturministrar har utsett Stockholm till Europas kulturhuvudstad år 1998. Utöver den satsning
som görs via befintliga och nya kulturinstitutioner
tillförs Kulturhuvudstaden sammanlagt 150 miljoner
kronor. För att stimulera aktiviteter i hela landet under kulturåret gör regeringen därutöver en särskild
satsning. Svenska regeringen kommer i mars-april
1998 att stå värd för en mellanstatlig Unescokonferens om kultur och mänsklig utveckling. Sverige kommer under år 1998 dessutom att inneha ordförandeposten i det nordiska samarbetet.

Statens insatser inom området
Statens insatser inom utgiftsområdet är inriktade på
att stimulera kulturverksamheten i hela landet. Huvuddelen av statens insatser utgörs av ekonomiskt
stöd till nationella, regionala och lokala kulturinstitu15
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3.4

Arkitektur och formgivning

gruppen Kultur i skolan, vars uppdrag är att stärka
den kulturella dimensionen i skolan.

Arkitekturen och formgivningen i Sverige i dag
avspeglar de värderingar som rått och råder i vårt
samhälle. Hur städerna, landsbygden, byggnaderna och bruksföremålen ser ut och fungerar påverkar våra liv till det bättre eller sämre. Dagens arkitektur och formgivning skall berika våra liv, men
är också något vi lämnar över till kommande generationer. Det är därför angeläget att den byggda
och formade miljön har hög kvalitet, där krav på
god gestaltning, funktion, ekonomi, ekologi och
teknik sammanvägts till en väl fungerande helhet.
I propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik ges utgångspunkterna för statens framtida insatser för arkitektur och formgivning och där ges också
riktlinjerna för ett nationellt handlingsprogram. En
viktig utgångspunkt är att staten i sin roll som byggherre, förvaltare, beställare, normgivare och utbildare
stimulerar till arkitektur och formgivning med hög
kvalitet. En annan angelägen uppgift är att höja
medvetenheten och kunskapen kring dessa frågor
hos både allmänhet och fackfolk.
Inom Regeringskansliet pågår nu ett konkret och
handlingsinriktat arbete för att ta fram ett handlingsprogram samt för att följa, påverka och samordna de frågor som rör arkitektur och formgivning
inom Regeringskansliet. Arbetet bedrivs av en interdepartemental arbetsgrupp med representanter från
åtta olika departement. Ett förslag till handlingsprogram kommer att presenteras i oktober 1997.

3.5

3.6

Det mångkulturella samhället

Invandringen har ökat den kulturella mångfalden i
vårt samhälle men fortfarande lever olika kulturer
sida vid sida utan att mötas. Varje kulturinstitution
och kulturfrämjande organisation bör ta ansvar för
att det mångkulturella samhället återspeglas i den
egna verksamheten.
Som anmäldes i propositionen (prop. 1996/97:3)
om kulturpolitik har frågan om formerna för inrättandet av ett världskulturhus utretts. Betänkandet
Forum för världskultur – en rapport om ett rikare
kulturliv (SOU 1997:95) lämnades våren 1997 och
har remissbehandlats. På grundval av betänkandet
föreslår regeringen i denna proposition att en försöksverksamhet, benämnd Forum för världskultur,
inleds våren 1998 med syfte att främja, samordna
och initiera verksamhet i hela landet med inriktning
på kulturyttringar från hela världen, särskilt från
länder och miljöer vilkas kultur vanligen inte blir tillgänglig för en publik i Sverige genom etablerade
kommersiella eller institutionella kanaler.
Regeringen har under år 1997 gett de centrala
myndigheterna på kulturarvsområdet i uppdrag att
arbeta vidare med de frågor kring främlingsfientlighet och rasism som aktualiserades i propositionen
om kulturpolitik. I de åtgärder som de centrala museerna föreslagit ingår bl.a. utställningar och annat
utåtriktat arbete på området.
Kulturrådet har gett bidrag inom teater-, dans-,
och musikområdet till mångkulturella verksamheter,
t.ex. Intercult och Re:Orient.
Även det nya Världskulturmuseet i Göteborg
kommer, i enlighet med vad regeringen framhöll i
propositionen om kulturpolitik, att få som en av sina
uppgifter, att främja kontakterna mellan svenska och
utomsvenska kulturer.

Barn och unga

Barns och ungas rätt till eget skapande och deltagande i kulturlivet är en viktig del av de kulturpolitiska
målen. Litteraturen, språket och läsningen har en
framskjuten position i regeringens kulturpolitik. Det
statliga stöd för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek som införts fr.o.m. år 1997 syftar till att
stärka barns och ungas tillgång till böcker. Även i
bibliotekslagen lyfts barn och unga fram.
Positiva kulturupplevelser från uppväxtåren är
viktiga. För att öka möjligheterna för barn och unga
att möta teater, bildkonst, film m.m. har regeringen
inrättat nationella uppdrag och tillsatt länskonstnärer. Exempelvis har Kulturskolan Rosteriet i Luleå
fått ett nationellt uppdrag inom området ungdomskultur. På filmområdet har ett särskilt stöd till regionala resurscentrum för film och video införts, som
skall användas för verksamheter på filmområdet av
och för barn och unga. Backateatern i Göteborg har
fått ett nationellt barnteateruppdrag.
Stora delar av barns och ungas kulturella erfarenheter byggs upp genom möte med kulturverksamhet i
skola och förskola. Sedan hösten 1995 finns arbets-

3.7

Regionala kulturinstitutioner

Regional fördelning av statens stöd till
kulturinstitutioner
Riksdagen har uttalat (bet. 1996/97:KrU1, rskr.
1996/97:129) att det är motiverat med en skyndsam
utredning om fördelningen av kulturresurserna i landet. Mot den bakgrunden har Kulturdepartementet
gjort en kartläggning av den statliga kulturbudgetens
regionala fördelning, vilken i första hand bygger på
uppgifter från Statens kulturråd. En utgångspunkt
16
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för kartläggningen har varit att stöden till kulturinstitutionerna kan delas in i dels nationella insatser,
dels regionala insatser. Båda dessa insatser har betydelse för regionernas kulturliv. Stödet till t.ex.
länsmuseerna är en direkt regional insats, medan
t.ex. stödet till Operan, Riksteatern och Dramaten är
en nationell insats som skall komma hela landet till
godo. Den regionala fördelningen av de nationella
insatserna kan beräknas på olika sätt (utifrån institutionens fysiska placering, publikens hemort eller utifrån institutionernas turnéverksamhet e.dyl.). Försök
till sådana regionala fördelningar har tidigare gjorts
av bl.a. Närings- och teknikutvecklingsverket
(NUTEK).
Den analys som Kulturdepartementet har gjort
har avgränsats till de stöd som utbetalas via kulturbudgeten. Kulturdepartementet har valt att begränsa
sin kartläggning till de bidrag som betalas ut via Sta-

tens kulturråd samt till Riksteatern. På sikt bör hela
Kulturdepartementets ansvarsområde inkluderas i en
regional analys.
Kulturrådets sammanlagda bidragsgivning under
budgetåret 1995/96 kan delas in i ”nationella ändamål” (litteraturstöd, tidskriftsstöd, fonogramstöd,
bidrag till riksorganisationer, bidrag till utlandsturnéer m.m.) resp. ”regionala ändamål” (bidrag till regionala och lokala kulturinstitutioner, regionala musikstiftelser, länsbibliotek, teater- och musikgrupper
m.m.).
Räknat i absoluta tal (budgetåret 1995/96, 12
mån.) fördelades de största bidragsbeloppen för regionala ändamål till mottagare i Göteborgs och Bohus län (ca 139 mkr), Malmöhus län (ca 112 mkr),
Stockholms län (ca 85 mkr), Östergötlands län (ca
60 mkr) och Västerbottens län (ca 40 mkr), se diagram 1.1.

DIAGRAM 1.1
Bidrag från Statens kulturråd 1995/96 (12 mån.) 1000-tal kronor
Län
Norrbotten

25 964

Väs terbotten

40 321

Jämtland

17 423

Väs ternorrland

28 568

Gävleborg

25 107

Kopparberg

21321

Väs tmanland

23 377

Örebro

26 696

Värmland

26 824

S karaborg

19 822

Älvs borg

24 394

Göteborg o B ohus län

138 820

Halland

17 522

Malmöhus

112 580
16 612

Kris tians tad
B lekinge

13 459
17 111

Gotland
Kalmar

17 236
23 750

Kronoberg
Jönköping

10 867
59 676

Ös tergötland
S ödermanland

17 616
28 734

Upps ala
S tockholm

85 573
187 936

Nationellt/ riks täckande
0

50000

100000

17

150000

200000
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Omräknat till kronor per invånare erhöll mottagare i Gotlands län det största stödet (294 kr/inv.).
Därefter kommer Göteborgs och Bohus län (182 kr),
Västerbottens län (155 kr), Östergötlands län (144
kr) och Malmöhus län (139 kr). Det relativt sett lägsta stödet fick Stockholms län (50 kr), se diagram 1.2.
En genomgång av de olika verksamhetsområden
som ingår i Kulturrådets bidragsgivning ger delvis
olika bilder. Stödet till de regionala museerna uppvisar en förhållandevis jämn länsvis fördelning uttryckt
i kronor per invånare. Flertalet län erhöll statliga bidrag under budgetåret 1995/96 (12 mån.) som låg i
intervallet 7-11 kr/inv. Några avvikelser är dock vär-

da att nämnas: Gotlands län (46 kr), Jämtlands län
(24 kr) och Göteborgs och Bohus län (19 kr). Minst
fick Stockholms län (1,50 kr).
Mönstret vad gäller bidrag till regional biblioteksverksamhet visar att glesbygdslänen erhåller högst
bidrag per invånare, medan de tre storstadslänen ligger lägst: Gotlands län (12,1 kr), Jämtlands län (7,0
kr) och Blekinge län (5,5 kr) att jämföra med Stockholms län (0,7 kr), Göteborgs och Bohus län (1,3 kr)
och Malmöhus län (1,6 kr). Motsvarande bild av
fördelningen visar även bidragen till regional musikverksamhet.

D IA GR A M 1.2

Bidrag från Statens kulturråd 1995/96 (12 mån.). Kronor per inv.
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Vad gäller bidrag till regionala och lokala musikinstitutioner utgår bidrag till sådana i tio län. Skillnaderna mellan länen uttryckt i kronor per invånare är
stora. De största bidragen gick till Gävleborgs län (35
kr/inv.), Östergötlands län (29 kr), Malmöhus län
(27 kr) och Göteborgs och Bohus län (25 kr). Då det
gäller teater- och dansinstitutioner budgetåret
1995/96 fanns fyra teaterlösa län, nämligen Södermanlands, Blekinge, Kristianstads och Jämtlands län.
Bidragen till teater- och dansinstitutioner låg i flertalet län runt 15-20 kr per invånare. Högst var bidragen i Göteborgs och Bohus län (111 kr), Malmöhus
län (70 kr), Västerbottens län (52 kr) och Östergötlands län (51 kr).
Ett exempel på en institution som har ett nationellt ansvar är Riksteatern. Dess verksamhet skall
komma hela landet till godo. En regional fördelning
kan göras på olika sätt. I Kulturdepartementets
kartläggning har en länsvis, schablonmässig fördelning av Riksteaterns anslag gjorts efter turnéstatistik
(antal spelade föreställningar i de olika länen). Riksteaterns anslag var budgetåret 1995/96 (12 mån.)
211,2 miljoner kronor.
Kartläggningen visar att länen i norra Sverige får
det högsta beloppet per invånare och att storstadslänen har relativt låga värden. Det teaterlösa länet
Jämtland ligger högst med motsvarande 67 kr per
innevånare. Därefter följer Västernorrlands län (59
kr), Västerbottens län (55 kr), Gävleborgs län (42 kr)
och Kalmar län (41 kr). Lägst belopp erhåller Göteborgs och Bohus län och Östergötlands län (båda ca
7 kr). Genomsnittet per invånare i samtliga län var
24 kr (budgetåret 1995/96, 12 mån.).
Det är en avgörande principiell frågeställning hur
anslagen till nationella ändamål såsom de centrala
institutionerna skall behandlas i en regional analys av
de statliga kulturstöden. I dag saknas ett tillförlitligt
och heltäckande underlag för att kunna göra denna
bedömning. Enligt regeringens bedömning kräver
denna fråga ytterligare kartläggnings- och analysarbete. En fråga i sammanhanget är i vad mån behovet
av statligt stöd till lokala och regionala kulturinstitutioner påverkas av omfattningen av det kulturutbud
som nationalscener eller andra helstatligt finansierade
institutioner erbjuder (bet. 1996/97:KrU1, s. 65). Av
den genomförda kartläggningen kan inga entydiga
tendenser utläsas som kan läggas till grund för ett
sådant ställningstagande från regeringens sida kring
principerna för Kulturrådets fördelning av stödenheter.
Regeringen avser därför att för berörda myndigheter lägga in ett återrapporteringskrav att redovisa det
regionala utfallet av det statliga kulturstödet. Vidare
avser regeringen att initiera ett fortsatt analysarbete
om det regionala utfallet inom Kulturdepartementets
ansvarsområde.
Regeringen vill vidare erinra om att olika åtgärder
har vidtagits för att förbättra den regionala balansen
i kulturstödet. Bland annat har det statliga stödet ut-

sträckts till filmområdet och till dansområdet, biblioteksstödet har förstärkts och verksamheten med
länskonstnärer har byggts ut. Sex nationella uppdrag
har fördelats på institutioner eller verksamheter för
att ta till vara kunnande och idéer från hela landet.

Försöksverksamhet
Enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning skall under tiden
den 1 juli 1997 – den 31 december 2002 genomföras
en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län. För
kulturområdet gäller att regionala självstyrelseorgan
från och med den 1 juli 1998 skall överta befogenheten från Statens kulturråd att besluta om fördelningen av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner enligt vad som närmare föreskrivs av regeringen.

Tillfälligt stöd till regionala kulturinstitutioner
Staten har under lång tid medverkat till uppbyggnaden av ett nätverk av regionala och lokala kulturinstitutioner över hela landet. Dessa institutioner utgör
en av grundvalarna för kulturlivets utveckling. Trots
konstnärliga framgångar och ett intensifierat publikarbete med positiva resultat har många institutioner
strukturella och ekonomiska problem. Regeringen
har under år 1997 uppmärksamt följt utvecklingen
och bedömt att en tillfällig statlig insats behövs för
att underlätta för vissa av dessa institutioner.

3.8

Kultur som utvecklingsfaktor

Insatser inom kulturområdet är en självklar och betydelsefull del i det regionala utvecklingsarbetet. Under 1980- och 90-talen har regionala och lokala kultursatsningar blivit ett hjälpmedel för att skapa ny
profil och inriktning, särskilt för orter där traditionell
industri lagts ned. I vilken mån närhet till kultur påverkar etablering av företag är svårt att mäta men ett
antal kommuner gör mycket medvetna satsningar på
kulturverksamhet för att kunna erbjuda invånarna
ett allsidigt utbud. I vissa regioner görs också satsningar på kulturverksamhet för att motverka utflyttning till storstadsregioner.
I flera av de svenska programdokumenten för
EU:s strukturfonder framhålls kulturen och kulturarvet som viktiga för den lokala identiteten och miljön.
Erfarenheterna hittills av insatserna inom kulturområdet genom EU:s strukturfonder visar på stora möjligheter för ökad sysselsättning i målområdena. De
stöd som hittills beviljats åren 1995-97 har bl.a. gått
till flera projekt med inriktning på kultur, kulturtu19
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rism, film och media. Många projekt förväntas öka
sysselsättningen och locka besökare. Några har som
syfte att mer allmänt gynna regionen genom att stärka invånarnas identitet och känsla för bygden.

3.9

1997 anvisades RAÄ 1,2 miljoner kronor för att intensifiera arbetet med landets industrihistoriska arv i
första hand genom informations-, utvecklings- och
samordningsinsatser. Detta arbete sker i samverkan
med bl.a. Nordiska museet, Arbetets museum, Tekniska museet, Riksarkivet och Kungl. Tekniska högskolan. Vidare har Arbetets museum av regeringen
givits ett nationellt uppdrag att under treårsperioden
1997-1999 bl.a. utveckla och förstärka sitt arbete
med det industrihistoriska arvet. Det finns således en
relativt långt framskriden planering av hur olika delar i en satsning på industrisamhällets historia skulle
kunna utformas.
En nationell satsning på industrisamhällets historia torde beröra flertalet kulturarvsinstitutioner. En
ökad samverkan över institutionsgränserna bör enligt
regeringens bedömning vara befruktande även för
verksamheten i övrigt liksom för utvecklingen inom
kulturarvssektorn på sikt.
Regeringen vill för riksdagens information meddela att den har för avsikt att i regleringsbrevet för år
1998 följa upp arbetet med industrisamhällets historia. Berörda myndigheter och institutioner skall ges i
uppdrag att organisera en projektgrupp och utarbeta
förslag till hur de, tillsammans med andra, kan arbeta tillsammans med andra institutioner med industrisamhällets historia. Regeringen avser därefter att
återkomma i budgetpropositionen för år 1999 med
förslag om finansiering av en nationell satsning på
industrisamhällets historia.

Hållbar utveckling

Inom kulturområdet ryms flera verksamhetsområden
med anknytning till en hållbar utveckling och den
ekologiska omställningen av Sverige. I det handlingsprogram som redovisas i skrivelsen till riksdagen
(skr. 1997/98:13) beskrivs Kulturdepartementets insatser för en hållbar utveckling. Att främja arkitektonisk kvalitet och kulturvärdena i bebyggelsen hör
till några av de prioriterade områdena. Inom ramen
för regeringens satsning på lokala investeringsprogram för ekologisk omställning under de kommande
åren utgör dessa aspekter ett grundkrav för att erhålla statligt stöd.

3.10 En nationell satsning på
industrisamhällets historia
Dagens svenska samhälle har formats genom en
mer än sekellång utveckling av industrialismen.
Industrisamhället förändras nu drastiskt och en ny
fas, bl.a. kallad kunskapssamhället eller informationssamhället, håller på att ta form. Likväl utgör
det industrihistoriska arvet fortfarande en betydande del av vår identitet, såväl lokalt och regionalt som nationellt. Det är också en del av vardagshistorien som ligger nära i tiden, vilket gör
det möjligt för envar att förhålla sig till den, t.ex.
genom muntliga berättelser.
I propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik betonas vikten av en samlad behandling av kulturarvssektorn. Detta framstår som särskilt angeläget
vid behandlingen av det industriella arvet, där samband och integration mellan den byggda miljön, traditioner och levnadsskick, historiskt dokumenterade
händelser, föremål och produktionsprocesser kan ges
en bättre förståelse utifrån en beskrivning och analys
som utgår från ett samlat kulturarvsperspektiv. En
satsning på industrisamhällets kulturarv bör därför
beröra inte bara den byggda industrimiljön, utan
även arbetsliv, konsumtionsmönster, värderingar och
livsformer. En sådan bred satsning på industrisamhällets historia utgår från vad kulturutskottet tidigare
har anfört (bet. 1994/95:KrU3).
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har på regeringens
uppdrag tagit fram ett handlingsprogram med förslag
till insatser för bevarande, vård och långsiktig förvaltning av landets industriminnen. För budgetåret

3.11 Partnerskap för kultur
Projektet Partnerskap för kultur har inletts på initiativ av Kulturdepartementet och Utrikesdepartementet i samarbete med Svenska Institutet. Projektet skall
bidra till förstärkt kultursamarbete med länderna i
Central- och Östeuropa. Under Kulturåret 1998 genomförs en kulturkonferens i Stockholm för i första
hand unga konstnärer och kulturverksamma i Östersjöregionen. Konferensen skall bidra till långsiktiga
effekter i form av stöd till nätverksbyggande och utökade kontakter, se vidare utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, anslaget B 1 Samarbete med Centraloch Östeuropa.

3.12 Mediefrågor
Sveriges Television, Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio skall under den innevarande tillståndsperioden fram till och med år 2001 bl.a. vidga
och fördjupa sitt kulturansvar, sända fler svenska
program av hög kvalitet, öka samarbetet med kul20
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turinstitutionerna, öka omfattningen av utomståendes medverkan, tillhandahålla program som speglar
det mångkulturella samhället samt ägna ökad uppmärksamhet åt program för och med barn och ungdomar.
Programföretagens redovisning till statsmakterna
skall förtydligas. Företagen skall årligen följa upp
och rapportera hur public service-uppdraget uppfyllts. Syftet med en sådan redovisning är att förbättra informationen till riksdag och regering samt TVavgiftsbetalarna om verksamhetens resultat samtidigt
som företagens fokus på hur uppdraget uppfyllts
skärps.
Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:67, bet.
1996/97:KU17, rskr. 1996/97:178) att digitala TVsändningar skall införas i flera steg med möjlighet för
regeringen och riksdagen att successivt ta ställning till
om och på vilket sätt verksamheten skall fortsätta.
En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda
sändningsverksamheten (dir. 1997:19). I juni 1997
presenterade utredningen en rapport med förslag på
sändningsorter (SOU 1997:103).
Våren 1995 beslutade riksdagen att digitala ljudradiosändningar skulle påbörjas i ett begränsat antal
områden. För närvarande sker sändningar i fyra områden. Sändningsverksamheten skall utvärderas när
digitala radiomottagare funnits tillgängliga en tid.
Minskade upplagor och annonsintäkter i kombination med ökade kostnader har lett till försämrad
lönsamhet för många dagstidningar. Flera tidningar
hotas också av nedläggning. Den svåra ekonomiska
situationen på dagstidningsmarknaden är ett hot mot
mångfalden. Därför finns ett stort behov av åtgärder.
I förslaget till tilläggsbudget för år 1997 föreslår regeringen att ett tillfälligt driftsstöd införs som skall
fördelas under åren 1997 och 1998. Stödet skall
främst lämnas till de dagstidningar som får allmänt
driftsstöd.
Rådet för mångfald inom massmedierna (dir.
1995:13) kommer att presentera sitt slutbetänkande i
början av år 1998.

kyrkan under åren 1998-2000. Programmet, vars
närmare innehåll är under utarbetande, avser innefatta olika åtgärder såsom underhåll av kyrkor, miljöarbete i kyrkans skogar samt diakonala och
sociala insatser. Kostnaderna skall delas mellan staten, de kyrkliga kommunerna och kyrkofonden. Den
statliga insatsen skall finansieras av tillgängliga medel
inom ramen för utgiftsområde 14 Arbetsmarknad
och arbetsliv.

3.14 Regeringens bedömning med
anledning av revisionens
iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) pekar i sin årliga rapport
(RRV 1997:21) på att flera myndigheter inom kulturområdet har bristande rutiner för ekonomisk uppföljning och för verksamhetsanalys samt på att det
finns ett behov av att en stabil ekonomiadministration utvecklas.
Mot denna bakgrund vill regeringen betona att
det är av yttersta vikt att ekonomiadministrationen
fungerar väl vid alla myndigheter och att rutiner för
ekonomisk uppföljning och verksamhetsanalys
stärks. Kulturdepartementet bevakar att förbättringsåtgärder vidtas och tar upp denna fråga i de
mål- och resultatdialoger som förs med myndighetsoch institutionschefer inom Kulturdepartementets
område.

3.15 Åtgärder utanför
utgiftsområdet
Målen för den nationella kulturpolitiken uppnås inte
enbart genom insatser inom utgiftsområde 17. Av
avgörande betydelse för måluppfyllelsen är naturligtvis de insatser som görs av kommuner och landsting
samt olika statliga insatser inom andra utgiftsområden.
För ungdomspolitiken kan nämnas att Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR)
sedan budgetåret 1997 disponerar särskilda medel
för ungdomsforskning. Medlen anvisas dels inom
detta utgiftsområde, dels inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning.
Från och med den 1 januari 1998 kommer kommunerna att i lag ges möjlighet att erbjuda arbetslösa
ungdomar mellan 20-24 år en utvecklande insats. De
ungdomar som deltar i dessa aktiviteter erhåller en
utvecklingsersättning. Det nya systemet redovisas
närmare under utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och
arbetsliv.

3.13 Trossamfund
De utredningar som tillsattes med anledning av riksdagens principbeslut om ändrade relationer mellan
staten och Svenska kyrkan har slutfört sitt arbete,
men remissbehandlingen av förslagen från utredningarna (SOU 1997:41-47) är ännu inte avslutad.
Reformen berör både Svenska kyrkans och övriga
trossamfunds framtida ställning samt det statliga
stödet till trossamfunden efter år 2000. Regeringen
återkommer med särskilda förslag i dessa frågor.
Som ett led i de fortgående kontakterna mellan
staten och Svenska kyrkan har nyligen tagits ett gemensamt initiativ till ett sysselsättningsprogram inom
21
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Andra för ungdomspolitiken aktuella reformer är
bl.a. införandet av ett särskilt system för generationsväxling på arbetsmarknaden, en satsning på feriejobb för ungdomar, lärlingsutbildning samt en för-

söksverksamhet med elevmajoritet i styrelser inom
gymnasieskolan och den kommunala vuxenutbildningen.

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 17 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
UTGIFT

DÄRAV

ANVISAT

UTGIFTSPROGNOS

FÖRSLAG

BERÄKNAT

BERÄKNAT

1995/96

1996

1997

1997

1998

1999

2000

204,4

137,8

225,7

235,5

314,3

280,3

288,3

2 190,3

1 435,2

1 469,2

1 467,9

1 424,4

1 391,0

1 423,1

292,1

193,3

225,9

234,0

219,0

252,6

258,4

94,8

60,5

79,9

78.7

80,1

82,1

84,0

315,0

250,7

244,2

262,1

249,3

289,0

294,9

Arkiv

427,7

297,7

280,6

292,8

285,4

293,7

303,3

Kulturmiljö

707,3

491,9

437,9

381,7

423,9

443,0

449,7

1 264,7

862,4

885,3

996,6

932,6

971,8

1001,2

Allmän kulturverksamhet
Teater, dans och musik
Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter
Bild och form samt konsthantverk
Ersättningar och bidrag till konstnärer

Museer och utställningar
Film och medier

237,2

94,8

165,2

165,1

164,0

169,4

170,3

Forskning

52,2

38,0

38,0

42,7

37,8

38,8

39,8

Trossamfund

91,2

44,4,

57,3

57,6

55,7

56,8

58,0

Folkbildning

3 801,7

2 543,5

2 434,6

2 434,6

2 497,2

2 547,2

2 598,3

Ungdomsfrågor

183,0

107,5

109,8

122,7

108,5

108,8

109,2

Folkrörelse- och idrottsfrågor

884,0

576,3

557,6

552,9

542,7

535,3

535,9

10 745,5

7 134,0

7 211,1

7 324,9

7 335,0

7 459,8

7 614,4

Summa

22
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4 A Allmän kulturverksamhet

4.1

Omfattning/ändamål

ning för att stimulera kulturaktiviteter i hela landet.
Utrymme skapas för engångsinsatser för regionala
och lokala kulturinstitutioner med särskilda problem.

Verksamhetsområdet omfattar myndigheten Statens
kulturråd samt bidrag till allmänkulturella ändamål,
utvecklingsverksamhet och internationellt kulturutbyte. Dessutom ingår verksamhetsbidrag till olika
institutioner och organisationer, bidrag till kulturinstitutioner eller verksamheter som får särskilda nationella uppdrag, liksom den särskilda satsning som
görs på kulturen i hela landet inför och under Kulturåret 1998. Vidare finns under verksamhetsområdet medel för bidrag till samisk kultur.

4.2

Inom verksamhetsområdet utgår medel till en rad
ändamål som griper över de flesta av kulturpolitikens
områden. I regeringens proposition (prop.
1996/97:3) om kulturpolitik prövades huvudsakligen
Kulturrådets roll inom kulturpolitiken och dess förhållande till andra myndigheter och institutioner.
Regeringen bedömde att Kulturrådets bidragsgivning
har haft stor betydelse för kulturlivets utveckling sedan mitten av 1970-talet, framför allt för verksamheter på regional och lokal nivå och inom organisationslivet. I kulturpropositionen behandlade regeringen de övergripande utvecklingstendenserna inom
kulturområdet.
Statens stöd inom ramen för anslaget A 2 Bidrag
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete har enligt regeringens bedömning inneburit att för kulturlivet viktiga kulturprojekt har kunnat genomföras och att kulturverksamheter kunnat fortleva i betydande utsträckning. Prioriterade projektområden under budgetåret 1995/96 inom ramen för Kulturrådets bidragsgivning har rört barn och ungdomar samt utvecklingsprojekt inom IT-området. En viktig del i
projekten är Kulturrådets utvärderingar och sammanställningar samt att sprida erfarenheterna om
metoder och arbetsformer. Som redovisades i regeringens proposition om kulturpolitik bedömde regeringen att det är angeläget att utveckla arbetet med
uppföljning och utvärdering.
År 1998 blir kulturens år i Sverige. Detta ger möjligheter att påvisa hur ett rikt kulturliv utvecklar

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

204,4

137,8

235,5

1998

1999

2000

314,3

280,3

288,3

Resultatbedömning och
slutsatser

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Viktiga kulturprojekt har kunnat genomföras. Den
kulturella infrastrukturen i hela landet har värnats.
Konstarter som tidigare haft svårt att nå utanför
storstadsområdena får nu nya möjligheter.
Större förändringar
En försöksverksamhet genomförs mellan åren 1997
och 2002 med ändrad regional ansvarsfördelning i
Kalmar, Gotlands och Skåne län. Statens kulturråds
roll att besluta om fördelning av statsbidragen till regionala kulturinstitutioner övertas fr.o.m. den 1 juli
1998 till viss del av regionala självstyrelseorgan i försökslänen.
Prioriteringar för 1998
År 1998 blir kulturens år i Sverige. Kulturhuvudstaden får utöver satsningarna vid nationella kulturinstitutioner, ett direkt stöd på sammanlagt 150 miljoner kronor. Därutöver genomförs en särskild sats23
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4.3

samhället och kulturens betydelse för människor.
Mycket talar för att de statliga medel som engångsvis
beräknats för att stödja kulturåret kommer att ge ett
gott utbyte, bl.a. när det gäller att få fram erfarenheter av kulturens betydelse för regional utveckling.
För perioden 1997-1999 har regeringen gett nationella uppdrag till Backateatern i Göteborg, Film i
Väst i Alingsås, Kulturskolan Rosteriet i Luleå, Falun
Folkmusik Festival, Malmö Konsthall och Arbetets
museum i Norrköping
Mellan åren 1997 och 2002 skall en försöksverksamhet genomföras med ändrad regional ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län. Det
innebär att försökslänen får regionala självstyrelseorgan som fr.o.m. den 1 juli 1998 övertar Statens
kulturråds roll att besluta om fördelningen av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner efter särskilda
föreskrifter av regeringen. Genom försöksverksamheten ges de regionala självstyrelseorganen en större
frihet att fördela de statliga bidragen mellan regionala kulturinstitutioner. Regeringen bedömer dock
att förbehåll för utvecklingsåtgärder som har ett nationellt kulturpolitiskt värde skall göras. Statliga bidrag, som exempelvis de riktade bidragen och statsbidrag till regionala museer, som avser ersättning för
uppgifter inom kulturmiljövården skall inte överföras
till självstyrelseorganen i försökslänen.
Vissa offentligstödda regionala och lokala kulturinstitutioner har betydande ekonomiska och
strukturella problem. För några av de större teatrarna har situationen utvecklats till en akut kris. Ansvaret för att verksamheten upprätthålls vilar i första
hand hos huvudmännen och på många håll pågår
också ett internt omstruktureringsarbete. Kulturpolitiskt är det angeläget att den grundstruktur av kulturinstitutioner över hela landet som utgör basen för
det offentligstödda kulturlivet inte vittrar sönder.
Från statsfinansiella utgångspunkter är det också viktigt att värna om en verksamhet som staten redan
har investerat betydande medel i. Mot den bakgrunden finns enligt regeringens mening anledning
för staten att göra en särskild insats i de fall detta bedöms nödvändigt för att upprätthålla verksamhetens
konstnärliga nivå.

Forum för världskultur

Ärendet och dess beredning
I propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik
angav regeringen för riksdagens kännedom att formerna för inrättandet av ett världskulturhus skulle
utredas. Syftet skulle vara att erbjuda en kulturell
arena för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund,
och att ge status åt alla de kulturer som inte har en
plats i kulturlivet i dag. En utgångspunkt var att
världskulturhuset skulle lokaliseras till Södra teatern i
Stockholm och att det statliga bidrag som i dag lämnas till Riksteatern för verksamheten vid Södra teatern i stället skulle föras över till världskulturhuset
som en del av finansieringen för dess verksamhet. En
förutsättning för inrättandet av världskulturhuset var
vidare att det skulle finansieras gemensamt av staten
och Stockholms kommun m.fl. intressenter i Stockholmsregionen.
Riksdagens kulturutskott uttalade i betänkandet
1996/97:KrU1 att inrättandet av ett världskulturhus i
Södra teatern kan bli ett värdefullt steg för att få
mångkulturella aspekter att påverka samhället i alla
dess delar.
Hösten 1996 slöts en principöverenskommelse
mellan regeringen och Stockholms stad om samverkan kring ett världskulturhus.
I december 1996 beslutade regeringen att tillkalla
en särskild utredare med uppgift att utreda de närmare formerna för inrättandet av ett världskulturhus
i Södra teaterns lokaler i Stockholm (dir. 1996:123).
I februari 1997 förordnades verkställande direktören
Lars Engqvist som särskild utredare.
Utredaren överlämnade i juni 1997 sitt betänkande Forum för världskultur – en rapport om ett
rikare kulturliv (SOU 1997:95). I betänkandet föreslås sammanfattningsvis följande. Ett nytt organ, Forum för världskultur, inrättas med uppgift att stödja
och samordna insatserna för världskulturen i hela
landet. Forum för världskultur bör inledningsvis inrättas som en statlig kommitté med ledamöter från
Riksutställningar, Riksteatern, Rikskonserter, Svenska Institutet, Svenska Filminstitutet, det kommande
världskulturmuseet, samt Stockholms stad och
Stockholms läns landsting. Huvudmannaskapet för
Södra teatern bör kvarstå hos Riksteatern, men det
är lämpligt att Forum för världskultur får tillgång till
lokaler i Södra teatern. Stockholmsregionen bör bidra till finansieringn av Forum för världskultur.
Betänkandet har remissbehandlats. Remissvaren
finns tillgängliga i Kulturdepartementet (dnr
Ku97/2407/Ko).

Slutsatser
Enligt regeringens bedömning har bidragsgivningen
och organisationsstödet haft en positiv inverkan på
utvecklingen inom området. Insatta resurser har använts på ett ändamålsenligt sätt.
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tet. På så sätt kan de initiativ som tas inom ramen för
Forum för världskultur bli en konstnärlig inspirationskälla för hela det svenska kulturlivet. Samtidigt
är det angeläget att den samlade erfarenhet, kompetens och kreativitet som redan finns inom kulturlivet
tas till vara och att nya initiativ förankras inom detta.
I sitt remissvar framhåller Stockholms stad, att det
Världsbibliotek som staden planerar att lokalisera i
Stockholms kulturhus bör kunna bli en naturlig del
av Forum för världskultur. Den språkliga och litterära mångfald som världsbiblioteket representerar
blir, anser staden, en viktig tillgång i verksamheten.
Regeringen delar denna uppfattning.
I likhet med utredaren och det stora flertalet av
remissinstanserna anser regeringen att många scener
eller arenor behöver tas i anspråk för den breda verksamhet som Forum för världskultur innebär. Södra
teatern i Stockholm bör, som utredaren föreslår, även
i fortsättningen användas för scenisk verksamhet och
kvarstå under Riksteaterns huvudmannaskap. Södra
teaterns spelplan bör dock få en tydlig inriktning på
världskultur. Redan innevarande år har Riksteatern
regeringens uppdrag att planera för en verksamhet
vid Södra teatern med inriktning mot världskultur
som begreppet definieras i det följande. Detta uppdrag skall gälla även i fortsättningen men kommer
att kompletteras med villkor om samverkan med Forum för världskultur.
Det är som nämnts viktigt att varje kulturinstitution ansvarar för att bedriva en verksamhet som
vänder sig till hela befolkningen. För att få ytterligare
tyngd i satsningen avser regeringen att ge ett särskilt
uppdrag till Statens kulturråd samt Riksteatern,
Rikskonserter och Riksutställningar att medverka till
spridning av världskulturyttringar i hela landet.
Utredaren pekar på svårigheten att avgränsa eller
definiera begreppet världskultur. All avgränsning eller kategorisering av konst är vansklig. Det konstnärliga skapandet som uttryck för grundläggande
mänskliga behov gör att konsten till sin natur är internationell. I alla tider har konsten rört sig över nationsgränser och fungerat som en brygga mellan individer och folk. En viss avgränsning är dock möjlig
att göra. Utredaren föreslår att begreppet världskultur definieras såsom kulturyttringar från olika delar
av världen som bidrar till att öka mångfalden i
svenskt kulturliv, särskilt kulturyttringar från länder
och miljöer, vilkas kultur inte naturligt blir tillgänglig
för en publik i Sverige genom etablerade kommersiella eller institutionella kanaler. Det är en definition
som också ligger till grund för regeringens förslag om
verksamhetens inriktning.
Forum för världskultur skall ha följande huvuduppgifter:

Syfte och inriktning

Regeringens förslag:
En försöksverksamhet, benämnd Forum för världskultur, inleds våren 1998. Syftet med verksamheten
är att öka den konstnärliga och kulturella mångfalden i Sverige genom att initiera och samordna presentationen av kulturyttringar från hela världen. Detta gäller särskilt sådana länder och miljöer vilkas
kultur inte naturligt blir tillgänglig för en publik i
Sverige genom etablerade kommersiella eller institutionella kanaler.

Utredarens förslag:
Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.
Regeringen lägger dock större tyngd på inititierande
och samordnande verksamhet och mindre på bidragsgivning.
Remissinstanserna:
Remissopinionen är positiv till ökade insatser för att
främja världskulturen i Sverige. En övervägande andel av instanserna är också eniga med utredaren om
verksamhetens huvudsakliga inriktning. Några instanser anser dock att förslagen är otillräckliga.
Skälen för regeringens förslag:
De senaste 30 årens invandring har fört med sig en
kulturell mångfald som har varit vitaliserande för
svenskt kulturliv och inneburit ett ökat och mer varierat kulturutbud. Men olika kulturer lever ofta sida
vid sida utan att mötas. Majoriteten av människor i
Sverige kommer sällan eller aldrig i kontakt med den
kulturella rikedom, som invandringen tillfört vårt
samhälle.
En viktig kulturpolitisk princip är att varje kulturinstitution tar ansvar för att bedriva en verksamhet som vänder sig till hela befolkningen. Redan nu
har många institutioner och organisationer verksamhet med inriktning på andra länders kultur. Det är
viktigt att dessa verksamheter utvecklas vidare på ett
naturligt sätt inom ramen för institutionernas ansvarsområden.
För att främja en sådan utveckling behövs i ett inledande skede en drivande kraft och former för att
samlat bevaka och presentera kultur från hela världen. Därför föreslår regeringen att en samordnande
och initiativtagande verksamhet inleds under namnet
Forum för världskultur. Genom Forum för världskultur blir det möjligt att utveckla en bred och mångsidig verksamhet, som bidrar till ett rikare kulturliv
och ger förutsättningar för bättre förståelse och relationer mellan människor. Målet är att ge hela Sveriges befolkning, oavsett etnisk eller kulturell bakgrund, nya möjligheter att framföra eller uppleva en
mångfald av kulturella uttryck. Vägledande för verksamheten skall vara bedömning av konstnärlig kvali-

– att initiera, stimulera och samordna verksamhet
inom existerande institutioner och organisationer,
– att genomföra egna projekt som syftar till att i
olika former presentera kultur från hela världen,
25
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varvid stort utrymme skall ges för nya tväretniska
och tvärkulturella uttryck,

vill regeringen dock anföra följande angående kommitténs sammansättning och uppgifter.
I kommittén bör ingå företrädare för berörda
myndigheter och kulturinstitutioner samt Stockholms stad och ett brett urval av kulturlivets organisationer. Sammansättningen bör vara sådan att det
fria kulturlivets inflytande på verksamheten säkras.
Kommitténs ordförande bör stå fri från existerande
kulturinstitutioner, ha en bred förankring i svenskt
samhällsliv och förmåga att lyfta fram insatser för
världskulturen i samhälls- och kulturlivet.
Till kommittén knyts ett sekretariat med en verksamhetsledare och kanslipersonal. Regeringen kommer att utse kommitténs ordförande och övriga ledamöter samt verksamhetsledaren efter samråd med
bl.a. Stockholms stad. Det innebär att tjänsten som
verksamhetsledare inte, som utredaren har förordat,
samordnas med chefsbefattningen vid Södra teatern.
Avsikten är dock att ett nära samarbete skall utvecklas mellan kommittén och Riksteatern om verksamhet i Södra teatern. Huvudkomponenterna i ett
sådant samarbete bör vara att kommittén får disponera kansliutrymmen i Södra teatern och att Södra
teaterns spelprogram får ett större inslag av gästspel
och andra sceniska evenemang med inriktning på
världskultur, initierade av eller i samverkan med
kommittén.
Kommittén bör inleda sitt arbete under våren
1998. Regeringen räknar med att på grundval av
kommitténs överväganden lämna förslag till riksdagen om den permanenta formen för verksamheten i
den budgetproposition som avlämnas hösten 1999.
Regeringen avser att inom kort sluta avtal med
Stockholm stad avseende försöksverksamhetens organisation och finansiering. Därvid förutsätts Stockholms stad åta sig att, vid sidan av kommunens satsning på ett världsbibliotek, tillskjuta 3 miljoner
kronor för verksamheten under år 1998. Vad gäller
statens andel av finansieringen för år 1998 vill regeringen lämna följande redogörelse.
Under anslaget A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte
och samarbete har 1,5 miljoner kronor beräknats för
kommitténs dagliga verksamhet. Under anslaget B 1
Bidrag till Svenska riksteatern, Operan, Dramaten,
Dansens Hus och Svenska rikskonserter beräknar
regeringen 8 miljoner kronor i bidrag till Riksteatern
för verksamheten vid Södra teatern. Regeringens villkor avseende samarbetet mellan Riksteatern och
kommittén för Forum för världskultur kommer att
anges i regleringsbrevet. Slutligen har regeringen under utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, anslaget B 3 Integrationsåtgärder beräknat 2 miljoner
kronor för Forum för världskultur.
Verksamheten skall i övrigt bygga på de insatser
som kulturlivets institutioner och organisationer själva bidrar med på eget eller kommitténs initiativ. De
möjligheter till stöd som kan erhållas genom befintliga bidragsgivande organ bör också utnyttjas.

– att arrangera möten mellan konstnärer och kulturarbetare med erfarenheter från olika kulturer,
– att informera om världskulturevenemang,
– att i olika former ta initiativ till kultur- och samhällsdebatt,
– att utveckla ett samarbete med kulturinstitutioner, kulturföreningar och kommuner över hela
landet i avsikt att upprätta förslag till ett handlingsprogram för en mångkulturell kulturpolitik
som har till mål att bygga en ny kulturell gemenskap i Sverige.
Enligt regeringens mening bör bidragsgivning inte
förekomma annat än som ett led i projekt, som initieras eller samordnas av Forum för världskultur.

Organisation och finansiering

Regeringens bedömning:
Regeringen avser att efter samråd med Stockholms
stad tillkalla en kommitté med uppgift att driva försöksverksamhet med Forum för världskultur enligt
de riktlinjer som riksdagen har beslutat om.
För verksamheten tillskjuts medel dels av staten,
dels av Stockholms stad. Kommittén skall samverka
med Riksteatern om lokaler och spelprogram i Södra
teatern.

Utredarens förslag:
Forum för världskultur bör efter en inledande treårsperiod inrättas som en statlig myndighet.
Remissinstanserna:
Det stora flertalet instanser tillstyrker att verksamheten inledningsvis drivs av en kommitté. Många instanser har synpunkter på kommitténs sammansättning och arbetsformer.
Skälen för regeringens bedömning:
Regeringen är inte beredd att på föreliggande beslutsunderlag ta ställning till verksamhetens permanenta form. Som utredaren föreslår bör Forum för
världskultur inledningsvis drivas av en statlig kommitté. Det gör det möjligt att pröva olika arbetssätt
och samverkansformer och utifrån vunna erfarenheter finna den lämpligaste organisatoriska ramen för
verksamheten. Kommittén skall ha ett nära samarbete med Stockholms stad.
Det är regeringens uppgift att utfärda kommittédirektiv med beaktande av de allmänna riktlinjer som
riksdagen beslutar om. För riksdagens information
26
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4.4

Anslag

A 1.

Statens kulturråd

1995/96

Utgift

41 638

Utgift

27 200

1997

Anslag

27 883

1998

Förslag

26 920

1999

Beräknat

27 745

Därav

1996

1

Anslagskredit
Utgiftsprognos

svar för kulturstatistiken. En utveckling av den officiella kulturstatistiken har inletts av Kulturrådet under
budgetåret 1995/96. Sverige har genom Kulturrådet
även deltagit i det av EU intensifierade arbetet med
att utveckla en jämförbar kulturstatistik inom gemenskapen.
Inom myndighetsarbetet har rådet genomfört flera
viktiga utvecklingsuppgifter, bl.a. vad gäller ansvaret
för EU:s kulturprogram Kalejdoskop och litteraturprogrammet Ariane samt stöd till kulturprojekt genom EU:s strukturfonder.
Kulturrådet har mött regeringens besparingskrav
på statlig konsumtion med administrativa rationaliseringar och med personalminskningar. Rådet har
prioriterat bidragsfördelningsuppgiften.
Besparing på statlig konsumtion har planenligt tagits ut med 849 000 kronor. Inom Kulturdepartementet pågår för närvarande en översyn av organisationsstrukturen inom kulturområdet. Denna översyn
kan komma att påverka Kulturrådets arbetsuppgifter
och behov av resurser.

544

27 776

2000
Beräknat
28 593
1. Beloppen anges i tusental kronor

Statens kulturråd är en central förvaltningsmyndighet
inom kulturområdet. Rådet skall följa utvecklingen
och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen med genomförandet av
denna. I den uppgiften ligger att verka för samordning och effektivitet i de statliga åtgärderna på kulturområdet. Kulturrådet handlägger ärenden som rör
teater, dans, musik, konst, museer, utställningar, litteratur, folkbibliotek, folkbildning och folkrörelser i
den mån sådana ärenden inte ankommer på någon
annan myndighet. Statens kulturråd är vidare kontaktkontor för EU:s kulturprogram Kalejdoskop och
litteraturprogrammet Ariane.
För Statens kulturråd gäller förordningen
(1988:676) med instruktion för Statens kulturråd.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Revisionen bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är rättvisande. Riksrevisionsverket har dock i
en rapport till Kulturrådet påtalat vissa brister när
det gäller den interna administrationen samt att
analysen av uppnådda resultat inte är tillräckligt tydlig i årsredovisningen i förhållande till ställda mål.
Regeringen har fortlöpande kontakter med Kulturrådet vad gäller uppläggningen av årsredovisningen och diskussioner förs om hur redovisningen kan
förbättras till nästa år samtidigt som regeringen preciserar kraven. Regeringen bedömer att det är viktigt
att informationen om Kulturrådets verksamhet fortlöpande förbättras.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Kulturrådets bidragsverksamhet omslöt drygt en
miljard kronor budgetåret 1995/96 under en 12månadersperiod. Tyngdpunkten ligger inom teater-,
dans- och musikområdet, vilket omfattar 72 % av
bidragen och myndighetens utgifter. Totalt under
budgetåret har Kulturrådet handlagt 9 469 ärenden
samt lämnat förslag till beslut i ca 1 600 ärenden,
som Stiftelsen Framtidens kultur sedan beslutat om.
I syfte att hålla hög kvalitet i bidragsgivningen har
rådet, sedan ett flertal år, tillsatt ett antal arbets- eller
referensgrupper, till vilka rådets styrelse har delegerat
ansvaret för vissa bidragsbeslut och framtagande av
förslag till beslut inom olika stödformer. I dessa arbets- och referensgrupper har styrelsen utsett ämnessakkunniga personer inom de olika konstområdena.
Under budgetåret 1995/96 har det funnits 15 sådana
grupper, vilka vid budgetårets utgång bestod av
sammanlagt 95 personer. Mandatperioden är två år.
Kulturrådet övertog i samband med statistikreformen år 1994 Statistiska centralbyråns tidigare an-

Slutsatser
Regeringen bedömer att verksamheten vid Statens
kulturråd i allt väsentligt svarar mot uppställda mål
och att uppdraget till Statens kulturråd skall ligga
fast. Vissa justeringar i uppdraget kan dock komma
att aktualiseras när den översyn av organisationsstrukturen på kulturområdet som ovan nämnts är
klar.
Regeringen föreslår att 26 920 000 kronor anvisas
till Statens kulturråd för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 27 745 000 kronor resp.
28 593 000 kronor.
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A 2. Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt
internationellt kulturutbyte och
samarbete
1997

Anslag

126 788

1998

Förslag

130 075

1999

Beräknat

112 321

1

Utgiftsprognos

gruppen kommer att avsluta sitt arbete under år
1998 med en utvärdering av de utvecklingsprojekt
som för närvarande pågår.
För att öka regeringens möjligheter att bl.a. stödja
de olika lokala projekt som arbetsgruppen Kultur i
hela landet tagit initiativ till har regeringen beslutat
att de medel som för år 1997 under detta anslag står
till regeringens disposition för särskilda insatser för
barn och ungdom även får användas för andra ändamål som inom ramen för projeketet Kultur i hela
landet.
De 10 miljoner kronor som beräknats under detta
anslag för arbetsgruppen Kultur i skolans arbete under år 1998 bör på samma sätt kunna användas i det
fortsatta arbetet med Kultur i hela landet för såväl
barn- och ungdomsprojekt som andra projekt som
hävdar det lokala kulturlivet under år 1998. För att
tydliggöra statens satsning på Kulturåret 1998 föreslås dessa medel för år 1998 beräknas under anslaget
A 3 Kulturåret 1998.

118 400

2000
Beräknat
115 436
1. Beloppen anges i tusental kronor

Under detta anslag anvisas medel till en rad skilda
ändamål på kulturområdet. Inom anslaget beräknas
bl.a. medel till Statens kulturråds disposition för tillfälliga insatser av utvecklingskaraktär eller som på
annat sätt är kulturpolitiskt angelägna. Vidare beräknas inom anslaget bidrag till centrala organisationer och centrumbildningar vars verksamhet inriktas
på internationellt kulturutbyte och samarbete samt
till organisationer med mångkulturell inriktning.
Inom anslaget beräknas också medel för kulturinsatser i arbetslivet, särskilda insatser för barn och
ungdomar, bidrag till länsbildningsförbund m. fl. för
kultur- och föreläsningsverksamhet samt bidrag till
länskonstnärer.
För
bidragsgivningen
gäller
förordningen
(1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål,
förordningen (1991:975) om statsbidrag till föreläsningsföreningar m.m., förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet och sametingslagen (1992:1433).
Svenska statens bidrag till Svenskhemmet Voksenåsen och Hanaholmens Kulturcentrum för Sverige
och Finland finns uppförda under anslaget.

Bidrag till samisk kultur
När det gäller samisk kultur har Sametinget under
innevarande år fått regeringens uppdrag att utreda
frågan om en samisk teater. Uppdraget skall redovisas i årsredovisningen för år 1997.

Svenskhemmet Voksenåsen
Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo har till syfte att
främja svensk-norsk förståelse genom att ta emot
svenska och norska besökare, anordna konferenser
och bedriva kulturell programverksamhet. Voksenåsen drivs som ett av svenska staten helägt norskt aktiebolag. 1996 års driftresultat visar ett underskott på
ca 600 000 norska kronor, huvudsakligen beroende
på hög avskrivning av utrustning till en nyuppförd
aula. Det egna kapitalet uppgår efter förlusttäckning
till ca 5 miljoner norska kronor.
En särskild utredare har på regeringens uppdrag
utvärderat Voksenåsens förvaltningsform. Betänkandet Svenskhemmet Voksenåsens förvaltningsform
(SOU 1997:59) bereds för närvarande i Regeringskansliet. Utredaren har kommit fram till att aktiebolagsformen bör behållas, men att vissa organisatoriska och andra förändringar bör genomföras inom
ramen för vad den norska aktiebolagslagen medger.
Utredaren förordar vidare bl.a. en mer systematisk
resultatdialog mellan ägaren och styrelsen. Inget av
förslagen föranleder beslut av riksdagen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Inledning
De ändamål som bekostas inom detta anslag griper
över de flesta av kulturpolitikens områden. Statens
kulturråd har i sin årsredovisning analyserat resultaten av den bidragsgivning som rådet svarar för. Utöver det har regeringen tagit del av årsredovisningar
och anslagframställningar från enskilda organisationer och institutioner.

Särskilda insatser för barn och ungdomar
Kulturdepartementets arbetsgrupp Kultur i skolan,
vars arbete bedrivs integrerat med det som bedrivs i
arbetsgruppen Kultur i hela landet, arbetar med att
ta fram en ny strategi för kultur i skolan. Arbets-

Forum för världskultur
Regeringen har tidigare under detta avsnitt 4 Allmän
kulturverksamhet anmält sina ställningstaganden till
28
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betänkandet Forum för världskultur – en rapport om
ett rikare kulturliv (SOU 1997:95). Regeringen avser
att tillkalla en kommitté med uppgift att driva verksamheten på försök under viss tid. För kommitténs
dagliga verksamhet beräknas 1,5 miljoner kronor
under detta anslag. Medelsanvisningen möjliggörs
genom omprioriteringar dels inom detta anslag, dels
inom utgiftsområdet i övrigt.

Slutsatser
Regeringen bedömer att bidragsgivningen och medelsförbrukningen under anslaget skett i enlighet
med den fastställda inriktningen.
Regeringen föreslår att 130 075 000 kronor anvisas anslaget för år 1998. För år 1999 beräknas anslaget uppgå till 112 321 000 kr och för år 2000 till
115 436 000 kr.

Regionala och lokala kulturinstitutioner
Regeringen har i inledningen till verksamhetsområdet
kommenterat det allvarliga ekonomiska läge som vissa regionala och lokala kulturinstitutioner befinner
sig i. Genom omprioritering inom utgiftsområdet och
till följd av att vissa avgiftsmedel blivit tillgängliga
kan detta anslag engångsvis tillföras 26 miljoner kronor. Regeringen föreslår att medlen används för tillfälliga insatser i syfte att upprätthålla verksamhetens
konstnärliga nivå hos institutioner i förändring. Det
bör vara regeringens uppgift att fördela medlen. Det
bidrag till länskonstnärer som finns uppfört under
anslaget kommer inte att utnyttjas fullt ut under år
1997 på grund av att bidragstagare endast successivt
inlemmas i stödsystemet. Härigenom blir det möjligt
för regeringen att genom medelsomföring inom anslaget göra vissa insatser redan innevarande år.

A 3.
1997

Kulturåret 1998
Anslag

65 000

1

Utgiftsprognos

65 000

1998
Förslag
83 636
1. Beloppen anges i tusental kronor

En rad olika händelser under år 1998 kommer att
rikta omvärldens blickar mot Sverige och vår kultur.
År 1998 kommer att vara Kulturens år i hela Sverige.
Den svenska regeringen kommer under år 1998
att stå värd för en mellanstatlig Unescokonferens om
kultur och mänsklig utveckling. Konferensen kommer att äga rum i Stockholm den 30 mars – den 2
april 1998. Syftet med konferensen är dels att bidra
till att kulturpolitiken integreras i nationella och internationella strategier för mänsklig utveckling, dels
att förstärka Unescos bidrag till formulering av kulturpolitik och internationellt samarbete.
EU:s kulturministrar har utsett Stockholm till Europas kulturhuvudstad för år 1998. Kulturhuvudstadsåret i Stockholm kommer att äga rum under
medverkan av konstnärer på hög professionell nivå
från Sverige och övriga världen. För att nå en ny publik finns planer på att använda nya platser för scener och utställningslokaler. Dessutom kommer
Stockholms förorter att engageras i åtskilliga projekt.
Många projekt sker även i samarbete med amatörkulturen genom fackföreningsrörelsen, studieförbunden och andra föreningar.
Ett syfte med regeringens satsning på kulturåret är
inte bara avsikten att placera kulturen på den internationella dagordningen, utan också att påvisa kulturens mångfald och styrka samt att skapa bestående
kulturyttringar som berör hela befolkningen. Detta
är också anledningen till den särskilda satsningen på
Kultur i hela landet. För att stimulera aktiviteter i
hela landet under Kulturåret och för att inleda en
framtidsorienterad debatt tillsatte regeringen i september 1996 en arbetsgrupp – Kultur i hela landet –
inom Kulturdepartementet. Gruppens arbete bedrivs
integrerat med arbetsgruppen Kultur i skolan, vilken
tillsattes i september 1995 med uppdrag att ta fram
en ny strategi för kultur i skolan. Arbetsgruppen Kultur i skolan kommer att avge en idéskrift i början av
år 1998.

Anslagsförändringar
Utöver de anslagsförändringar som redovisats ovan
har anslaget minskats med den engångsanvisning på
2,7 miljoner kronor som stått till Kulturrådets disposition för bidrag till NorrDans. Förändringar därutöver har använts till omprioriteringar inom kulturområdet.
För år 1999 har under detta anslag preliminärt beräknats 9,4 miljoner kronor i förstärkt stöd till verksamhet som främjar ungdomars eget skapande. Med
hänvisning till regeringens förslag om ny nivå på
statsbidraget till länsmusiken beräknas förstärkningen till 1,4 miljoner kronor. Regeringen erinrar om att
Statens kulturråd sedan budgetåret 1993/94 disponerar 3 miljoner kronor för utveckling av barn- och
ungdomskulturen. Den ökade medelsramen ger Kulturrådet ytterligare möjligheter att stödja initiativ
med syfte att stimulera ungdomar till kulturskapande
på egna villkor.
Regeringen vill i detta sammanhang också framhålla länsmusikens ansvar för att barn och ungdomar
ges möjlighet att utveckla sitt musikintresse och sin
musikaliska skaparförmåga.
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Under år 1998 kommer Sverige att inneha ordförandeposten i Nordiska ministerrådet, vars verksamhet i hög grad är inriktad på kulturfrågor. Detta
kommer att ge regeringen möjligheter att inom såväl
kulturområdet som övriga samarbetsområden verka
för viktiga prioriteringar för Sverige.

under anslaget A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och
samarbete, anslagsposten 4.1 Särskilda insatser för
barn och ungdom överförs som ingående reservation
till reservationsanslaget A 3 Kulturåret 1998, anslagsposten 1 Bidrag till Kultur i hela landet. Genom
omprioriteringar inom utgiftsområdet har anslaget
ökats med ytterligare ca 8,6 miljoner kronor.
Regeringen har i regleringsbrevet för år 1997 givit
Statens kulturråd i uppdrag att ta fram en plan för
hur en utvärdering av Kulturåret 1998 skall kunna
ske. Planen bör belysa möjligheterna till en analys av
satsningens kulturpolitiska, ekonomiska, arbetsmarknadsmässiga och regionalpolitiska effekter både
på kort och lång sikt. Kulturrådet bör presentera
planen senast den 1 oktober 1997.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Regeringen har den 4 september 1997 fördelat bidrag till olika projekt inom Kultur i hela landetsatsningen. Bidrag om sammanlagt 5,5 miljoner kronor har tilldelats projekt som förberetts i lokal samverkan. Projekt med kulturmöten mellan invandrare
och svenskar har erhållit 810 000 kronor medan bidrag till arrangörer uppgår till 650 000 kronor. Bildkonst- och utställningsprojekt har sammanlagt tilldelats 2 miljoner kronor och teater-, dans- och
musikprojekt sammanlagt 1,2 miljoner kronor. Vidare utgår bidrag med 780 000 kronor till litteratur och
berättande, 518 000 kronor till skola och kulturliv
samt 390 000 kronor till barn och unga. Slutligen
tilldelades olika kulturarvsprojekt 865 000 kronor.
Sammanlagt har i år 14 miljoner kronor fördelats
av regeringen till Kultur i hela landet-projekt. Dessutom har Stiftelsen Framtidens kultur fördelat bidrag
om ca 30 miljoner kronor till projekt som har bäring
på Kultur i hela landet-satsningen.
Förberedelsearbetet inför Kulturhuvudstadsåret
fortsätter i stort sett som planerat. Nationella kulturinstitutioner samarbetar med Stockholm - Europas kulturhuvudstad 1998 AB om såväl inhemska
produktioner som utländska gästspel. Avtal har ingåtts med bl. a. Operan, Dramaten, Riksteatern,
Riksutställningar, Rikskonserter, Drottningholmsteatern, Dansens Hus, Arbetets museum, Folkens museum - Etnografiska, Konsthögskolan och Stockholms
universitet.
Den i regeringens proposition (prop. 1996/97:3)
om kulturpolitik redovisade beräkningen av vilka
medel som sammanlagt kommer att stå till förfogande för projekt inom ramen för Kulturåret 1998 gäller
fortfarande. Statens satsningar bör i huvudsak fortsätta som beräknat. Detta innebär att utöver den
satsning som görs via befintliga och nya kulturinstitutioner tillförs Kulturhuvudstaden sammanlagt 150
miljoner kronor.
Regeringen föreslår som tidigare nämnts att de
medel på 10 miljoner kronor som beräknats för arbetsgruppen Kultur i skolans arbete under år 1998
(jfr anslag A 2), disponeras om så att de kan användas i det fortsatta arbetet med Kultur i hela landet
under Kulturåret 1998. Det innebär att anslaget till
Kultur i hela landet ökar med 10 miljoner kronor.
Regeringen föreslår att eventuellt anslagssparande

Slutsatser
Regeringen föreslår att sammanlagt 83 636 000 kronor anvisas för Kulturåret 1998.

A 4. Nationella uppdrag
1997

Anslag

6 000

1998

Förslag

6 000

1999

Beräknat

6 035

2000

Beräknat

6 076

1

Utgiftsprognos

6 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget beräknas medel för tidsbegränsade
nationella uppdrag inom områdena barn- och ungdomsteater, regional filmverksamhet, ungdomskultur, musik, samtidskonst och museiverksamhet
(prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr.
1996/97:129). För treårsperioden 1997-1999 har regeringen gett nationella uppdrag till Backateatern i
Göteborg, Film i Väst i Alingsås, Kulturskolan Rosteriet i Luleå, Falun Folkmusik Festival, Malmö
Konsthall och Arbetets museum i Norrköping.

Regeringens överväganden
De sex nationella uppdrag som regeringen har fördelat för perioden 1997-1999 bör fullföljas som planerat.
Regeringen föreslår att 6 miljoner kronor anvisas
för nationella uppdrag år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget preliminärt till 6 035 000
kronor resp. 6 076 000 kronor.
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A 5. Försöksverksamhet med
ändrad regional fördelning av
kulturpolitiska medel
Nytt anslag

(förslag)

67 702

1999

Beräknat

134 172

2000

Beräknat

138 205

dana utvecklingsåtgärder som har ett nationellt kulturpolitiskt värde. Kulturinstitutionernas självständighet gentemot bidragsgivarna är också en viktig aspekt som bör återspeglas i de villkor som bör
utformas rörande medlens disposition. Det kan t.ex.
gälla skydd för snabba förändringar i bidragsnivån.
Vidare är det naturligt att staten liksom hittills bör
kunna ställa vissa krav på ekonomiska motprestationer från kommunala och landstingskommunala huvudmän. Var ansvaret för den del av statsbidraget till
regionala museer som avser ersättning för uppgifter
inom kulturmiljövården skall ligga bör övervägas
med beaktande av att nationella intressen skall kunna hävdas.
Riksdagen har i sitt beslut (bet. 1996/97:KU4,
rskr. 1996/97:77) inte redovisat några invändningar
mot regeringens förslag med anledning av denna fråga. Utskottet konstaterar att regeringen avser att inför starten av försöksverksamheten utarbeta villkor
och föreskrifter för verksamheten och redovisa detta
i budgetpropositionen för 1998.
För riksdagens information redogör regeringen
nedan för de villkor som utifrån kulturpolitiska utgångspunkter kommer att ställas på den beslutade
försöksverksamheten. Under utarbetandet av dessa
villkor har Regeringskansliet varit i kontakt med berörda län.

1. Beloppen anges i tusental kronor

Enligt lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med
ändrad regional ansvarsfördelning skall under tiden
den 1 juli 1997 – 31 december 2002 genomföras en
försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län.
I försökslänen skall ett regionalt självstyrelseorgan
fr.o.m. den 1 juli 1998 från Statens kulturråd överta
befogenheten att besluta om fördelningen av statsbidrag till regionala kulturinstitutioner enligt vad som
närmare föreskrivs av regeringen.
Under detta anslag beräknas medel för försöksverksamheten med ändrad regional fördelning av
kulturpolitiska medel fr.o.m. den 1 juli 1998. För
budgetårets första sex månader beräknas medlen under resp. sakanslag (jfr anslagen B 2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, C 1 Bidrag till
regional biblioteksverksamhet samt H 3 Bidrag till
regionala museer). Anslaget kommer att disponeras
av Statens kulturråd och delas in i tre anslagsposter,
ett för varje försökslän.
Anslaget omfattas av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Avsikten är att lagen skall kompletteras med en
förordning om ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel.

Villkor och bidragsformer
Genom försöksverksamheten får de regionala självstyrelseorganen en större frihet att fördela de statliga
bidragen mellan regionala kulturinstitutioner. Självstyrelseorganen får även ett ökat eget ansvar, både
vad gäller den kulturpolitiska inriktningen regionalt
och de ekonomiska åtagandena för regionens kulturliv. Därmed skapas förutsättningar för den regionala
kulturpolitiken i de berörda länen att variera med
utgångspunkt från olika förhållanden och strategier.
Inom ramen för försöksverksamheten bör staten
ange vissa grundläggande villkor för fördelningen av
de statliga bidragen. En utgångspunkt är därvid att
de nationella kulturpolitiska mål som riksdagen fastställde hösten 1996 skall ligga till grund för bidragsgivningen (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1,
rskr. 1996/97:129).
Vidare bör nuvarande villkor för statligt bidrag till
regionala kulturinstitutioner som också beslutats av
riksdagen i huvudsak ligga fast i försökslänen. Det
innebär att statsbidraget bör tillgodose kulturinstitutionernas behov av ekonomisk stabilitet för en långsiktig planering av verksamheten. Statsbidraget får
vidare inte avse lokalkostnader, med undantag för
länsmusiken. Det statliga bidraget bör även i fortsättningen vara förenat med krav på ekonomisk
motprestation från huvudmännens sida. En utgångspunkt bör vara att huvudmännens motprestation bör
ligga på minst 1997 års nivå för att statligt bidrag av

Regeringens överväganden
Bakgrund
Regeringen angav i propositionen (prop. 1996/97:36)
om den regionala samhällsorganisationen att det
finns skäl att pröva nya former för ansvarsfördelningen inom kulturområdet. Ett sådant försök bör ha
sin utgångspunkt i att samhällsansvaret för förverkligandet av ett regionalt utvecklingsprogram, inkl. kulturell utveckling, i större utsträckning än hittills bör
åvila de förtroendevalda i regionen.
Samtidigt bör vissa villkor föreskrivas för att säkerställa att nationella kulturpolitiska mål och åtgärder beaktas vid de regionala självstyrelseorganens
fördelning av de statliga bidragen till regionala kulturinstitutioner. Regeringen redogjorde i propositionen för sin avsikt att genomföra en analys för att
fastställa sådana villkor. Förbehåll för medlens användning bör t.ex. kunna anges av regeringen för så31
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nuvarande omfattning skall erhållas. Vidare bör
statsbidraget även inom ramen för försöksverksamheten stimulera till en intensifiering av arbetet inom
kulturpolitiskt angelägna områden. Slutligen fastställer regeringen i regleringsbrev vilka institutioner
som skall vara stödberättigade.
Det är i princip de bidragsformer som för närvarande fördelas av Kulturrådet till regionala teater-,
dans- och musikinstitutioner, regionala museer och
länsbibliotek som bör föras över till de regionala
självstyrelseorganen i försökslänen. Medel för dessa
bidragsformer lämnas från anslagen B 2 Bidrag till
regional musikverksamhet samt regionala och lokala
teater-, dans- och musikinstitutioner, C 1 Bidrag till
regional biblioteksverksamhet samt H 3 Bidrag till
regionala museer.
Inom ramen för dessa bidragsformer bör det, i enlighet med regeringens överväganden i propositionen
om den regionala samhällsorganisationen, göras vissa
förbehåll för utvecklingsåtgärder som har ett nationellt kulturpolitiskt värde. De riktade bidragen till
regionala kulturinstitutioner bör därför inte ingå i
försöksverksamheten. Med beaktande av nationella
intressen bör inte heller ansvaret för den del av statsbidraget till regionala museer som avser ersättning
för uppgifter inom kulturmiljövården föras över till
självstyrelseorganen i försökslänen. Skälen för dessa
avgränsningar utvecklas nedan.
De riktade bidragen till regionala kulturinstitutioner är en reform som aviserades i propositionen
(prop. 1996/97:3) om kulturpolitik och som riksdagen ställt sig bakom (bet. 1996/97:KrU1, rskr.
1996/97:129). Den innebär i korthet att en mindre
del av anslaget till regionala kulturinstitutioner används till riktade, tidsbegränsade insatser inom kulturpolitiskt angelägna områden. För år 1997 har
2 % av anslagen reserverats för detta ändamål. Som
anförs under bl.a. anslag B 2 Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och lokala teater-,
dans- och musikinstitutioner anser regeringen att avsättningen till riktade bidrag för år 1998 bör ligga
kvar på nuvarande nivå, medan 4 % kommer att reserveras under år 1999 och 6 % under år 2000. För
länsbiblioteken har sedan tidigare etablerats en nivå
om ca 10 % för motsvarande ändamål. Bidragen
fördelas i form av stödenheter av Statens kulturråd
efter samråd med bl.a. Riksantikvarieämbetet, efter
ansökan från de regionala kulturinstitutionerna.
De riktade bidragen utgör ett viktigt instrument
för att bedriva nationell kulturpolitik i enlighet med
den nya inriktning som riksdagen beslutat om. Bidragen är centrala för att staten skall kunna kraftsamla till och stimulera utvecklingsinsatser vid olika
kulturinstitutioner, ofta i samverkan mellan flera län.
Regeringen menar därför att de riktade bidragen inte
skall ingå i den regionala försöksverksamheten.
Inte heller skall statsbidraget till bibliotekens lånecentral för södra Sverige i Skåne, ingå i försöksverk-

samheten, eftersom lånecentralens verksamhet omfattar fler län än försökslänet.
De regionala museernas medverkan i kulturmiljöarbetet bör även i fortsättningen långsiktigt garanteras genom särskild statlig finansiering och ske i en
form som möjliggör en nationell överblick. Som skäl
kan bl.a. följande anföras. Den lagstiftning som finns
på kulturmiljöområdet ger staten ett särskilt ansvar.
Enligt kulturmiljöorganisationens roll- och ansvarsfördelning har länsstyrelserna ett självständigt ansvar
för myndighetsutövningen. De regionala museerna
har på motsvarande sätt ett självständigt ansvar för
kunskapsuppbyggnaden. För att kulturmiljöområdets lagstiftning skall kunna tillämpas effektivt är det
av särskild vikt att de regionala museerna kan säkerställa möjligheten att bl.a. producera olika typer av
kunskaps- och beredningsunderlag som kan utgöra
underlag för länsstyrelsernas myndighetsutövning.
Vidare är behovet av medel för insatser i det regionala kulturmiljöarbetet inte statiskt mellan regionerna. Arbetet för kulturmiljön är beroende av förändringar i omvärlden och de effekter som sådana omvärldsförändringar, t.ex. infrastrukturutbyggnader,
har på kulturmiljön är ofta interregionala. För att
effektivt kunna möta hoten mot kulturmiljön krävs
därför ett nationellt perspektiv och en möjlighet att
jämka i resursfördelningen.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan drar regeringen följande slutsatser. Den del av statsbidraget till
regionala museer som avser att möjliggöra de regionala museernas medverkan i det statliga kulturmiljöarbetet är av en annan karaktär än de regionala bidrag till regional kulturverksamhet som från den 1
juli 1998 skall föras över till de regionala självstyrelseorganen. Denna del av bidraget skall därför inte
ingå i den regionala försöksverksamheten, utan anvisas under anslaget H 3 Bidrag till regionala museer
under en särskild anslagspost. Inte heller skall medel
för kostnader för lönebidragsanställda vid regionala
museeer ingå i försöksverksamheten.
När det gäller storleken på den del av bidraget
som avser de regionala museernas deltagande i kulturmiljöarbetet bör den bestämmas på grundval av
kulturpolitiska överväganden. Härvid kan framhållas
att arbetet för kulturmiljön är en integrerad del i de
regionala museernas verksamhet. Det regionala ansvaret för kulturmiljöarbetet delas mellan länsstyrelserna och de regionala museerna. Den roll- och ansvarsfördelning som har utvecklats innebär att de
regionala museerna har givits ett självständigt ansvar
i det regionala kulturmiljöarbetet. De regionala museernas insatser inom kulturmiljöområdet har ökat i
betydelse även genom att utvecklingen de senaste
åren har inneburit att ökad tonvikt har lagts på förebyggande arbete. Sålunda utgör museernas arbete för
kulturmiljön en betydande del av de samlade regionala insatserna på området. Regeringen anser att den
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roll- och ansvarsfördelning som har utvecklats mellan kulturmiljöorganisationens aktörer utgör en god
grund för framtida insatser inom området. Samtidigt
är det angeläget att medlen disponeras på ett sådant
sätt, att de står i tydlig relation till resp. regions vilja
att påta sig ett ansvar i enlighet med den rådande
roll- och ansvarsfördelningen.
Uppdelningen av bidraget till regionala museer får
dock inte innebära att möjligheterna att integrera
kulturmiljöarbete och museiverksamhet samt övrig
verksamhet som bedrivs vid de regionala museerna
försvåras. Arbetet för kulturmiljön är en del av museernas samlade arbete för det regionala kulturarvet.
Uppdelningen förutsätter samarbete mellan den centrala nivån och de regionala självstyrelseorganen bl.a.
inför bidragsbeslut och vid uppföljning av bidragets
användning.
Enligt regeringens bedömning bör den del av bidraget till regionala museer som avser kulturmiljövård utgöra hälften av det totala bidraget. Till grund
för bedömningen ligger utöver vad som ovan anförts
även utvecklingen av det statliga stödet till de regionala museerna sedan länsmuseireformen genomfördes (prop. 1974:28). När det gäller bidraget till Skåne län, som har flera stödberättigade regionala
museer, kan en viss justering behöva övervägas av
vad som skall anses utgöra bidrag för kulturmiljöarbete resp. övrigt bidrag. Även vad gäller andra delar
av anslaget kan en visss justering av medelsberäkningen bli aktuell. Regeringen avser därför att återkomma med förslag i tilläggsbudgeten för år 1998.
Frågan om anslagsbeviljande central myndighet
kommer därvid också att tas upp.

Sådana förslag lämnas av de regionala självstyrelseorganen till Kulturrådet. Det bör därefter åligga Kulturrådet att i sitt budgetunderlag till regeringen väga
in dessa uppgifter.
Med anledning av att försöksverksamheten på
kulturpolitikens område inte träder i kraft förrän den
1 juli 1998 är det viktigt att Kulturrådet verkar för
en smidig övergång till försöksverksamheten. För att
bl.a. tillgodose kulturinstitutionernas behov av framförhållning och långsiktig planering bör Kulturrådet
samråda med de regionala självstyrelseorganen i
Skåne, Kalmar och Gotland inför fördelningen av
statsbidrag för perioden den 1 januari – den 30 juni
1998.
Kulturrådet bör ha ansvaret för att följa upp försöksverksamheten mot bakgrund av de villkor som
regeringen anger för fördelningen av statsbidrag till
regionala kulturinstitutioner inom de berörda försökslänen. Det är vidare viktigt att regering och riksdag kan få en samlad bild av verksamheten vid de
regionala kulturinstitutionerna i hela landet, oavsett
om de finns i ett försökslän eller inte. Det bör därför
åligga de regionala självstyrelseorganen i försökslänen att inhämta sådana uppgifter från de regionala
kulturinstitutionerna som Kulturrådet begär.
Självstyrelseorganen tillförs även medel från länsstyrelserna för täckande av förvaltningskostnaderna
till de delar som berör länsstyrelserna, med anledning
av försöksverksamheten. Detta redovisas närmare
under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, anslaget C 2 Regionala
självstyrelseorgan.
Regeringen har den 29 maj 1997 utfärdat direktiv
(dir. 1997:80) till en parlamentarisk kommitté med
uppdrag att utvärdera hela försöksverksamheten med
ändrad regional ansvarsfördelning.

Beräkning av anslaget, uppföljning och
utvärdering
Underlag för regeringens beräkning av anslaget har
varit fördelade statliga bidrag till regionala kulturinstitutioner i de tre försökslänen under år 1997. Dessutom har effekterna av beslutade och föreslagna reformer och besparingar beaktats.
Förslag om framtida förändringar av anslaget på
grund av ändrad omfattning på verksamheten kommer att behandlas i den årliga budgetberedningen.

Slutsatser
Regeringen föreslår att 67 702 000 kronor anvisas
anslaget för försöksverksamhet med regional fördelning av kulturpolitiska medel för år 1998. För år
1999 beräknas anslaget bli 134 172 000 kronor och
för år 2000 beräknas anslaget till 138 205 000 kronor.
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5 B Teater, dans och musik

5.1

Omfattning/ändamål

dragssystemet för regional kulturverksamhet. Under
anslaget A 2 anslås medel för teatrar och andra kulturinstitutiner med särskilt stora svårigheter.

Verksamhetsområdet omfattar Svenska riksteatern,
Operan, Dramaten, Dansens Hus och Svenska rikskonserter. Härutöver ingår statens stöd till länsmusiken, regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner, fria teater-, dans- och musikgrupper samt arrangerande musikföreningar. Visst
driftbidrag lämnas även till Drottningholms slottsteater, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Marionettteatern, Internationella Vadstena-akademien och
Musikaliska akademien. Särskilda stöd ingår för
produktion och distribution av fonogram, notutgivning och information om svensk musik samt till teaterfrämjande verksamhet (Skådebanan).

5.2

Verksamhetsområdet behandlades hösten 1996 i
propositionen (prop.1996/97:3) om kulturpolitik.
Där redogjorde regeringen för inriktningen på de
framtida insatserna för teatern, dansen och musiken.
En huvudlinje är att göra respektive konstform mer
tillgänglig för den enskilde invånaren samtidigt som
en hög kvalitet i konstutövandet vidmakthålls. Ett
allsidigt utbud av teater, dans och musik skall finnas
över hela landet. I propositionen om kulturpolitik
redovisade regeringen även sin bedömning av de
övergripande utvecklingstendenserna inom teaterns,
dansens och musikens områden. I det följande görs
en kompletterande bedömning av utvecklingen, huvudsakligen på grundval av de årsredovisningar som
givits in för budgetåret 1995/96.

UTGIFTSUTVECKLING
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

2 190,3

1 435,2

1 467,9

1998

1999

2000

1 424,4

1 391,0

1 423,1

Resultatbedömning och
slutsatser

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Vissa teatrar har ekonomiska problem trots en god
publiktillströmning. En kartläggning av länsmusiken
visar att länsmusikorganisationerna i dag arbetar
med varierande förutsättningar och skilda uppgifter i
det regionala musiklivet.

Utvecklingen inom verksamhetsområdet
Som framhölls i propositionen om kulturpolitik är
infrastrukturen med producerande riks- och länsinstitutioner i huvudsak väl utbyggd inom teater- och
musikområdet, men i lägre grad inom dansområdet.
Ekonomin hos de större teaterinstitutionerna är ett
särskilt problem som närmare berörs i det följande.
Den försvagning av arrangörsledet som kunnat
iakttas under senare år är bestående. Små orter utan
fast teater eller orkesterinstitution har fått allt svårare
att ta emot turnerande föreställningar och konserter.
De lokala och regionala teaterföreningar som ingår i
Riksteaterns organisation utgör en basresurs när det

Större förändringar
Statens stöd till regional musikteater och dans samt
fria teater- och dansgrupper har ökat. Svenska rikskonserters uppdrag att bedriva blåsmusikverksamhet
i egen ensemble har upphört.
Prioriteringar för 1998
Det fria musiklivet samt vissa musik- och musikteaterinstitutioner får ett förstärkt stöd. Det totala statsbidraget till länsmusiken minskar och inordnas i bi35
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på en relativt jämn nivå de senaste tre åren. Riksteatern uppvisar dock en viss minskning över perioden.
Antalet barn- och ungdomsföreställningar har ökat
vid regionteatrarna, medan en minskning redovisas
för Dramaten, Riksteatern och de fria grupperna.
Vad gäller det totala besöksantalet har den tidigare trenden med stadig publikminskning brutits under
budgetåret 1995/96, men det är ännu för tidigt att
säga om uppgången är tillfällig eller inte. Ökningen
hänför sig främst till regionteatrarna.

gäller att utveckla teaterlivet på mindre orter. Teaterföreningarnas vitalisering och föryngring samt försök
med nya former av arrangörsskap är därför en aktuell och viktig uppgift för Riksteatern. På dansområdet ligger en speciell svårighet i att det finns få spelplatser lämpade för dans och otillräckliga kunskaper
om konstformen som sådan. Den statligt stödda
verksamheten med länsdanskonsulenter har stor betydelse för spridningen av kunskap om dans. På musikområdet bärs verksamheten på mindre orter i hög
grad upp av olika slags ideellt arbetande arrangörsföreningar. Deras konsertevenemang utgör en stor del
av arbetsmarknaden för yrkesverksamma frilansmusiker och fria grupper. För att möta ökade kostnader
tenderar arrangörsföreningarna att i allt större utsträckning engagera enbart lokala artister och amatörmusiker. I propositionen om kulturpolitik framhölls behovet av förstärkta statliga insatser för det
lokala musiklivets arrangörer och för det fria musiklivet i övrigt. I det följande redovisas ett av Kulturrådet framtaget förslag till sådana insatser.

Dans
I Kulturrådets statistik för perioden räknas Operabaletten, GöteborgsOperans balett, Skånes Dansteater, Östgötabaletten och Cullbergbaletten till dansinstitutionerna. För NorrDans, som t.o.m. budgetåret
1995/96 ingick i länsmusiken, redovisas ingen jämförande statistik. Utvecklingen av föreställningsverksamheten vid institutionerna visar en klar uppgång
under treårsperioden. Publikantalet ligger relativt
stabilt kring 200 000 besökare.
För de fria dansgrupperna redovisas under perioden en kontinuerlig minskning av antalet föreställningar. Däremot når föreställningarna en genomsnittligt större publik än tidigare. De flesta dansföreställningarna ges i storstadsområden.

FÖRESTÄLLNINGS- OCH PUBLIKUTVECKLING
BUDGETÅREN 1993/94 - 1995/96 (UPPGIFTER
FRÅN STATENS KULTURRÅD)

Teater
Antal föreställningar
1993/94

Operan

1994/95

1995/96
(12 MÅN.)

292

281

342

Dramaten

1 108

1 120

1 120

Riksteatern

1 763

1 653

1 338

Regionteatrar

9 637

9 364

9 617

Fria grupper

7 209

7 179

6 997

Övriga med
statsbidrag

258

249

214

20 267

19 846

19 628

1993/94

1994/95

1995/96
(12 MÅN.)

Operan

182

205

184

Dramaten

260

329

244

Riksteatern

298

227

222

1 446

1 383

1 645

Fria grupper

649

628

603

Övriga med
statsbidrag

40

27

31

2 876

2 800

2 929

Summa

Musik
Kulturrådet redovisar ingen samlad konsert- och
publikstatistik för musikområdet. Rådet uppger att
de statsunderstödda symfoni- och kammarorkestrarnas publik ökat med ca 3 % mellan budgetåren
1993/94 och 1995/96. Budgetåret 1995/96 svarade
orkestrarna för sammanlagt 624 konserter och andra
musikevenemang, vilket är en minskning med 215
konserter jämfört med föregående år.
Länsmusikens publiksiffror har i stort sett varit
oförändrade under treårsperioden. Antalet konserter
har ökat med 15 %.
Antalet konserter hos de fria musikgrupperna visar stora variationer mellan genrerna. Den senaste
treårsperioden visar inga större förändringar. Någon
publikstatistik för de fria musikgrupperna redovisas
inte. Arrangerande musikföreningar med verksamhetsbidrag genomförde i genomsnitt tolv konserter
under år 1996, men variationerna är stora mellan
genrerna.

Antal besök i 1 000-tal

Regionteatrar

Summa

Teatrarnas ekonomi
Många teaterinstitutioner brottas med ekonomiska
problem trots en god publikutveckling. Bakom detta
förhållande ligger sannolikt ett antal samverkande
faktorer. Teaterkostnaderna, framför allt löner och
lokalhyror, har ökat starkt under senare tid. Publiktillströmningen blir allt svårare att förutse. Konstnärliga mål sätter gränser för rationaliseringmöjlighe-

Kulturrådets teaterstatistik visar att det totala antalet
föreställningar hos producenter med statsbidrag,
inkl. Operan, Dramaten och Riksteatern, har legat
36
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terna. De samhällsekonomiska förutsättningarna har
blivit sämre, vilket minskar huvudmännens handlingsutrymme.
De centrala institutionerna Operan, Dramaten
och Riksteatern har genomfört eller inlett strukturförändringar i syfte att få ekonomin i balans. Det
ekonomiska resultatet har också genomgående förbättrats jämfört med föregående år. Budgetåret
1995/96 visade endast en institution – Dramaten –
underskott i verksamheten.
Även vid regionala teaterinstitutioner planeras
omstruktureringar på grund av ekonomiska problem. Regeringen har under anslaget A 2 Bidrag till
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete föreslagit att medel anvisas för att möjliggöra insatser under år 1998
för institutioner som har en särskilt svår situation.

propositionen angivna grunder, att det totala årliga
stödet till länsmusiken borde minskas med 60 miljoner kronor över en tvåårsperiod, för att sedan omfördelas till annan regional musik- och kulturverksamhet.
Regeringen har godkänt en överenskommelse
mellan Kulturdepartementet och Landstingsförbundet om att riksdagen skall föreläggas förslag om att
inordna länsmusiken i det statliga stödsystem som
gäller för övriga regionala kulturinstitutioner. Överenskommelsen innebär också att de hittillsvarande
årliga överläggningarna mellan staten och Landstingsförbundet om statsbidraget till länsmusiken
skall upphöra fr.o.m. år 1998.
Vidare har Statens kulturråd på regeringens uppdrag kartlagt länsmusiken och på grundval härav
lämnat förslag till fördelning av den lägre bidragsnivån mellan länsmusikorganisationerna. I uppdraget
ingick att föreslå viss omfördelning av bidraget. Regeringen redovisar här sin bedömning med anledning
av kartläggningen.
Kulturrådets kartläggning visar att de 20 länsmusikorganisationerna under sin tioåriga tillvaro har
utvecklats i skilda riktningar både i fråga om verksamhetens innehåll och dess organisatoriska struktur
samt att huvudmännens insatser varierar starkt.
Omorganisationer har genomförts eller planeras på
många håll. Kulturrådet konstaterar att de flesta av
organisationerna prioriterar orkesterverksamhet. Rådet betonar vikten av att länsmusikuppdraget fullföljs i sin helhet enligt de musikpolitiska utgångspunkter som legat till grund för länsmusikens
inrättande (prop. 1985/86:114, bet. 1985/86:KrU22,
rskr. 1985/86:330). Enligt dessa skall alla delar av
det regionala musiklivet beaktas och det konstnärliga
innehållet präglas av bredd och mångfald. Kulturrådet anger följande grundprinciper för sitt förslag till
bidragsfördelning: kulturpolitiska prioriteringar,
uppenbar snedfördelning av det totala bidraget, förändrade förutsättningar för verksamheten, geografi
och demografi samt huvudmannens ekonomiska insatser.
Under beredningen av detta ärende har olika intressenter lämnat synpunkter på Kulturrådets fördelningsförslag och dess effekter på befintlig verksamhet
inom skilda regioner. Efter sammanvägning av dessa
synpunkter och den information som ges i Kulturrådets kartläggning har regeringen bedömt att den förutskickade totala minskningen av statsbidraget inte
bör genomföras fullt ut. Den nya bidragsnivån bör i
stället vara ca 50 miljoner kronor lägre än den nuvarande. Regeringen finner att Kulturrådets omfördelning av länsmusikstödet är väl grundad och anser
därför att det justerade förslaget proportionellt bör
fördela sig på det sätt som Kulturrådet har förordat.
Förslaget till en lindrigare besparing på länsmusikstödet får konsekvenser för regeringens övriga förslag
på teater- och musikområdet. Det innebär bl.a. att
merparten av den i propositionen om kulturpolitik

Musiklivets arrangörer
Statens stöd till fria musikgrupper och arrangerande
musikföreningar betyder mycket för att få en jämn
spridning över landet av professionellt framförd levande musik.
Mot bakgrund av vad regeringen uttalat i propositionen om kulturpolitik har Kulturrådet i budgetunderlaget för år 1998 dragit upp förslag till riktlinjer
för statens fortsatta stöd till fria musikgrupper och
det fria musiklivets arrangörer. Kulturrådet förordar
insatser av tre slag. Ett betydande stöd bör, liksom
hittills, gå till de arrangerande riksorganisationerna
och deras medlemsföreningar. Vidare bör särskilda
utvecklingsmedel avsättas för att stimulera nya initiativ och finna arrangörer som står utanför de etablerade organisationerna. Hit hör åtgärder för att hjälpa
unga arrangörer. Kulturrådet framhåller slutligen det
angelägna i att kombinera förstärkningen av arrangörsstödet med ett förstärkt stöd till musikgrupper.
Härigenom ges arrangörerna möjlighet att engagera
kvalificerade frilansmusiker till rimliga priser.
Regeringen finner att Kulturrådets förslag utgör
ett gott riktmärke för medelsanvändningen men vill
gärna tillägga att folkmusiken och den mångkulturella musiken bör få ett förstärkt stöd inom den tillgängliga ramen. Kulturrådet skall prioritera insatser
som syftar till att fånga upp nya arrangörsidéer, särskilt hos unga ännu inte etablerade arrangörer.

Länsmusiken
I propositionen om kulturpolitik framförde regeringen som sin mening att bidragsgivningen till länsmusiken och övriga lokala och regionala musikinstitutioner med statsbidrag i fortsättningen borde vara
enhetligt utformad. Vidare bedömde regeringen, på i
37
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föreslagna förstärkningen av stödet till musiklivets
arrangörsled senareläggs något och att de nya satsningarna på ungdomars skapande blir mer begränsade. Regeringen vill i detta sammanhang understryka
vikten av att länsmusiken stärker sitt engagemang
vad gäller såväl ungdomars musikskapande som nya
former av arrangörsskap med inriktning på en ung
publik.
Regeringen föreslår att statsbidraget till länsmusiken inordnas i stödsystemet för regionala kulturinstitutioner med ett ingångsvärde på 202,9 miljoner
kronor, vilket således understiger nuvarande bidragsnivå med ca 50 miljoner kronor. Regeringen är
medveten om att den sänkta bidragsnivån kan kräva
strukturförändringar på vissa håll. Därför bör ca 25
miljoner kronor engångsvis behållas under år 1998.
Enligt gällande regler för stödet till regional kulturverksamhet är det Statens kulturråd som fördelar
bidrag till teater-, dans- och musikinstitutioner inom
de ramar som riksdagen och regeringen har anvisat.
Regeringen anser det dock angeläget att tillmötesgå
länsmusikorganisationernas önskan om ett snabbt
besked om vilka ekonomiska förutsättningar som
kommer att gälla för verksamheten framöver. Därför
anges här den fördelning av totalramen till länsmusiken som enligt regeringens mening bör gälla.

Förslaget att inordna länsmusiken i det gemensamma
stödsystemet för regionala kulturinstitutioner innebär
att bidragen kommer att uttryckas i stödenheter om
100 000 kronor och integreras med stödet till orkesterinstitutionerna. Enligt överenskommelsen med
Landstingsförbundet skall dock vissa särskilda villkor
gälla för länsmusiken. Statsbidraget till länsmusiken
och de symfoni- och kammarorkestrar som organisatoriskt ingår i länsmusiken skall utbetalas till berörda
landsting och Gotlands kommun. Därvid har Landstingsförbundet förutsatt att stödet till symfoni- och
kammarorkestrarna inte minskar. Statsbidraget till
länsmusiken skall även i fortsättningen få användas
till lokalkostnader och ingen del av bidraget skall avsättas till riktade insatser under åren 1998 och 1999.
För statens krav på ekonomiska insatser till länsmusiken från huvudmännen skall gälla att huvudmännens ekonomiska motprestation bör ligga på nuvarande nivå för att statligt bidrag av nuvarande
omfattning skall erhållas. Eventuella neddragningar i
statens stöd medger motsvarande neddragning av
huvudmännens stöd till länsmusiken.
Inom ramen för det totala stödet till regionala teater-, dans- och musikinstitutioner för år 1998 anser
regeringen att det härutöver finns skäl för vissa riktade insatser, som direkt eller indirekt kommer
länsmusiken till godo. En fast musikresurs behövs i
Dalarna bl.a. för medverkan i musikproduktioner vid
gästspelsarenan Dalhalla. Därför bör Musik i Dalarna få en bidragsförstärkning med 2 miljoner kronor.
Regeringen anser också att det finns ett behov att
upprätthålla en musikresurs på Gotland, bl.a. mot
bakgrund av öns särställning inom Östersjöområdets
kultursamarbete. Gotlandsmusiken bör därför tillföras 1 miljon kronor. Inom Norrbottensmusiken har
Norrbottens kammarorkester drivits under ett antal
år med projektmedel från bl.a. Länsstyrelsen i Norrbottens län och Statens kulturråd. Orkestern har betydelse för uppbyggnaden av en kammaroperaverksamhet inom Norrlands Musik och Dansteater,
vilket enligt regeringens mening motiverar ett särskilt
stöd till orkestern på 1,5 miljon kronor. Regeringen
förordar också en fortsatt utbyggnad av det direkta
stödet till Norrlands Musik och Dansteater med 2,5
miljoner kronor, vilket kommer musikverksamheten
i samtliga medverkande län till godo.

STATSBIDRAG TILL LÄNSMUSIKEN, (TKR)
LANDSTING M.M.

1997

1998

1999

Uppsala

11 820

10 600

9 300

Södermanland

13 300

11 700

10 100

Östergötland

9 355

8 400

7 400

Jönköping

11 490

10 100

8 800

Kronoberg

11 430

10 200

9 000

Kalmar

4 190

4 500

4 800

Gotland

11 130

9 400

7 600

Blekinge

9 810

8 400

7 000

12 365

11 000

9 700

8 910

7 910

7 000

10 220

9 000

7 800

Kristianstad
Malmöhus
Halland
Bohus

9 020

8 100

7 100

Älvsborg

10 550

9 400

8 300

Skaraborg

10 190

9 100

8 000

Värmland

14 025

13 600

13 100

Örebro

12 365

10 800

9 200

Västmanland

10 315

9 200

8 100

Dalarna

12 095

10 700

9 400

3 700

4 000

4 300

Västernorrland

13 085

11 500

10 000

Jämtland

11 510

10 300

9 100

Västerbotten

18 925

18 300

17 600

Gävleborg

Norrbotten
Totalt

13 120

11 700

10 200

252 920

227 910

202 900

Slutsatser
Förhållandena inom verksamhetsområdet är i allt
väsentligt desamma som låg till grund för regeringens
bedömning i förra årets kulturpolitiska proposition.
En omständighet som fått ökad uppmärksamhet är
teatrarnas svårigheter att upprätthålla bredd och
kvalitet i verksamheten inom ramen för en balanserad ekonomi. Den huvudsakliga inriktningen på statens insatser bör vara oförändrad. Institutionernas
ökade tillgänglighet är alltjämt ett viktigt mål för sta38
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tens politik på teater- och musikområdet, liksom en
god balans mellan institutionsbaserad verksamhet
och det fria kulturlivet. De förslag till reformer och
omprioriteringar inom området som aviserades i
propositionen om kulturpolitik fullföljs i stort sett
enligt planerna. Förslaget om länsmusiken innebär
emellertid bl.a. att huvuddelen av de förstärkta insatserna för musikarrangörer och fria musikgrupper senareläggs ett år samt att nysatsningarna på ungdomars eget skapande blir mer begränsade.

av år 1996 redovisades en ansamlad förlust på drygt
24 miljoner kronor, bl.a. på grund av att aktiverade
utgifter för kommande produktioner m.m. nu kostnadsförts. Då det egna kapitalet därmed förbrukats
upprättades kontrollbalansräkning. Vid bolagsstämma för Kungliga Dramatiska Teatern AB den 14
april 1997 redogjorde ägaren för sin avsikt att skjuta
till erforderligt kapital. Regeringen har i det förslag
till tilläggsbudget för år 1997 som lämnas i denna
proposition hemställt om medgivande att överta
Dramatens lån i Riksgäldskontoret på 25 miljoner
kronor.

5.3

Anslag

Dansens Hus

B 1.

Bidrag till Svenska riksteatern,
Operan, Dramaten, Dansens
Hus och Svenska rikskonserter

Dansens Hus är en stiftelse, bildad av de teatrar som
har större fasta dansensembler. Stiftelsen har till ändamål att utveckla dansen i Sverige genom att fungera som gästspelsscen åt svenska och internationella
dansensembler. Budgetåret 1995/96 fick Dansens
Hus 20 772 000 kronor i statsbidrag och 6 681 000
kronor i bidrag från Stockholms stad. Härutöver erhöll Dansens Hus ett mindre statligt engångsbidrag
för vissa investeringar. Övriga intäkter uppgick till
7,8 miljoner kronor. Bokslutet för perioden juli 1995
– december 1996 visar ett överskott på drygt
3 miljoner kronor före bokslutsdispositioner.

1997

Anslag

712 254

1998

Förslag

727 076

1999

Beräknat

746 129

2000

Beräknat

760 950

1

Utgiftsprognos

712 254

1. Beloppen anges i tusental kronor

Svenska riksteatern
Svenska riksteatern är en folkrörelseorganisation,
uppbyggd på lokala teaterföreningar och länsteaterföreningar. Budgetåret 1995/96 fick Riksteatern
316 867 000 kronor i statsbidrag. Utöver bidraget
hade Riksteatern intäkter på 34,8 miljoner kronor.
Bokslutet för perioden juli 1995 – december 1996
visar ett överskott före bokslutsdispositioner på 22,5
miljoner kronor.

Svenska Rikskonserter
Svenska rikskonserter är en av staten bildad stiftelse
med uppgift att främja utvecklingen av musiklivet i
hela landet genom kompletterande musikproduktion,
service till musiklivet och presentation av svensk musik i utlandet. Svenska rikskonserters statsbidrag
uppgick budgetåret 1995/96 till 106 356 000 kronor.
Härutöver hade Rikskonserter egna intäkter på
sammanlagt 34,3 miljoner kronor. Bokslutet för perioden juli 1995 – december 1996 visar ett överskott
på 1 768 000 kronor.

Operan
Operan bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform.
Budgetåret 1995/96 fick Operan 421 740 000 kronor i statsbidrag, varav 26,2 miljoner kronor utgjorde engångsbidrag för skilda ändamål. Utöver bidraget hade Operan intäkter på ca 58 miljoner kronor.
Resultaträkningen visar efter avskrivningar en vinst
på 1 176 000 kronor. Det egna kapitalet uppgick vid
utgången av år 1996 till 29 miljoner kronor.

ANSLAGETS FÖRDELNING (TKR)

Dramaten
Dramaten bedriver sin verksamhet i aktiebolagsform.
Budgetåret 1995/96 fick Dramaten 248 995 000
kronor i statsbidrag, varav 15 miljoner kronor utgjorde engångsbidrag. Utöver bidraget hade Dramaten intäkter på 51,3 miljoner kronor. Vid utgången

1997

REGERINGENS
BERÄKNING 1998

1. Bidrag till
Svenska riksteatern

214 532

218 833

2. Bidrag till Operan

269 202

275 877

3. Bidrag till Dramaten

159 017

162 972

4. Bidrag till
Dansens Hus

14 546

14 905

5. Bidrag till
Svenska rikskonserter

54 957

54 489

712 254

727 076

Summa
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Regeringen finner att Operans ekonomiförvaltning varit god. Genom omstruktureringar och rationaliseringar i verksamheten har teaterns ekonomi
bringats i balans och t.o.m. givit ett visst överskott
budgetåret 1995/96. Den föreslagna nivån på statsbidraget nödvändiggör dock ett fortsatt konsolideringsarbete med rationaliseringar och noggrann utgiftskontroll. Regeringen följer utvecklingen och
avser att även föra en diskussion med Operan om
möjligheterna att genom lokalanpassning eller på annat sätt underlätta ett effektivt utnyttjande av befintliga resurser.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Svenska riksteatern
Resultatredovisningen innehåller få uppgifter utöver
en statistisk redovisning avseende budgetåret
1995/96. Av verksamhetsberättelsen framgår dock
att Riksteatern är i färd med att vidta en rad åtgärder
i syfte att stärka samarbetet med medlemsföreningarna och vinna en större publik, framför allt utanför
storstadslänen.
Riksteatern har beslutat att inför 1998 års kongress göra en total genomlysning av Riksteaterns lokala, regionala och centrala verksamhet. Inom ramen
för denna kommer en särskild utredning att göras
angående Riksteaterns lokalisering. I avvaktan på
utredningsresultatet har Rikteaterns hyresavtal med
Botkyrka kommun angående lokalerna i Hallunda
förlängts till utgången av år 1998. Regeringen kommer med intresse att ta del av Riksteaterns bedömningar vad gäller lokaliseringen av den centrala verksamheten, inte minst mot bakgrund av de
kulturpolitiska aspekter som kan läggas på denna
fråga.
Det ingår i Riksteaterns teaterfrämjande verksamhet att även beakta dansen. Vid sidan av huvudmannaskapet för Cullbergbaletten är dock Riksteaterns
verksamhet på dansområdet begränsad. För närvarande pågår ett samråd mellan Statens kulturråd,
Dansens Hus och Riksteatern om ansvarsfördelningen vad gäller insatser för danskonsten i hela landet.
Det kan finnas anledning för regeringen att närmare
överväga en precisering av de dansfrämjande uppdragen när resultatet av detta samråd föreligger.
I inledningen till verksamhetsområde A Allmän
kulturverksamhet anmäler regeringen sitt ställningstagande till betänkandet Forum för världskultur - en
rapport om ett rikare kulturliv (SOU 1997:95). Regeringens förslag innebär att huvudmannaskapet för
Södra teatern stannar kvar hos Riksteatern. Regeringen beräknar att 8 miljoner kronor av statsbidraget till Riksteatern för år 1998 skall användas för
verksamheten vid Södra teatern. Redan under innevarande år har Riksteatern fått regeringens uppdrag
att planera för en scenisk verksamhet vid Södra teatern med inriktning mot världskultur som begreppet
definieras i regeringens förslag till riktlinjer för Forum för världskultur. Detta uppdrag skall gälla även i
fortsättningen. Härutöver kan det bli aktuellt att i
regleringsbrevet för år 1998 lämna vissa kompletterande föreskrifter vad gäller samarbetet mellan Riksteatern och Forum för världskultur.

Dramaten
Tillgänglig verksamhetsstatistik visar att Dramatens
repertoar har den bredd som nationalscensuppdraget
kräver. Dramaten redovisar också en omfattande
turnéverksamhet, vilket regeringen finner positivt.
Den i tilläggsbudget för år 1997 föreslagna kapitalförstärkningen, kombinerad med redan vidtagna
och planerade rationaliseringsåtgärder, innebär att
Dramatens ekonomi kommer att vara i balans vid
utgången av år 1997. Dramaten förväntas därefter
förbättra sitt ekonomiska resultat. Ett första mål bör
vara att under perioden 1998 – 2002 redovisa en
disponibel vinst på minst 5 miljoner kronor per år.
Regeringen hyser tilltro till att Dramatens nya styrelse och verkställande ledning skall kunna möta kraven.
Dansens Hus
Under budgetåret 1995/96 har verksamheten breddats i väsentliga avseenden. En särskild förmedlingsoch produktionsservice (Dans-Produktion-Service,
DPS) har startat med stöd från Statens kulturråd,
Länsarbetsnämnden och Stockholms stad. En verksamhet med gästkoreografer (s.k. Choreographers in
Residence) har inletts. Planer föreligger på att starta
vissa projekt med syfte att främja den samtida danskonsten i hela landet. Ett samråd i dessa frågor pågår
mellan Statens kulturråd, Svenska riksteatern och
Dansens Hus.
Även om årsredovisningen inte ger underlag för
någon närmare analys av verksamhetens resultat är
det allmänna intrycket att arbetet vid Dansens Hus
bedrivs på ett dynamiskt och målinriktat sätt. Regeringen följer med intresse samrådet mellan berörda
instanser om dans i hela landet.
En planenlig besparing på statlig konsumtion har
tagits ut med 221 000 kr.
Regeringen och Stockholms stad är överens om att
även i fortsättningen gemensamt bidra till basverksamheten vid Dansens Hus på det sätt som parterna
kom överens om år 1993.

Operan
Resultatredovisningen visar att verksamheten till sitt
innehåll svarar väl mot uppställda mål. Tillgänglig
publik- och föreställningsstatistik ger positiva indikationer.

Svenska rikskonserter
Verksamhetsbeskrivningen visar att Rikskonserter
strävar efter det fördjupade samarbete med det regionala musiklivet som regeringen och riksdagen har
40
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B 2.

förutsatt (prop. 1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr.
1996/97:129). Dessutom har Rikskonserter ytterligare utvecklat samarbetet med musiklivets intresseorganisationer bl.a. om turnéverksamhet inom och utom landet. Jämfört med budgetåret 1994/95 ökade
Rikskonserter sina insatser för lansering av svensk
musik och svenska musiker utomlands. Regeringen
vill understryka vikten av att Rikskonserter och
länsmusiken fortsätter de gemensamma ansträngningarna att finna goda samarbetsformer.
Rikskonserter har under år 1997 disponerat
2 miljoner kronor bl.a. för att avveckla vissa lokaler.
Bidraget bör minska med detta belopp. Härutöver
beräknas en anslagsminskning på 1 017 000 kronor,
varav 381 000 kronor utgör en planenlig besparing
på statlig konsumtion.

Bidrag till regional musikverksamhet samt regionala och
lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner

1997

Anslag

663 843

1998

Förslag

602 427

1999

Beräknat

540 042

2000

Beräknat

555 280

1

Utgiftsprognos

663 843

1. Beloppen anges i tusental kronor

Undet anslaget anvisas medel till länsmusiken och till
övriga regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner.
Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och
musikinstitutioner, utom länsmusiken, lämnas enligt
förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Enligt beslut av regeringen är
för närvarande 30 teater- och dansinstitutioner samt
12 musikinstitutioner berättigade till bidrag. Statens
kulturråd fördelar bidraget mellan dem.
Bidragen till länsmusiken har t.o.m. år 1997 fastställts genom årliga överläggningar mellan staten och
Landstingsförbundet enligt av regeringen och riksdagen fattade beslut år 1985 och 1986 (prop.
1984/85:1, bet. 1984/85:KrU7, rskr. 1984/85:53;
prop. 1985/86:114, bet. 1985/86:KrU22, rskr.
1985/86:330; regeringsbeslut den 23 oktober 1986
angående godkännande av avtal om regional musikverksamhet). Regeringen och Landstingsförbundet
har träffat en överenskommelse om att de årliga
överläggningarna om bidragsbeloppen skall upphöra
fr.o.m. år 1998.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Revisionsberättelserna för Svenska riksteatern, Operan, Dansens Hus och Svenska rikskonserter innehåller inga invändningar. Vad gäller Dramaten har
revisorerna anmärkt på att årsredovisningen inte har
lämnats till dem inom föreskriven tid. I övrigt har
revisorerna inga invändningar.
Revisorernas granskning av resultatredovisningarna för Operan, Dramaten och Svenska rikskonserter
har föranlett påpekanden och förslag vad gäller sättet
att redovisa. Regeringen utgår från att revisorernas
synpunkter beaktas vid utformningen av nästa resultatredovisning. Även Svenska riksteatern och Dansens Hus kan enligt regeringens mening förbättra sina resultatredovisningar. Frågor om resultatredovisningens form och innehåll kommer att närmare belysas i fortlöpande dialoger mellan Regeringskansliet
och institutionerna.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Slutsatser
Musikinstitutioner, inkl. länsmusiken
Regeringen har i inledningen till verksamhetsområdet
redovisat sin bedömning och sina förslag vad gäller
länsmusiken.
Vad gäller övriga statsunderstödda musikinstitutioner utgår regeringen från Kulturrådets årsredovisning. Denna ger inte grund för annan bedömning än
att utvecklingen varit tillfredsställande.
Som framgår av inledningen föreslår regeringen
att statsbidraget till länsmusiken fr.o.m. år 1998 inlemmas i det stödsystem som gäller för övriga regionala teater-, dans- och musikinstitutioner. Den hittillsvarande åtskillnaden mellan länsmusikinstitutioner och symfoni-/kammarorkestrar i bidragsgivningen kommer därmed i princip att upphöra.
För år 1998 beräknas, i enlighet med vad som anförts i inledningen, särskilda förstärkningar på sam-

Regeringen bedömer att bidragen har använts i enlighet med de mål som angivits för verksamheten inom resp. institution.
Regeringen föreslår att Svenska riksteatern, Operan, Dramaten , Dansens Hus och Svenska rikskonserter anvisas ett samlat bidrag på 727 076 000 kronor för år 1998. Regeringens beräkning av medelsfördelningen framgår av den inledande tabellen. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslaget preliminärt
till 746 129 000 kronor resp. 760 950 000 kronor.
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manlagt 4,5 miljoner kronor till Musik i Dalarna,
Gotlandsmusiken och Norrbottens kammarorkester.

Slutsatser
Regeringen föreslår att totalt 602 427 000 kronor
anvisas under detta anslag för år 1998. För år
1999
beräknas
anslaget
preliminärt
till
540 042 000 kronor och för år 2000 preliminärt
till 555 280 000 kronor. I anslagsberäkningen för
år 1999 ingår bl.a. en ytterligare minskning av
stödet till länsmusiken med ca 25 miljoner kronor.

Teater- och dansinstitutioner
Som anförts i inledningen till verksamhetsområdet
har många stads- och regionteatrar en svag ekonomi.
Trots detta har teatrarna kunnat upprätthålla en
verksamhet av hög konstnärlig halt och med god
publiktillströmning.
Regeringen erinrar om att för år 1997 har 7 miljoner kronor avsatts engångsvis för bidrag till vissa
regionala dansensembler. Härav finns 2,7 miljoner
kronor, avseende NorrDans, uppförda under anslaget A 2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete.
Hela beloppet bör fr.o.m. nästa budgetår anvisas under detta anslag och användas för fortsatta satsningar
på dans.
Som anmälts i samband med förslaget om länsmusiken förordar regeringen att Norrlands Musik
och Dansteater tillförs 2,5 miljoner kronor, utöver
det bidrag på 6 miljoner kronor som utgår under innevarande år.
Med hänsyn till den organisatoriska integration
som i flera fall förekommer på musikteaterområdet
kan det finnas skäl att på sikt överge den hittillsvarande uppdelningen av anslaget på teater- och dansresp. musikinstitutioner. Tills vidare bör dock medel
anvisas separat för resp. kategori. Det bör vara regeringens uppgift att i regleringsbrevet fördela medlen
på anslagsposter.

B 3.

Bidrag till vissa teater-, dansoch musikändamål

1997

Anslag

93 094

1998

Förslag

94 894

1999

Beräknat

104 779

2000

Beräknat

106 874

1

Utgiftsprognos

86 306

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under detta anslag anvisas medel för bidrag enligt
förordningen (1974:452) om statsbidrag till teater-,
dans- och musikverksamhet i mindre ensembler och
fria grupper.
Från anslaget bekostas också stöd enligt förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning
och utgivning av fonogram, samt ett särskilt bidrag
till fonogramdistribution.
Från anslaget ges vidare stöd till arrangerande musikföreningar och skådebanor samt till Musikaliska
akademien och vissa mindre teaterinstitutioner av
nationellt intresse, såsom Drottningholmsteatern,
Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella
Vadstena-akademien och Marionetteatern. Ändamålsbestämda bidrag för notutgivning och information ges till Musikaliska akademien och Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) – Svensk
Musik.

Riktade bidrag m.m.
Enligt de riktlinjer för bidragen till regional kulturverksamhet som riksdagen har godkänt (prop.
1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129)
skall en viss del av det reguljära stödet avsättas till
riktade tidsbegränsade bidrag, bl.a. för att stimulera
en utveckling mot ökad tillgänglighet. Bland annat
mot bakgrund av de ekonomiska svårigheter som
vissa institutioner redovisar anser regeringen att avsättningen för år 1998 bör ligga kvar på nuvarande
nivå, som är 2 %. För åren 1999 och 2000 räknar
regeringen med att 4 % resp. 6 % av stödet skall avsättas till riktade bidrag. Eftersom medelsanvisningen
till länsmusiken innebär en viss besparing bör någon
avsättning till riktade bidrag inte göras från den delen av stödet under åren 1998 och 1999.
Med anledning av den försöksverksamhet med
ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
som inleds den 1 juli 1998 (prop. 1996/97:36, bet.
1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77, SFS 1996:1414) har
anslaget minskats med 61 154 000 kronor. Medlen
beräknas under anslaget A 5 Försöksverksamhet med
ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Statens kulturråd har i sin årsredovisning analyserat
resultaten av bidragsgivningen till fria grupper, arrangerande musikföreningar, skådebaneverksamhet
samt utgivning och spridning av fonogram. Härutöver har regeringen tagit del av årsredovisningar och
anslagsframställningar från bl.a. Musikaliska akademien, STIM – Svensk Musik och vissa av de teaterinstitutioner som får stöd från detta anslag.
Som angivits i propositionen (prop. 1996/97:3)
om kulturpolitik bör statens insatser för lokala mu42
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sikarrangörer och fria musikgrupper förstärkas. Regeringen räknar med att huvuddelen av förstärkningen skall genomföras år 1999. För år 1998 föreslås en
anslagsökning på 1,8 miljoner kronor. Vissa riktlinjer
för det framtida stödet har redovisats i inledningen
till verksamhetsområdet.
Utvecklingen inom fonogramområdet går alltjämt
mot en allt större företagskoncentration, med stor
dominans för ett fåtal multinationella mediekoncerner. Enligt regeringens bedömning bidrar det statliga
stödet till att ett stort antal mindre svenska fonogrambolag med kvalitetsutgivning fortfarande finns
på marknaden.
I inledningen till verksamhetsområdet har regeringen översiktligt redovisat läget på teaterområdet.
Regeringen erinrar om att stödet till fria teater- och
dansgrupper förstärktes för år 1997.
Beträffande övriga ändamål som omfattas av bidragsgivningen från anslaget bedömer regeringen att
statens stöd till Musikaliska akademien och STIM –

Svensk Musik samt skådebanorna fyller en viktig
kulturpolitisk funktion genom att öka kunskapen om
och bredda intresset för musik och teater.

Slutsatser
Bidragsgivningen under anslaget har enligt regeringens bedömning fyllt sina ändamål och fått avsedda
resultat. Regeringen föreslår att 94 894 000 kronor
anvisas under anslaget för år 1998. Det är regeringens uppgift att i regleringsbrev fördela anslagsramen
på resp. ändamål.
För år 1999 beräknas anslaget preliminärt till
104 779 000 kronor. I beräkningen ingår en ytterligare höjning av stödet till arrangerande musikföreningar och fria musikgrupper m.m. med 7,8 miljoner
kronor. För år 2000 beräknas anslaget preliminärt
till 106 874 000 kronor.

43

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

44

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

6 C Bibliotek, litteratur och kulturtidskrifter

6.1

Omfattning/ändamål

Prioriteringar för 1998
Statens insatser för att främja en bred utgivning av
kvalitetslitteratur och skapa tillgänglighet har inför år
1998 fortsatt hög prioritet.

Verksamhetsområdet omfattar bidrag till den regionala biblioteksverksamheten, litteraturstöd, kulturtidskriftsstöd, stöd till bokhandeln, myndigheten
Talboks- och punktskriftsbiblioteket, bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
bidrag till Sveriges Dövas Riksförbund för produktion av videogram på teckenspråk samt bidrag till
Svenska språknämnden och Sverigefinska språknämnden.

6.2

Verksamhetsområdet behandlades i regeringens proposition (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik. Där redogjorde regeringen för inriktningen på de framtida
insatserna för litteraturen och språket. Regeringen
bedömde att de statliga insatserna på området bör
utökas och syfta till att stimulera en bred utgivning
av kvalitetslitteratur och göra denna tillgänglig samt
att på kulturens område stödja en informationsteknik i allmänhetens tjänst. Vidare uttalade regeringen
att kulturtidskriften och det svenska språket skall
värnas. I propositionen redovisade regeringen även
sin bedömning av de övergripande utvecklingstendenserna inom området. I det följande görs en
kompletterande bedömning av utvecklingen, huvudsakligen på grundval av de årsredovisningar som givits in för budgetåret 1995/96.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

292,1

193,3

234,0

1998

1999

2000

219,0

252,6

258,4

Resultatbedömning och
slutsatser

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Bibliotekens inköp och utlåning av barnböcker har
under några år minskat och barnboksförlagen har
redovisat minskade försäljningssiffror. Strukturen
inom bokbranschen har inte förändrats märkbart.
Inom utgivningen har nya medier fått en allt större
plats, även om den fortfarande är marginell.
Större förändringar
Från och med år 1997 finns en bibliotekslag. Vidare
har ett nytt litteraturstöd införts som gör det möjligt
för folk- och skolbibliotek att få statliga bidrag för
inköp av litteratur till barn och unga. Effekterna av
det kommer att kunna redovisas fr.o.m. år 1998. En
digital talbok vidareutvecklas inom ramen för Talboks- och punktskriftsbibliotekets verksamhet.

Utvecklingen inom verksamhetsområdet
Under år 1996 debatterades barnbokens ställning
livligt. Bibliotekens inköp och utlåning av barnböcker minskade och barnboksförlagen redovisade vikande försäljningssiffror. Av Kulturrådets kulturvaneundersökningar framgår att kvalitetsförfattarna inom
barn- och ungdomslitteraturen tappar mark samt att
kvalitetslitteraturen allmänt läses mest i de tre storstäderna. Engelska och amerikanska författare är
populärast inom den utländska litteraturen. En un45
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dersökning som Kulturrådet gjort visar vidare att
biblioteken strävar efter kvalitet och bredd i sitt utbud.
Strukturen inom bokbranschen har inte förändrats
märkbart. Det har endast skett en marginell förändring i bokhandelsbeståndet under året. Inom utgivningen har nya medier fått en allt större plats och flera förlag har börjat ge ut multimedier. Ett ökat
intresse för faktabaserad information återspeglas i
fackboksutgivningen som har fortsatt att öka på bekostnad av den skönlitterära utgivningen. Många
bibliotek har fått vidkännas minskade anslag. Nedskärningar inom biblioteksverksamheten har visat sig
genom att mindre enheter, bokbussar och uppsökande verksamhet lagts ned, medan huvudbiblioteken i
mindre utsträckning drabbats av besparingar. Biblioteken köper också in ett färre antal exemplar av varje
titel jämfört med tidigare.
Regeringens bedömning är att utgivningsstödet för
de små förlagen innebär att många kan fortleva och
att de stora förlagen vågar riskera utgivning av den
litteratur som inte på förhand är givna försäljningssuccéer. Statligt stöd till bokhandeln gör att den
mindre bokhandeln får möjlighet att tillhandahålla
ett bredare sortiment än vad som annars vore möjligt. Likaså innebär bidragen att nyetableringar kan
ske. Statliga bidrag har varit koncentrerade till bokproduktionen. För att boken skall nå ut är det viktigt
med ett väl fungerande nät av bibliotek där människor har fri tillgång till ett brett utbud av litteratur.
Från och med år 1997 infördes därför en bibliotekslag, ett inköpsstöd till biblioteken samt medel för
läsfrämjande aktiviteter. En särskild utredare har
också under år 1997 arbetat med att närmare analysera bok- och kulturtidskriftsmarknaden och pröva
de statliga stöden på området (dir. 1996:85). Utredningen lämnar sitt betänkande under hösten 1997
och regeringen avser att återkomma till riksdagen i
denna fråga under år 1998.
När det gäller tillgången till litteratur för personer
med funktionshinder omfattar statens insatser verksamheter som bedrivs vid Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB), Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen) och Dövas TV.
TPB redovisar en ökad produktion och utlåning. Ett
projekt med en ny digital talboksstandard (DAISY)
har inneburit en ökad internationell uppmärksamhet
för TPB och resulterat i ett internationellt samarbete
för vidareutveckling. En produktivitetsökning har
skett för punktskriftsverksamheten. Flera rapporter
från länsbiblioteken tyder på att utlåningen i landet
har fortsatt att öka under år 1996. Försäljningen av
punktskriftsböcker minskar, vilket enligt TPB:s bedömning beror på att marknaden är mättad.
Under året har LL-stiftelsen varje vecka utkommit
med nyhetstidningen 8 SIDOR och producerat ett
ökat antal LL-böcker. Utöver att utgivningen av tidningen och böckerna ökat något har även tidningsupplagan vuxit. Analyser av 8 SIDORS prenumera-

tionsregister visar att mer än hälften av prenumerationerna används för undervisningsändamål.
Biblioteken är den största köparen av LL-böcker.
Över 1 miljon kronor av stiftelsens medel användes
under budgetåret 1995/96 för en regional uppbyggnad av LL-verksamheten och uppbyggnaden av ett
resurscenter hos LL-stiftelsen har påbörjats. Dövas
TV redovisar att produktionen av barn- och ungdomsprogram har ökat.

Slutsatser
Regeringen bedömer att statens insatser på området
är av stor vikt för att upprätthålla bredd och kvalitet
i litteraturutgivningen och skapa tillgänglighet. Som
ovan nämnts har en särskild utredare fått i uppdrag
att kartlägga förhållandena på bokmarknaden och
pröva de statliga insatserna. I avvaktan på utredningsresultatet bör bidrag under verksamhetsområdet i stort utgå oförändrat år 1998.

6.3

Anslag

C 1.

Bidrag till regional
biblioteksverksamhet

1995/96

Utgift

54 154

Utgift

39 100

1997

Anslag

37 482

1998

Förslag

36 872

1999

Beräknat

36 040

2000

Beräknat

37 121

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

37 482

1. Beloppen anges i tusental kronor

Bidrag till regional biblioteksverksamhet lämnas enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till
folkbibliotek och förordningen (1996:1598) om
statsbidrag till regional kulturverksamhet. Från anslaget utgår dessutom statsbidrag till tre allmänna
lånecentraler, en invandrarlånecentral samt ett depåbibliotek. Medel under detta anslag fördelas av Statens kulturråd.
Syftet med bidraget är i första hand att bibehålla
fjärrlånefunktionen och att stödja utvecklingverksamhet.
Bibliotekslagen (1996:1596) innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.
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Regeringen föreslår att 36 872 000 kronor anvisas
under anslaget för år 1998. För år 1999 och år 2000
beräknas anslaget till 36 040 000 kronor resp.
37 121 000 kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
ANSLAGETS FÖRDELNING BUDGETÅRET 1995/96:

Fasta grundbidrag
Rörliga grundbidrag
Lånecentraler och depåbibliotek
Totalt

34 230 630

C 2.

3 949 690

Litteraturstöd

15 973 875
1995/96

54 154 196

Utgift

64 253

Utgift

37 700

1997

Anslag

71 253

1998

Förslag

64 567

1999

Beräknat

96 403

2000

Beräknat

98 365

Därav

Större delen av bidragen går till de 24 länsbiblioteken. Statens kulturråd har sedan budgetåret
1985/86 avsatt rörliga grundbidrag för regionala utvecklingsprojekt. Under budgetåret 1995/96 användes hälften av de rörliga grundbeloppen till stöd för
olika IT-projekt, varav flertalet inriktades på fortbildningsinsatser. En mindre del användes till försöksverksamhet med finskspråkig litteratur samt
projekt som rörde funktionshindrade, barn- och
ungdomsverksamhet, biblioteksservice i samiska områden, Nordkalottbiblioteket m.m. Extra grundbidrag fördelades också till invandrarlånecentralen i
Stockholm.
Bidrag till utvecklingsverksamhet inom biblioteksområdet har även utgått från anslaget A 2 Bidrag till
allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete. För budgetåret
1995/96 (18 mån.) fördelades 8,1 miljoner kronor.
Målsättningen är att utveckla nya arbetsformer och
arbetsmetoder. Projekt som prioriterats under året
har gällt ny informationsteknik inom folkbiblioteksområdet samt läsfrämjande verksamhet som riktar
sig till barn och ungdomar.
Biblioteken har kommit att spela en allt viktigare
roll inom information och utbildning. Hösten 1996
kunde nästan hälften av landets kommunbibliotek
erbjuda sina besökare möjligheten att söka i Internet.
Nästan samtliga kommuner hade tillgång till databaser.
Med anledning av den försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel som
startar den 1 juli 1998 (prop. 1996/97:36, bet.
1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77, SFS 1996:1414) beräknas 1 881 000 kronor under anslaget A 5 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av
kulturpolitiska medel. Förevarande anslag minskas
därför med nämnda belopp.

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

5 093

67 990

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för 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 (1988:679) med instruktion
för Statens kulturråd. Inom ramen för utgivningsstödet utgår även medel till Statens kulturråd för utgivning av klassisk litteratur för skolans behov, utgivning av August Strindbergs samlade verk, till Svenska
Vitterhetssamfundet, Samfundet De Nio och till stöd
för författarverkstäder. 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 Expertkommittén för översättning av finsk facklitteratur till
svenska. Från och med budgetåret 1997 infördes en
stödform för inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek enligt förordningen (1996:1608) om statsbidrag till folkbibliotek på 25 miljoner kronor. Samtidigt anvisades 5 miljoner kronor engångsvis för
läsfrämjande verksamhet under anslaget.
Anslagssparandet budgetåret 1995/96 hänför sig
till att det för vissa stödordningar inom utgivningsstödet lämnas förhandsbesked om stöd men att utbetalning av bidrag sker först efter utgivning. Förlagen
har mellan ett och två år på sig att fullfölja utgivningen.

Regeringens överväganden

Slutsatser

Resultatinformation

Regeringen bedömer att det statliga stödet är viktigt
för att få ett nät av väl fungerande bibliotek i landet.
Den finansieringsform som byggts upp i samverkan
mellan den regionala och statliga nivån har fungerat
väl.

Under budgetåret 1995/96 utgick utgivningsstöd
med sammanlagt 42 454 000 kronor. Dessa fördelades på 232 förlag, varav 11 förlag erhöll stöd med
mer än 1 miljon kronor, 75 förlag fick mer än
100 000 kronor och övriga 146 förlag fick mindre
47
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belopp. Antalet ansökningar om utgivningsstöd har
ökat något under de senaste åren. Den årliga ökningen ligger på ca 50 titlar. Svensk skönlitteratur står för
det största antalet ansökningar, ca 27 % resp. en
tredjedel av de beviljade stöden. Därnäst kommer
barn- och ungdomslitteraturen med en fjärdedel av
alla ansökningar och beviljade stöd. Facklitteraturen
står för drygt 20 % av ansökningarna men får en
lägre andel av stöden, ca 17 %.
Utgivningen av klassiker för skolan har under året
uppnått den planerade utgivningen på 100 titlar.
Skolklassikerna kommer tills vidare att hållas i lager
och marknadsföras. Vid behov sker tilltryck. Försäljningen till skolan har varit framgångsrik och i december 1996 hade sammanlagt 905 000 exemplar
sålts. Kostnaderna för skolklassikerna har sedan starten år 1985 varit totalt 24,3 miljoner kronor och under hela perioden har ca 1,2 miljoner exemplar
tryckts.
Intresset för det nya stödet för inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek har varit stort. När ansökningstiden gick ut i april 1997 hade 270 av landets
288 kommuner ansökt om bidrag om drygt 70 miljoner kronor. Under sommaren 1997 har Kulturrådet fördelat 24,5 miljoner kronor till 269 kommuner.
Bidrag har som lägst utgått med 50 000 kronor och
som högst med 1,2 miljoner kronor. Förutom invånarantal har den procentuella andelen barn och unga
upptill 19 år legat som grund för fördelningen. Därutöver har kommunernas redogörelser för lässtimulerande verksamhet påverkat bidragsbeloppet. I de
kommuner där bokanslagen har sänkts har stöd inte
beviljats. Av de 5 miljoner kronor som staten under
budgetåret 1997 avsatte särskilt för läsfrämjande
verksamhet har t.o.m. juni 1997 ca 4,2 miljoner kronor fördelats. Av 248 ansökningar har 77 beviljats,
varav 7 varit riksomfattande. I stort alla län har erhållit bidrag som i de flesta fallen utgått med mellan
15 000 kronor och 50 000 kronor.
Som redovisas nedan (jfr anslaget E 2 Ersättningar
och bidrag till konstnärer) har regeringen den 5 juni
1997 godkänt en överenskommelse med Sveriges författarförbund m.fl. om biblioteksersättningen för år
1998. Förslaget innebär att den totala kostnaden för
biblioteksersättningen för år 1998 beräknas bli något
högre än vad som beräknades i föregående års budgetproposition. En viss omfördelning av resurserna
inom litteraturområdet är därför nödvändig. Regeringens förslag innebär att bidraget till utgivningsstöd
inom anslaget C 2 Litteraturstöd minskas med
1 686 000 kronor.

Regeringen föreslår att anslaget förs upp med
sammanlagt 64 567 000 kronor för år 1998. För år
1999 beräknas anslaget till 96 403 000 kronor och
för år 2000 till 98 365 000 kronor. Beräkningen utgår från att utökade insatser på litteraturområdet
kommer att göras fr.o.m. år 1999.

C 3.
1995/96

Stöd till kulturtidskrifter
Utgift

29 209

Utgift

18 400

1997

Anslag

19 500

1998

Förslag

19 500

1999

Beräknat

19 891

2000

Beräknat

20 295

Därav

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

111

19 400

1. Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras för produktionsstöd och utvecklingsstöd enligt förordningen (1993:567) om statligt
stöd till kulturtidskrifter. Frågor om stöd prövas av
Statens kulturråd i enlighet med nämnda förordning
och förordning (1988:676) med instruktion för Statens kulturråd. Syftet med statens stöd till kulturtidskrifter är att garantera en kulturellt värdefull mångfald i tidskriftsutbudet. Samtidigt skall Statens
kulturråd genom utvecklingsinsatser minska enskilda
tidskrifters behov av produktionsstöd.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet tidskrifter som ansökte om stöd under budgetåret 1995/96 var 355. Budgetåren 1993/94 och
1994/95 var motsvarande siffra 383 resp. 349. Kontinuerlig information om tidskrifterna lämnas till
biblioteken via Kulturrådets tidskrift PPB! (Press på
bibliotek). Den viktigaste informationen till allmänheten lämnas i den årliga kulturtidskriftskatalogen,
som förtecknar dels de tidskrifter som får stöd från
Kulturrådet, dels ytterligare några tidskrifter som per
definition är kulturtidskrifter men som av olika skäl
inte kan få statligt stöd. Katalogen distribueras till
samtliga folkbibliotek och till ett stort antal gymnasiebibliotek.
De största och viktigaste insatserna för att förbättra kulturtidskrifternas förutsättningar att på längre
sikt minska det direkta beroendet av produktionsstödet har gjorts via tidskriftsverkstäderna, som nu är
väl etablerade i Lund, Göteborg, Stockholm och Luleå. Hösten 1996 etablerades en verkstad även i
Norrtälje, med sikte på att i första hand utgöra en

Slutsatser
I avvaktan på utredningen om Boken och Kulturtidskriften bör inriktning och medelstilldelning i stort
vara oförändrad för år 1998.
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resurs och utbildningsmöjlighet för föreningar och
arbetslösa ungdomar. De ca 140 tidskrifter, som är
anslutna till verkstäderna, har kunnat minska sina
produktionskostnader med 25-30 % genom att använda den teknik som ställs till förfogande vid verkstäderna. Produktionstiden har även blivit kortare,
vilket för många tidskrifter ökar möjligheten till
snabbare kommunikation med läsarna. Planer på att
inrätta tidskriftsverkstäder finns även i Uppsala,
Karlstad och Gävle.
Under året har ett antal seminarier arrangerats av
Kulturrådet. Syftet med seminarieverksamheten är
att visa den betydelse tidskrifterna har för den intellektuella och demokratiska debatten.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Enligt BFI:s redovisning har efterfrågan på det statliga kreditstödet under hela 1990-talet ökat. Under
budgetåret 1995/96 har 16 kreditstöd beviljats till en
kostnad av 3 868 000 kronor. Av kreditstödet lämnades två i samband med överlåtelse, fyra i samband
med byte av affärslokal, åtta till renovering eller ny
inredning i samband med utvidgning av befintlig butikslokal och två till nyetablering.
Under budgetåret 1995/96 beviljades vidare 94
bokhandlar sortimentsstöd till en kostnad av
5 404 000 kronor. Storleken på stöden var lägst
21 000 kronor och högst 52 500 kronor. Katalogdatorstöd utgår därutöver till investeringar och till
driftskostnader för anslutning till bokbranschens datoriserade katalog- och ordersystem. 53 bokhandlar
beviljades driftstöd under budgetåret och fem av dessa fick både driftstöd och investeringsstöd. Den
sammanlagda kostnaden uppgick till 885 600 kronor.
BFI har i avtal med staten åtagit sig att fortsätta
med den egna utlåningsverksamheten i väsentligen
samma omfattning som tidigare. Under budgetåret
beviljades två lån på sammanlagt 600 000 kronor för
att finansiera nyetableringar av bokhandlar i norra
och västra Sverige.
Förändringarna i bokhandelsbeståndet under år
1996 har enligt BFI:s statistik varit marginella. Det
totala antalet bokhandlar (fullsorterad bokhandel
och servicebokhandel) var vid årsskiftet 1996/97 305
jämfört med 304 vid föregående årsskifte. De flesta
av nyetableringarna och nedläggningarna gäller större städer eller förorter till dessa. Övriga förändringar
beror på ägarbyten eller gäller bokhandlar som drivs
vidare i annan form. Utöver detta bokhandelsbestånd
finns ytterligare cirka ett hundratal bokhandlar som
kan omfattas av beteckningen specialbokhandlar. De
har ofta en specialinriktning på viss eller vissa litteraturkategorier, ämnesområden eller utgivningsformer,
t.ex. pocketböcker. Det totala bokhandelsbeståndet
kan därför beräknas uppgå till ca 400. En fortsatt
trend mot ökad specialisering och nya former för
bokförsäljning, t.ex. via Internet, är att vänta.

Slutsatser
I avvaktan på utredningen om Boken och Kulturtidskriften bör inriktning och medelstilldelning vara
oförändrad för år 1998.
Regeringen föreslår att anslaget förs upp med
sammanlagt 19 500 000 kronor för år 1998. För år
1999 beräknas anslaget till 19 891 000 kronor och
för år 2000 till 20 295 000 kronor.

C 4.
1995/96

Stöd till bokhandel
Utgift

12 209

Utgift

8 400

1997

Anslag

7 301

1998

Förslag

7 301

1999

Beräknat

7 439

2000

Beräknat

7 588

Därav

1996

1

Reservation

6 926

Utgiftsprognos

7 301

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för kreditstöd, sortimentsstöd, stöd till rådgivning samt katalogdatorstöd
enligt förordningen (1985:525) om statligt stöd till
bokhandeln. Syftet med statens stöd till bokhandeln
är att behålla och om möjligt förstärka ett vittförgrenat bokhandelsnät och öka tillgängligheten av kvalitetslitteratur i bokhandeln.
Bidraget fördelas av Bokbranschens Finansieringsinstitut AB (BFI). Från bidraget utgår även
700 000 kronor till BFI för dess kostnader för administration av den statliga stödverksamheten.
Anslagssparandet budgetåret 1995/96 har sin
grund i att utbetalningar av sortimentsstöd och katalogdatorstöd sker först efter det att bidragsvillkoren är uppfyllda.

Slutsatser
I avvaktan på utredningen om Boken och Kulturtidskriften bör inriktning och medelstilldelning vara
oförändrad år 1998.
Regeringen föreslår att anslaget förs upp med
sammanlagt 7 301 000 kronor för 1998. För år 1999
beräknas anslaget till 7 439 000 kronor och för år
2000 till 7 588 000 kronor.
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C 5.

1995/96

Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Utgift

81 138

Utgift

56 500

1997

Anslag

56 482

1998

Förslag

56 704

1999

Beräknat

58 125

2000

Beräknat

59 583

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

ningsunderlag: 12 861 böcker och broschyrer, enligt
Svensk Bokförteckning 1995) under budgetåret
1995/96 gjorts tillgänglig på kassett. Utlåningen av
talböcker vid kommun- och länsbibliotek runt om i
landet har under år 1995 ökat med drygt 4 %.
Besparingar på statlig konsumtion föreslås planenligt tas ut med 711 000 kr för år 1998. Beräkningen av anslaget för Talboks- och punktskriftsbiblioteket utgår från att verksamheten skall vara oförändrad.

10 628
58 950

1

Beloppen anges i tusental kronor

Beställningsbemyndiganden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) är en
statlig myndighet som i samverkan med andra bibliotek skall förse synskadade och personer med andra
läs- och skrivsvårigheter med litteratur. Biblioteket
skall särskilt framställa och låna ut talböcker och
punktskriftsböcker, sälja punktskriftsböcker samt ge
upplysningar och råd inom sitt verksamhetsområde
till främst kommunbibliotek. Biblioteket fungerar
som lånecentral för talböcker. Biblioteket har vidare
en central utskrivningstjänst för dövblinda och synskadade punktskriftsläsare samt svarar för framställning av studielitteratur för högskolestuderande med
synskador eller andra läs- och skrivsvårigheter (anslaget anvisas under utgiftsområde 15 anslaget A 5
Bidrag till vissa studiesociala ändamål). Till biblioteket är knuten en punktskriftsnämnd som skall främja
och utveckla punktskriften för synskadade.
För Talboks- och punktskriftsbiblioteket gäller
förordningen (1988:341) med instruktion för talboks- och punktskriftsbiblioteket samt förordningen
(1985:391) om talboks- och punktskriftsbibliotekets
punktskriftsnämnd.
Anslagssparandet på 10 628 000 kronor härrör
sig från tidigare budgetår då TPB rationaliserade sin
verksamhet. Anslagssparandet skall under perioden
fram till år 2000 användas till delfinansiering av
övergången till ett nytt digitalt talboksmedium.

Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att låta TPB göra beställningar av talböcker,
punktskriftsböcker och informationsmaterial upp till
ett sammanlagt belopp på högst 11 000 000 kronor
som medför utgifter under år 1999.
BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDEN FÖR TBP ATT
BESTÄLLA TALBÖCKER M.M. OCH BERÄKNAD
ANSLAGSPÅVERKAN UNDER PERIODEN 1998 2001 OCH SENARE. BELOPPEN ANGES I TUSENTAL KRONOR.
1998

1999

2000

2001
OCH
SENARE

SUMMA

Utnyttjat bemyndigande t.o.m.
1995/96

-

-

-

-

-

Anvisat bemyndigande för 1997

11 000

-

-

-

-

-

11 000

-

-

11 000

11 000

-

-

-

11 000

Begärt bemyndigande för 1998
Summa

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Revisionen har inte framfört några invändningar
med anledning av TPB:s årsredovisning för budgetåret 1995/96.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Slutsatser
Budgetåret 1995/96 har präglats av en omfattande
dyslexikampanj – lansering – även internationellt, av
en digital talbok (DAISY), samt en ny organsiation
för verksamheten. Resultatet har blivit ökad produktion av talböcker med 14 %, ökad utlåning med
17 % och dessutom en ökad efterfrågan på information.
För punktskriftsverksamhetens del har ökad utlåning i kombination med minskade kostnader lett till
att styckkostnaden per lån minskat med 27 %.
När det gäller produktion av talböcker har motsvarande 27 % av svartskriftsproduktionen (beräk-

Enligt regeringens bedömning har Talboks- och
punktskriftsbiblioteket i allt väsentligt uppfyllt målen
för verksamheten. TPB svarar mot en effektiv användning av insatta resurser och uppdraget för myndigheten bör ligga fast.
Regeringen förslår att 56 704 000 kronor anvisas
Talboks- och punktskriftsbiblioteket för år 1998. För
år 1999 beräknas anslaget bli 58 125 000 kronor
och för år 2000 beräknas anslaget till 59 583 000
kronor.
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C 6.

1995/96

Bidrag till Stiftelsen för lättläst
nyhetsinformation och litteratur
Utgift

19 632

Utgift

13 000

1997

Anslag

12 970

1998

Förslag

13 056

1999

Beräknat

13 317

2000

Beräknat

13 583

Därav

1996

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
LL-stiftelsens revisor har lämnat en revisionsberättelse som inte innehåller några anmärkningar.

1

Utgiftsprognos

12 970

Slutsatser
Regeringens slutsats är att Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur svarar mot en effektiv
användning av insatta resurser och att uppdraget för
stiftelsen bör ligga fast.
Regeringen föreslår att 13 056 000 kronor anvisas
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
för år 1998. För år 1999 beräknas anslaget till
13 317 000 kronor och för år 2000 till 13 583 000
kronor.

1. Beloppen anges i tusental kronor

Enligt stadgarna för Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen) som fastställdes av regeringen den 22 maj 1988, har stiftelsen till
ändamål att äga och ge ut en nyhetstidning för utvecklingsstörda samt att ge ut lättlästa böcker (LLböcker). Verksamheten skall drivas utan vinstsyfte
och inom ramen för avtal som träffas mellan staten
och stiftelsen. Det gällande avtalet avser perioden
den 1 januari 1997 t.o.m. den 31 december 1999.
Verksamheten är inriktad på utgivning av nyhetstidningen 8 SIDOR och lättlästa böcker. Verksamheten sprids i hög utsträckning genom läsombud som
ingår i marknadsfunktionen och som stiftelsen håller
samman med en central resurs.

C 7.

1995/96

Utgift

26 427

Utgift

17 600

1997

Anslag

17 471

1998

Förslag

17 524

1999

Beräknat

17 856

2000

Beräknat

18 214

Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation
LL-stiftelsen har under budgetåret 1995/96, i enlighet med planerna, givit ut nyhetstidningen 8 SIDOR
en gång i veckan, med sammanlagt 78 nummer.
Denna utgivningsfrekvens uppnåddes redan under
budgetåret 1994/95 och har kunnat bibehållas. Utöver detta har totalt 11 specialbilagor med olika teman och inriktning producerats. Den genomsnittliga
upplagan har under budgetåret 1995/96 ökat från
8 500 exemplar till 9 300 exemplar. Antalet läsare är
dock betydligt högre då många prenumeranter återfinns i gruppbostäder och skolor.
Under budgetåret 1995/96 har 39 lättlästa böcker
givits ut, vilket motsvarar i genomsnitt 25 titlar per
år. Omfattningen på utgivningen var därmed oförändrad jämfört med föregående budgetår.
Besparingar på statlig konsumtion föreslås för LLstiftelsens del planenligt tas ut med 106 000 kronor
för år 1998.
Beräkningen av anslaget utgår från att verksamheten skall vara oförändrad.

Bidrag till Sveriges Dövas
Riksförbund för produktion av
videogram på teckenspråk
(Dövas TV)

1996

1

Utgiftsprognos

17 471

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för bidrag till Sveriges
Dövas Riksförbund (SDR) för produktion av videogram på teckenspråk (Dövas TV). Dövas TV utgör
en egen sektion inom SDR. Styrelsen för Dövas TV
utses av regeringen och SDR. Denna organisationsform har fungerat sedan den 1 juli 1994 och skall
utvärderas efter fem år.
Dövas TV producerar videogram på teckenspråk
för döva. Produktionen är inriktad på etersända
program. I avtal med Sveriges Television och Sveriges
Utbildningsradio har Dövas TV åtagit sig att producera teckenspråkiga program varje vecka. Dövas TV
har en kontinuerlig produktion av program för barn
och ungdomar, nyhets- och faktaprogram.
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m.m. Sverigefinska språknämnden har även bidrag
från finska staten.
Syftet med statens bidrag till Svenska språknämnden är att nämnden skall följa utvecklingen av det
svenska språket i tal och skrift och med denna kunskap som utgångpunkt ge råd till språkanvändarna i
syfte att främja gott språkbruk. Det är också angeläget att den nordiska språkgemenskapen stärks. Sverigefinska språknämnden skall vårda och utveckla
finska språket i Sverige.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Andelen barn- och ungdomsprogram har mellan åren
1995 och 1996 ökat från 39 % till 55 %. Via den
rikstäckande databasen Jordgubben kom under hösten 1995 drygt 600 synpunkter på ungdomsprogrammet in från publiken, något som tyder på en
god publikkontakt från Dövas TV:s sida samt att
programmet engagerar och berör sin publik.
Besparingar på statlig konsumtion föreslås för
Dövas TV:s del planenligt tas ut med 342 000 kronor för år 1998.
Beräkningen av anslaget till Dövas TV utgår från
att verksamheten skall vara oförändrad.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Svenska språknämndens verksamhet består dels av
en basverksamhet, dels av mer utåtriktade insatser.
Det viktiga i basverksamheten är enligt nämnden att
kontinuerligt samla in nya ord, uttryck och konstruktioner i svenskan och registrera dem. De pågående
projekt som ska utmynna i språkliga hjälpmedel kräver mer eller mindre omfattande undersökningar av
olika slag i det nutida svenska språket. Svenska
språknämnden kan med den samlade kunskap
nämnden har om det nutida svenska språket fungera
som kunskapskälla för andra språkvårdare.
Den utåtriktade verksamheten har två syften.
Nämnden ger dels hjälp åt dem som söker konkreta
råd i språkfrågor, dels vill nämden stimulera diskussionen för att öka kunskapen om språkliga villkor
och svenska språkets fundamentala betydelse i samhället. För att åstadkomma detta ger nämnden ut
ordböcker och handböcker och har en daglig rådgivning i språkfrågor som kan innebära allt från språkservice åt översättare, lärare, journalister, läroboksförfattare och myndigheter till enklare svar på frågor
från allmänheten.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Dövas TV:s revisor och SDR:s revisor har lämnat revisionsberättelser som inte innehåller några anmärkningar.

Slutsatser
Regeringens slutsats är att bidraget används på ett
effektivt sätt och att döva genom Dövas TV erbjuds
ett gott utbud av nyheter och kultur på sitt eget
språk, teckenspråket.
Regeringen förslår att 17 524 000 kronor anvisas
Dövas TV för år 1998. För år 1999 beräknas anslaget till 17 856 000 kronor och för år 2000 till
18 214 000 kronor.

C 8.

1995/96

Bidrag till Svenska
språknämnden och
Sverigefinska språknämnden
Utgift

5 113

Utgift

2 600

1997

Anslag

3 409

1998

Förslag

3 501

1999

Beräknat

3 570

2000

Beräknat

3 644

Därav

1996

ANTAL
FRÅGOR

1

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96

Skriftliga

1 200

2 700

2 200

2 240

Muntliga

6 700

6 900

8 800

15 100

7 900

9 600

11 000

17 340

Totalt

Utgiftsprognos

Under de senaste åren har det skett en ökning av antalet muntliga och skriftliga frågor. När den pågående datoriseringen av nämndens arkiv är genomförd
räknar nämnden med att ytterligare kunna effektivisera och förbättra rådgivningen.
Enligt vad som aviserades i propositionen (prop.
1996/97:3) om kulturpolitik har Svenska språknämnden fått regeringens uppdrag att analysera situationen för svenska språkets bestånd och utveckling
samt utarbeta ett förslag till handlingsprogram.
Handlingsprogrammet skall innehålla mål för svensk
språkvård, förslag till framtida strategier och konkre-

3 409

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för bidrag till Svenska
språknämndens och Sverigefinska språknämndens
verksamheter. Ca 40 % av Svenska språknämndens
verksamhet bekostas av anslag från olika fonder

52

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

ta åtgärder som främjar det svenska språket. Uppdraget skall redovisas till regeringen under våren
1998.
Sverigefinska språknämnden arbetar i stort på motsvarande sätt som Svenska språknämnden med sverigefinskan. I Sverige finns ca 300 000 – 400 000 personer som talar finska. I rapporten Finska i Sverige –
ett inhemskt språk (Utbildningsdepartementet, Ds
1994:97) konstateras att Sverigefinska språknämndens arbete är av stort värde och nödvändigt för sverigefinskans normering och utveckling samt att efterfrågan är stor på nämndens tjänster. I rapporten
framgår även att viktiga delar av den offentliga terminologin inte utan vidare går att överta från Finland. Termer finns inte för alla aktuella samhällsföreteelser i Sverige, inte heller är överensstämmelsen
total vad gäller samhällsstrukturen.
Under budgetåret 1995/96 har Sverigefinska
språknämnden besvarat drygt 2 500 språkfrågor,

huvudsakligen av terminologisk art. Arbetet inom
Sverigefinska språknämden bedöms av nämnden utgöra en väsentlig del av den sverigefinska infrastrukturen.

Slutsatser
Regeringen bedömer att nämndernas språkforskning
och gratis rådgivning är av största vikt och att bidragen används på ett effektivt sätt och ger önskade
resultat. Bidragen bör därför i allt väsentligt utgå
oförändrade.
Regeringen föreslår att medel under anslaget för
år 1998 anvisas med 3 501 000 kronor. För år 1999
beräknas anslaget till 3 570 000 kronor och för år
2000 till 3 644 000 kronor.
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7 D Bild och form samt konsthantverk

7.1

Omfattning/ändamål

byggandet. De statliga insatserna för hemslöjdsverksamheten har bidragit till att intresset för hemslöjd
har ökat.

Verksamhetsområdet omfattar Statens konstråds
verksamhet och vissa andra insatser för konstnärlig
gestaltning av den gemensamma miljön. Vidare ingår
Nämnden för hemslöjdsfrågor och främjande av
hemslöjden samt statens stöd till konstbildningsrörelsen och annan konstfrämjande verksamhet, inkl.
Akademien för de fria konsterna.
Även genom verksamheter inom andra verksamhetsområden lämnar staten stöd till bild, form och
konsthantverk. Under verksamhetsområde H Museer
och utställningar redovisas den utställningsverksamhet som bedrivs av Riksutställningar och Statens
konstmuseer. Under samma verksamhetsområde redovisas även det statliga stödet till Carl och Olga
Milles Lidingöhem (Millesgården), Thielska galleriet,
Röhsska museet, Rooseum, Bildmuseet i Umeå samt
till de 26 statsbidragsberättigade regionala museerna.
Även dessa institutioner bedriver verksamhet inom
bildkonstens område. Bildkonstnärsfondens verksamhet, som beskrivs under verksamhetsområde
E Ersättningar och bidrag till konstnärer, har stor
betydelse för den konstnärliga utvecklingen inom
området.

Större förändringar
Från och med år 1997 har Statens konstråd ett bredare uppdrag, som innebär att rådet i samverkan
med t.ex. kommuner eller bostadsföretag kan beställa konst till icke-statliga gemensamma miljöer i
samhället. Konstbildningsrörelsen har från samma år
fått ökade möjligheter att ersätta konstnärer som
ställer ut i deras regi. Detta ger förbättrade möjligheter för samtidskonsten utanför storstadsområdena.
Prioriteringar för 1998
Den inriktning av verksamheten som regeringen redogjorde för i propositionen (prop. 1996/97:3) om
kulturpolitik ligger fast.

7.2

I propositionen om kulturpolitik redogjorde regeringen för inriktningen på de framtida insatserna inom verksamhetsområdet. Statens insatser syftar
framför allt till att stärka den samtida bildkonsten,
formgivningen och konsthantverket i hela landet
samt att göra konsten till ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. I propositionen redovisade regeringen även sina bedömningar av de övergripande utvecklingstendenserna inom bild- och
formkonstens samt konsthantverkets områden. I det
följande görs en kompletterande bedömning av utvecklingen, främst på grundval av de årsredovisningar som ingivits för budgetåret 1995/96.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

94,8

60,5

78,7

1998

1999

2000

80,1

82,1

84,0

Resultatbedömning och
slutsatser

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
De statliga insatserna med konstförvärv, utplacering
av konst i den gemensamma miljön samt bidragsgivning har bedrivits med oförändrad inriktning under
budgetåret. Bidraget till konstnärlig utsmyckning av
bostadsområden har haft en förhållandevis god efterfrågan, sett i relation till den låga nivån på bostads55
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Utvecklingen inom verksamhetsområdet
I Kulturrådets statistik för 1994/95 anges att cirka
40 % av befolkningen (9-79 år) minst en gång har
besökt en offentlig konstutställning eller ett konstmuseum under det senaste året. Utställningar av samtida bild- och formkonst som är tillgängliga för allmänheten arrangeras av en mängd olika institutioner
och organisationer i samhället. De största resurserna
finns hos de offentliga eller offentligstödda museerna
och konsthallarna, främst lokaliserade till landets
större städer. I landets mindre orter består konstlivet
i stor utsträckning av de offentliga utställningar som
arrangeras av den lokala konstföreningen i samverkan med kommunen samt av utställningar på arbetsplatser och i föreningslokaler. Bild- och formkonstgallerierna är i allmänhet privatägda, men vissa drivs
av föreningar eller av konstnärssammanslutningar.
Även gallerierna är huvudsakligen lokaliserade till
landets större kommuner, där den största konstpubliken finns och där medborgarna visar störst intresse
att besöka utställningar. Antalet utställningsbesök
inom bild- och formkonstområdet har minskat något
under de senaste åren, efter en lång period av uppgång.
Ett av verksamhetsområdets centrala problem är
den samtida bild- och formkonstens svaga ställning
utanför landets tre storstadsområden. Motsvarigheten till de regionala teater-, dans-, och musikinstitutionerna, bibliotek och museer som byggts upp i
samverkan mellan stat och region finns knappast inom bild- och formkonsten. Bildkonst är ett av flera
ansvarsområden för de 26 statsbidragsstödda regionala museerna. Det är dock, enligt vad regeringen
erfarit, endast ett mindre antal av dessa som tagit sig
an uppgiften att vara den regionala stödpunkten för
samtida bild- och formkonst.
Regeringen vill informera riksdagen om sin avsikt
att fr.o.m. år 1998 ge Statens kulturråd, Statens
konstråd, Konstnärsnämnden med Bildkonstnärsfonden, Riksutställningar och Statens konstmuseer
med Moderna museet ett gemensamt uppdrag att
utreda hur de statliga insatserna skall utformas så att
fler kan ta del av samtida bildkonst, formgivning och
konsthantverk av god kvalitet oavsett var man bor i
landet. Gruppen bör även studera de statliga insatsernas betydelse för att främja konstnärlig kvalitet,
mångfald och utveckling samt analysera hur arbetsmarknaden för bild- och formkonstnärer utvecklas.
Arbetet bör inledas med en kartläggning av de statliga insatserna inom samtidskonsten och av den övriga
befintliga infrastrukturen inom bild- och formkonstområdet i landet. Kulturrådet ges det samordnande ansvaret för detta uppdrag. Det står Kulturrådet fritt att även knyta andra institutioner till detta
arbete, som t.ex. Röhsska museet, landets enda specialmuseum för konsthantverk och formgivning.
Verksamheten inom landets över 2 500 konstföreningar har stor betydelse för spridandet av intresset
för bild- och formkonsten. Närmare 1 700 av dessa

är anslutna till Sveriges konstföreningars riksförbund
(SKR). Föreningarna arrangerar 7 000 utställningar
varje år, varav 6 000 på arbetsplatser. Konstbildande
verksamhet bedrivs även inom Folkrörelsernas
Konstfrämjande (FKf). Medlemmar är folkrörelseorganisationer på riksnivå och organisationens självständiga distrikt. Tillsammans med distriktens medlemmar, regionalt verksammma folkrörelseorganisationer, omfattar FKf cirka 300 organisationer
över hela landet, med hemvist i 50 olika idéburna
organisationer. Distrikten arrangerar omkring 1 200
utställningar varje år. SKR och FKf svarar genom sin
verksamhet därtill för en stor del av konstförvärven i
landet.
Den statligt finansierade utställningsersättningen
till konstfrämjande organisationer med utställningsverksamhet har ökat i omfattning. För år 1997 uppgår stödet till 5,4 miljoner kronor. Förmedlare av utställningsersättningen har varit SKR och FKf, samt
från år 1997 även Konsthantverkscentrum. Utställningsersättningen ger föreningar på mindre orter
möjlighet att locka kvalificerade konstnärer till sina
utställningar. Sammantaget verkar det statliga stödet
till konstbildningsorganisationerna regionalt utjämnande för möjligheten att se en konstutställning.
Konsten i den gemensamma miljön tillkommer i
hög grad i samband med att nya hus byggs. Den låga
nivån på byggandet sedan ett antal år tillbaka har
därför också haft till effekt att de offentliga konstförvärven och den konstnärliga utsmyckningen av bostäder har minskat. Byggandet för statliga verksamheter och då i synnerhet för universitet och högskolor
har dock varit relativt omfattande under samma period och även Statens konstråds verksamhet har haft
oförändrad omfattning. Det statliga bidraget till
konst i bostadsområden har i många fall varit avgörande för intresset från fastighetsägarens sida att satsa på konst. Samtidigt har medvetenheten hos dessa
ökat om konsten som en god investering för ökad
trivsel och hemkänsla för de boende. Detta ligger väl
i linje med det vidgade uppdrag för Statens konstråd
som riksdagen beslutade om förra året och med utgångspunkterna för det handlingsprogram för arkitektur och formgivning som för närvarande utarbetas
inom Regeringskansliet. Staten har även lämnat bidrag till Folkparkerna i Sverige och till Samlingslokalorganisationernas samarbetskommitté, med syftet
att stimulera till konstförvärv till gemensamma miljöer där konsten möter ett stort antal konstovana besökare.
Hemslöjdsverksamheten har genom hemslöjdskonsulenterna och hemslöjdsföreningarna en stark
regional förankring både bland professionella slöjdare, fritidsslöjdare och den slöjdintresserade allmänheten.
Nämnden för hemslöjdsfrågor har bedrivit en
bred och aktiv verksamhet med god geografisk
spridning. Medel har i huvudsak fördelats till projekt
som också har regional finansiering. Under budget56
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året har områdena barn och ungdom, sameslöjd, råvaror till slöjden, dräktområdet och hotade slöjdtekniker prioriterats. Särskilt när det gäller barn och
ungdomar har arbetet haft stor genomslagskraft och
medfört att tusentals ungdomar har kommit i kontakt med hemslöjdens material och tekniker i varje
län. Men även inom andra områden har hemslöjdskonsulenterna gjort stora insatser som kunskapsförmedlare och informatörer genom en omfattande
kurs- och utställningsverksamhet. Mediebevakningen
av hemslöjdsfrågor har ökat, särskilt på lokal nivå.
Som ett led i satsningen på kultur som utvecklingsfaktor har Nämnden för hemslöjdsfrågor fått i
uppdrag att i samarbete med NUTEK analysera
hemslöjdens ställning och möjligheter i ett regionalt
utvecklings- och näringsperspektiv. Uppdraget skall
redovisas till regeringen den 1 mars 1998.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Konstrådets verksamhet fördelar sig på tre verksamhetsgrenar. Verksamhetsgrenen förvärv av konst till
ny- och ombyggnadsprojekt har under budgetåret
1995/96 svarat för knappt 75 % av Konstrådets
sammanlagda utgifter för förvaltning och konstförvärv. Verksamhetsgrenen förvärv av konst till myndigheter i redan befintliga lokaler (konstansökningar)
har svarat för 20 % samt information om den offentliga konsten i landet för 7 % av utgifterna. 8 %
av utgifterna har haft extern finansiering. Konstrådet
är organiserat i ett kansli med uppgift att administrera, informera och verkställa hanteringen. Inom kansliet finns Informationscentrum för offentlig konst
som är öppet dagligen för allmänheten. Antalet
årsarbetskrafter på kansliet har varit 9,2 personer
och 10 projektledare har därtill varit knutna till förvärvs- och utplaceringsverksamheten. Kansliet flyttar
under 1997 av besparingsskäl till mindre och billigare lokaler.
Från år 1997 har Statens konstråds uppgifter vidgats till att omfatta insatser för den offentliga konsten även utanför de statliga miljöerna.
Besparing på statlig konsumtion föreslås planenligt tas ut med 147 000 kronor.

Slutsatser
Regeringens slutsats är att bidragsgivningen och
myndighetsutövningen inom verksamhetsområdet
som helhet givit goda resultat och att resurserna används på ett ändamålsenligt sätt. Frågan om den
samtida bild- och formkonstens ställning utanför
landets tre storstadsområden bör dock, som nämnts
ovan, närmare utredas gemensamt av de statliga
myndigheterna med verksamhet inom området.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

7.3

Anslag

D 1.

Statens konstråd

1995/96

Utgift

7 743

Utgift

5 100

1997

Anslag

4 655

1998

Förslag

4 503

1999

Beräknat

4 634

2000

Beräknat

4 769

Därav

1996

1

Anslagskredit
Utgiftsprognos

Riksrevisionsverket bedömer att Statens konstråds
årsredovisning i allt väsentligt är rättvisande. RRV
har däremot synpunkter på att regeringen inte klargjort vilka som behörigen skall sitta i myndighetens
styrelse fr.o.m. den 1 januari 1997, samt vilka konsekvenser detta fått för myndighetens beslut om årsredovisningen. Regeringen har den 22 maj 1997 tillsatt en ny styrelse för Statens konstråd.

226

4 429

Slutsatser

1. Beloppen anges i tusental kronor

Det är regeringens uppfattning att den redovisade
verksamheten sammantaget har motsvarat de mål
som satts upp för Statens konstråd.
Regeringen föreslår att 4 503 000 kronor anvisas
Statens konstråd för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslaget till 4 634 000 kronor resp.
4 769 000 kronor.

Statens konstråd har till uppgift att verka för att
konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i
samhällsmiljön. Uppgiften utförs genom att Konstrådet förvärvar god samtidskonst till statens byggnader och andra lokaler för statlig verksamhet samt
medverkar till att konst tillförs även andra gemensamma miljöer än sådana som brukas av staten.
Konstrådet skall också sprida kunskap om konstens
betydelse för en god samhällsmiljö.
För Statens konstråd gäller förordningen
(1996:1597) med instruktion för Statens konstråd.

57
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D 2. Konstnärlig gestaltning av den
gemensamma miljön
1997

Anslag

42 938

1998

Förslag

42 938

1999

Beräknat

43 841

2000

Beräknat

44 765

1

Utgiftsprognos

37 971

1993/94

1994/95

1995/96
(18 MÅN)

Färdiga projekt

36

70

78

Färdiga fasta verk

57

56

39

-

45

69

81

120

274

Kollektioner av lös konst
i projekten
Avslutade
konstansökningar

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel dels för konstförvärv
beslutade av Statens konstråd, dels, under en övergångsperiod, för bidrag enligt förordningen
(1987:316) om bidrag till konstnärlig utsmyckning
av bostadsområden. Under anslaget beräknas även
medel för bidrag till folkparkerna och vissa samlingslokalhållande organisationer för konstinköp.
En prognos om ett anslagssparande på 5 miljoner
kronor har ingivits från Konstrådet för år 1997.
Skälet är att det vidgade uppdraget inte beräknas få
sitt fulla utfall förrän fr.o.m. år 1998, då under år
1997 planerade insatser huvudsakligen slutbetalats.

I samband med det vidgade uppdrag för Statens
konstråd som beslutades av riksdagen förra året har
Konstrådets förvärvsanslag från den 1 januari 1997
tillförts 15 miljoner kronor från det samtidigt avvecklade anslaget för bidrag till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden (prop. 1996/97:1,
bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
För bidrag till konstnärlig utsmyckning av bostadsområden har Boverket under budgetåret
1995/96 avräknat 137 nya projekt mot beviljanderamen med ett sammanlagt bidragsbelopp på
8 miljoner kronor. Under samma budgetår fördelades 10,6 miljoner kronor i bidrag till 185 färdigställda projekt.
Av Statens kulturråds årsredovisning framgår att
bidraget till folkparkernas och vissa samlingslokalhållande organisationers konstinköp har möjliggjort
att konsten når människor som inte annars väljer att
besöka utställningar med bildkonst på museer eller
andra traditionella utställningslokaler. Folkparkerna
har 11-12 miljoner besökare per år och inom de
samlingslokalhållande organisationerna finns 2 300
samlingslokaler spridda över hela landet. Genom att
bidraget förutsätter en motsvarande ekonomisk insats från den mottagande parten genererar bidraget
ytterligare resurser för konsten.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Förutsättningarna för Konstrådets arbete med förvärv av konst till ny- och ombyggnadsprojekt förändrades i samband med att huvuddelen av statens
fastighetsförvaltning bolagiserades år 1993. De tidigare väletablerade myndighetsrelationerna med den
statliga fastighetsförvaltningen bröts upp och nya
relationer har etablerats med såväl statliga som andra
fastighetsbolag. Gemensamma riktlinjer för samarbetet har upprättats mellan Konstrådet och de statliga
fastighetsbolagen Vasakronan AB resp. Akademiska
Hus AB. Under senaste budgetåret har ett något
minskat antal projekt genomförts jämfört med året
dessförinnan. Samtidigt har dessa projekt varit mer
omfattande i genomsnitt än tidigare år. En stor andel
av projekten har gällt universitets- och högskolelokaler där stora byggen tillförts kvalificerade konstsatsningar.
Under budgetåret 1995/96 gjordes en kraftfull
satsning på de s.k. konstansökningarna, som avser
utplacering av konst utan koppling till nybyggnation.
274 myndigheters konstansökningar tillgodosågs under budgetåret och väntetiden har avsevärt minskats.
En markant ökning av antalet nytillkomna konstansökningar vittnar samtidigt om ett stort intresse för
dessa insatser från de statliga myndigheternas sida.
Såväl konstprojekten som konstansökningarna har
spridits till ett stort antal orter i hela landet. En uppgift som tagit ökade resurser i anspråk under året har
varit de samråd som genomförs med fastighetsägare,
arkitekt och brukare under projektets gång.

Beställningsbemyndigande
Beställningar av konst behöver göras under budgetåret 1998 till ett belopp av högst 15 miljoner kronor
som medför utgifter efter år 1998.
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Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK)
svarar för nämndens medelsförvaltning och personaladministration.

BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE FÖR STATENS
KONSTRÅD ATT BESTÄLLA KONST OCH BERÄKNAD ANSLAGSPÅVERKAN UNDER PERIODEN
1998–2001 OCH SENARE. BELOPPEN ANGES I
TUSENTAL KRONOR.
1998

1999

2000

2001
OCH
SENARE

SUMMA

Regeringens överväganden

Utnyttjat bemyndigande t.o.m.
1995/96

5 200

-

-

-

-

Anvisat bemyndigande för 1997

10 000

3 000

-

-

3 000

Resultatinformation

Begärt bemyndigande för 1998
Summa

-

10 000

5 000

-

15 000

15 200

13 000

5 000

-

18 000

Nämnden för hemslöjdsfrågor har genom informations- och fortbildningsinsatser ökat medvetandet om
de gemensamma målen inom konsulentkåren. Samarbetet över länsgränserna har ökat och nya arbetsmetoder har prövats i konsulentarbetet
Under år 1996 arrangerade konsulenterna 405
kurser i olika slöjdtekniker med sammanlagt ca
5 400 deltagare. På regional nivå har 166 utställningar om hemslöjd producerats av eller i samarbete
med konsulenterna.
Insatser för att rädda hotade slöjdtekniker har
prioriterats för att utveckla och finna nya arbetsmetoder. Det är också ett led i förberedelsearbetet inför
utställningen Slöjden är här! Slöjden är härlig! på
Liljevalchs konsthall år 1998.
Rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom
har, eftersom tjänsten har permanentats fr.o.m år
1997, kunnat bedriva sitt arbete mer långsiktigt både
på riksplanet och ute i länen. Slöjdtåget och slöjdverkstaden på Hultfredsfestivalen blev ett startskott
för ett nytt skede i hemslöjdens utåtriktade arbete
mot barn och ungdomar. En kår av ungdomsledare
har börjat utbildas och man har startat ideella ungdomssektioner. Nya kontaktytor har skapats och
samarbete har inletts med flera nya samarbetspartner
och organisationer som t.ex. Barncancerfonden och
arbetsgruppen Kultur i skolan.
Under året har dräktarbetet intensifierats. Nämnden har inlett ett samarbetete med de tre folkrörelseorganisationerna som arbetar med dräktfrågor och
erhållit projektmedel för en treårsperiod i avsikt att
skapa ett nationellt Dräktcentrum.
I Hemslöjdens arkivprojekt, som delvis finansieras
med Sesam-medel, har arbetsmetoder för att digitalisera och tillgängliggöra länens hemslöjdsarkiv introducerats i de första sex länen. Avsikten är att man
sedan i samtliga län skall kunna arbeta vidare på
egen hand med att bygga upp en nationell bilddatabas.
Besparing på statlig konsumtion föreslås tas ut
med 92 000 kronor år 1998.

Slutsatser
Regeringen föreslår att 42 938 000 kronor anvisas
till konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslaget till 43 841 000 kronor resp. 44 765 000
kronor.

D 3. Nämnden för hemslöjdsfrågor
1995/96

Utgift

4 054

Utgift

3 200

1997

Anslag

1 126

1998

Förslag

1 056

1999

Beräknat

1 085

2000

Beräknat

1 116

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

496

1 600

1. Beloppen anges i tusental kronor

Nämnden för hemslöjdsfrågor skall enligt sin instruktion (1988:315) ta initiativ till, planera, samordna och göra insatser för att främja hemslöjd i den
mån sådana uppgifter inte ankommer på annan statlig myndighet. Nämnden skall inom sitt verksamhetsområde fördela statligt stöd till hemslöjdsfrämjande verksamhet.
Nämnden står som samordnare för hemslöjdskonsulentverksamheten och har bemyndigande att pröva
frågan om huvudmannaskap för konsulenterna.
Under budgetåret 1995/96 anvisades medel för
bidrag till projekt inom hemslöjdsområdet under anslaget Nämnden för hemslöjdsfrågor. Från och med
år 1997 anvisas medel för detta ändamål som en särskild anslagspost under anslaget D 4 Främjande av
hemslöjden.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några invändningar. RRV har i sin årliga rapport uppmärksammat att nämndens instruktion inte överensstäm59

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

mer med de faktiska förhållandena när det gäller ansvarsfördelning mellan nämnden och NUTEK beträffande medelsförvaltning. Frågan kommer att behandlas i den översyn av myndighetsstrukturen som
för närvarande genomförs inom Kulturdepartementet.

Svenska hemslöjdsföreningars riksförbund är en
ideell förening som har till uppgift att främja den
svenska hemslöjden och dess utveckling samt fungera
som centralt organ för landets hemslöjdsföreningar.
Från och med år 1997 anvisas medel för bidrag till
projekt inom hemslöjdsområdet som en särskild anslagspost under anslaget Främjande av hemslöjden.
Medel för detta ändamål anvisades under budgetåret
1995/96 under anslaget D 3 Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Slutsatser
Nämnden för hemslöjdsfrågor har enligt regeringens
bedömning uppfyllt målen för verksamheten. Regeringen anser att nämndens verksamhet svarar mot
kravet på en effektiv användning av insatta resurser.
Regeringen föreslår att för år 1998 anvisas
1 056 000 kronor till Nämnden för hemslöjdsfrågor.
För år 1999 beräknas anslaget till 1 085 000 kronor
och för år 2000 till 1 116 000 kronor.
Enligt propositionen (prop. 1980/81:87) om vissa
frågor om hemslöjden bör huvudmannaskapet för
länshemslöjdskonsulenterna kunna utövas av antingen hemslöjdsförening eller landsting och frågan om
huvudmannaskap bör kunna lösas i samförstånd
mellan hemslöjdsförening, landsting, konsulenter och
Nämnden för hemslöjdsfrågor. Försöksverksamhet
med länsmuseer som huvudmän har fallit mycket väl
ut. Regeringen anser därför att även annan än hemslöjdsförening och landsting bör kunna vara huvudman. Liksom tidigare bör frågan lösas i samförstånd.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Resultatet av verksamheten redovisas under anslaget
Nämnden för hemslöjdsfrågor.

Slutsatser
Regeringen föreslår att 16 907 000 kronor anvisas
till Främjande av hemslöjden. För år 1999 beräknas
anslaget till 17 245 000 konor och för år 2000 till
17 590 000 kronor.

D 5. Bidrag till bild- och
formområdet
D 4. Främjande av hemslöjden
1995/96
Därav

1997

1996

Utgift

21 405

Utgift

11 200

Anslag

16 464

1997

Anslag

14 741

1998

Förslag

14 741

1999

Beräknat

15 254

2000

Beräknat

15 786

1

Utgiftsprognos

16 464

1

Utgiftsprognos

14 741

1998

Förslag

16 907

1. Beloppen anges i tusental kronor

1999

Beräknat

17 245

2000

Beräknat

17 590

Under anslaget anvisas medel för bidrag till organisationer m.m. på bild- och formkonstområdet.
Under anslaget anvisas också medel för bidrag till
Akademien för de fria konsterna. Akademien skall
bl.a. främja utvecklingen inom bild- och byggnadskonsten samt bevaka och informera om viktigare
frågor inom området.

1. Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras av Nämnden för hemslöjdsfrågor för bidrag till hemslöjdskonsulenternas verksamhet, Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund och
till projekt inom hemslöjdsområdet.
Hemslöjdskonsulentverksamheten bestod under
budgetåret 1995/96 av två hemslöjdskonsulenter i
varje län, en med inriktning mot textil slöjd och en
mot hård slöjd samt fyra rikskonsulenter, varav tre är
verksamma som sameslöjdskonsulenter och en som
spetskonsulent. Sedan år 1992 har även försöksverksamhet med en projektanställd rikskonsulent för
barn och ungdom bedrivits. Från och med år 1997
har tjänsten permanentats.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Statens kulturråd har under innevarande år, med
stöd av förordningen (1984:326) om statsbidrag
till kulturella ändamål, lämnat bidrag till Sveriges
Konstföreningars Riksförbund, Folkrörelsernas
60
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Konstfrämjande, Föreningen Svensk Form, Föreningen Handarbetets Vänner, Grafiska Sällskapet,
Svenskt Barnbildarkiv, Nutida Svenskt Silver och
Stiftelsen Gerlesborgsskolan. Bidrag har också
lämnats till 16 konsthantverkskooperativ.
Mottagarna av verksamhetsbidragen representerar
stor fackkunskap och har en viktig och till de större
institutionerna kompletterande uppgift för förmedling och bildpedagogik inom flera av bildkonstens
områden. Trots bidragens många gånger begränsade
storlek har de stor betydelse för dessa verksamheters
fortlevnad.
Det statliga bidraget till utställningsersättning som
förmedlats av konstbildningsorganisationerna har
förbättrat möjligheterna att ställa ut verk av mer
etablerade konstnärer även i landets mindre orter.
Antalet utställningar som på detta sätt medfört ersättning till den utställande konstnären har stadigt
ökat under senare år. Utställningsersättningen har
därmed bidragit till en höjd kvalitet i utställningsverksamheten på lokal nivå.

ÅR

ANTAL UTSTÄLLNINGAR
MED UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

ANTAL KONSTNÄRER
SOM ERHÅLLIT UTSTÄLLNINGSERSÄTTNING

1994

414

178

1995

496

241

1996

554

271

Akademien för de fria konsterna mottog 2 370 000
kronor i statligt verksamhetsbidrag budgetåret
1995/96. Akademien har hållit sitt bibliotek och arkiv öppet för allmänheten samt för elever vid Konsthögskolan. Vidare har ett stort antal öppna föreläsningar, seminarier och debatter hållits, vissa med
anknytning till de utställningar som samtidigt visats i
Akademiens tre utställningslokaler.

Slutsatser
Regeringen föreslår att 14 741 000 kronor anvisas
för bidrag till bild- och formområdet år 1998. För år
1999 beräknas anslaget till 15 254 000 kronor och
för år 2000 beräknas 15 786 000 kronor.
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8 E Ersättningar och bidrag till konstnärer

8.1

Omfattning/ändamål

slagsrätt till Konstnärsnämndens styrelse och till styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond.

Verksamhetsområdet omfattar Konstnärsnämndens
fördelning av ersättningar och bidrag till konstnärer
inom bild-, form-, ton-, scen- och filmkonstområdena samt fördelning av ersättningar och bidrag till
ordområdet som beslutas av styrelsen för Sveriges
författarfond. Härutöver ingår även upphovsrättsorganisationens Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS)
verksamhet vad avser fördelning av individuell visningsersättning.

Prioriteringar för 1998
Den inriktning av verksamheten som regeringen redogjorde för i propositionen om kulturpolitik ligger
fast.
Bidragsgivningen till projekt med syfte att skapa
fler arbetstillfällen för konstnärer, liksom bevakningen av konstnärernas ekonomiska och sociala situation, kommer även i fortsättningen att prioriteras.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

315,0

250,7

262,1

1998

1999

2000

249,3

289,0

294,9

8.2
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Antalet ansökningar till olika typer av ersättningar
och bidrag inom verksamhetsområdet visar på små
förändringar sedan början av 1990-talet.
Antalet fördelade projektbidrag har ökat. Ökningen är störst inom området bild och form.
Bidragsbeloppen har också ökat.

Resultatbedömning och
slutsatser

I propositionen om kulturpolitik redogjorde regeringen för inriktningen av de framtida insatserna för
konstnärerna.
Huvudlinjen är att skapa sådana villkor för de
professionella konstnärerna att de kan basera sin försörjning på ersättning för utfört arbete. Ersättningar
till konstnärer bör dock även i fortsättningen kompletteras med stöd till det konstnärliga skapandet i
form av bidrag och stipendier. Därmed ges konstnärer möjlighet att under viss tid och med ekonomisk
trygghet ägna sig åt det konstnärliga skapandet oavsett om efterfrågan är säkrad.
I propositionen om kulturpolitik redovisade regeringen även sin bedömning av de övergripande utvecklingstendenserna vad avser konstnärernas villkor. I det följande görs en kompletterande bedömning av utvecklingen inom verksamhetsområdet på
grundval av de årsredovisningar som givits in för
budgetåret 1995/96.

Större förändringar
Verksamhetsområdet tillfördes år 1997 ytterligare
18 miljoner kronor med syfte att förbättra möjligheten för yrkesverksamma konstnärer att bedriva
konstnärligt utvecklingsarbete. Därutöver anvisades
ytterligare 3 miljoner kronor för att möjliggöra en
utvidgad satsning på det internationella konstnärsutbytet.
Under år 1997 avser regeringen, med hänvisning
till vad som redovisats i propositionen (prop.
1996/97:3) om kulturpolitik, fatta beslut om för63
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Utvecklingen inom verksamhetsområdet
Konstnärernas situation avviker på många sätt från
andra yrkesgruppers. Bland annat ligger arbetslösheten bland konstnärer på dubbelt så hög nivå som för
genomsnittet på arbetsmarknaden, såväl i låg- som
högkonjunktur. De vanligaste anställningsformerna
är tidsbegränsade anställningar eller projektanställningar samt olika typer av uppdrag. Vidare råder sedan länge en obalans mellan utbud och efterfrågan
på arbetskraft. Konstnärerna utgör inte heller en
homogen grupp då arbetssituationen kan på olika
sätt varierar både mellan de olika konstarterna och
mellan de enskilda konstnärerna.
Intresset för konstnärliga utbildningar är mycket
stort liksom tillströmningen till kulturområdet.
Konstnärernas inkomstutveckling är i regel svag. Beroendet av statligt stöd, dels olika typer av ersättningar och bidrag, dels arbetsmarknadspolitiska insatser är påfallande stort inom de konstnärliga
yrkesgrupperna. Regeringen har under innevarande
år beslutat om nya åtgärder i kampen mot arbetslösheten. Fr.o.m. den 1 juli 1997 gäller exempelvis nya
regler om resursarbete i enlighet med förordningen
(1987:411) om beredskapsarbete (ändrad senast
1997:583), en åtgärd som kan på ett positivt sätt bidra till nya arbetsmöjligheter för konstnärer inom
ramen för ordinarie verksamhet där konstnärliga yrken finns företrädda.
Koncentrationen av konstnärer till storstadsområden är påtaglig. Storstadsregionerna utgör i dag
konstnärliga centrum till vilka många konstnärer söker sig. Anledningen till detta är bl.a. försörjningsaspekter men också att storstäderna erbjuder särskild
stimulans för det konstnärliga skapandet. Statistiken
uppvisar dock skillnader mellan olika konstnärsgrupper.
Antalet kvinnor inom de konstnärliga yrkena har
under de senaste decennierna ökat markant. Bland
dem som sökte bidrag hos Konstnärsnämnden budgetåret 1995/96 var 50 % kvinnor. Det förekom
dock stora skillnader mellan olika konstområden.
Bland dem som sökte bidrag inom området bild och
form utgjorde kvinnorna 54 % av de bidragssökande. Inom kategorin upphovsmän på musikområdet
(tonsättare) var enbart 16 % kvinnor. Av samtliga
beviljade bidrag budgetåret 1995/96 tillföll 44 %
kvinnor.
Den centrala myndigheten inom verksamhetsområdet är Konstnärsnämnden som har till uppgift att
genom fördelning av ersättningar och bidrag främja
bild-, form-, ton-, scen- och filmkonstnärers möjlighet att ägna sig åt kvalificerat konstnärligt arbete.
Vidare skall konstnärernas ekonomiska och sociala
situation bevakas. I syfte att skapa fler arbetstillfällen
för konstnärer har fördelning av projektbidrag prioriterats i förhållande till andra bidragsformer.
Under år 1997 arbetar tre olika utredare med den
gemensamma uppgiften att belysa frågor som har
med konstnärernas villkor att göra (dir. 1996:80, dir.

1996:81 och dir. 1997:58). Samtliga utredare skall
presentera sina resultat under hösten 1997. Därutöver fortskrider arbetet inom Regeringskansliet med
utformningen av förslag till upphovsrättslig ersättning vid spridning av tomband för att i viss mån
kompensera upphovsmännen för tillåten kopiering
av deras verk (s.k. kassettersättning). Regeringens
avsikt är att en proposition om konstnärernas villkor
skall kunna lämnas till riksdagen våren 1998 vilket
kan leda till nya reformer och omprioriteringar inom
verksamhetsområdet år 1999.

Slutsatser
Utvecklingen inom verksamhetsområdet föranleder
inte någon ändrad inriktning under år 1998 vad avser statens insatser inom verksamhetsområdet Ersättningar och bidrag till konstnärer. Statens insatser
bör även i fortsättningen i huvudsak syfta till att förbättra de yrkesverksamma konstnärernas ekonomiska villkor, dels genom ersättning för utfört arbete,
dels genom direkta stödinsatser i form av statliga ersättningar och bidrag. I syfte att skapa fler arbetsmöjligheter för konstnärer avser regeringen att ge
projektbidragsgivningen fortsatt prioritet.
Regeringen kan konstatera att det utifrån tillgänglig resultatinformation är svårt att uttala sig om bidragsgivningens effekter på konstnärernas ekonomiska situation. Bevakningen av konstnärernas
ekonomiska och sociala situation samt metoderna
för mätning av bidragsgivningens effekter måste avsevärt förbättras och intensifieras innan regeringen
kan utvärdera bidragsgivningens olika former på ett
tillfredsställande sätt.

8.3

Anslag

E 1.

Konstnärsnämnden

1995/96

Utgift

9 927

Utgift

6 800

1997

Anslag

9 173

1998

Förslag

9 207

1999

Beräknat

9 476

2000

Beräknat

9 754

Därav

1996

1

Anslagskredit
Utgiftsprognos

219

8 954

1. Beloppen anges i tusental kronor

Konstnärsnämnden har till uppgift att besluta om
statliga ersättningar och bidrag till bild-, form-, ton-,
scen- och filmkonstnärer. Nämnden skall vidare
hålla sig underrättad om konstnärernas ekonomiska
och sociala förhållanden. Tillsammans med styrelsen
för Sveriges författarfond skall nämnden avge förslag
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till innehavare av inkomstgarantier. Syftet med verksamheten är att genom fördelning av bidrag och ersättningar verka för att förbättra konstnärernas villkor.

närsnämndens styrelse, dels att vissa konstnärsorganisationer får förslagsrätt vid förordnande av ledamöter i styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond. Vid
riksdagsbehanlingen
av
propositionen
(bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129) delade kulturutskottet regeringens uppfattning i frågan och hade
inget att erinra mot regeringens avsikt att vidta
nämnda förändringar. Förändringen avses träda i
kraft den 1 januari 1998.
Besparing på statlig konsumtion föreslås planenligt tas ut med 195 000 kronor år 1998.
Beräkningen av anslaget utgår från att Konstnärsnämnden skall bedriva sin verksamhet med oförändrad inriktning och omfattning.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Konstnärsnämndens verksamhet kan delas in i två
grenar. Den ena är fördelning av statliga ersättningar
och bidrag, den andra att bevaka konstnärernas ekonomiska och sociala situation.
Vad avser bidragsfördelning har nämnden
prioriterat projektbidragsgivningen med syfte att
skapa fler arbetsmöjligheter för konstnärer. Projektbidragen kan utgå till målinriktat konstnärligt utvecklingsarbete av mer kostnadskrävande natur.
Projektet skall ha betydelse inom det aktuella konstområdet. Konstnärsnämnden har i sin årsredovisning
för budgetåret 1995/96 inte närmare analyserat i vilken utsträckning projektbidragen lett till fler arbetsmöjligheter. Beträffande övriga ersättnings- och bidragsformer hänvisas till anslaget E 2 Ersättningar
och bidrag till konstnärer.
När det gäller den andra verksamhetsgrenen har
Konstnärsnämnden redogjort för svårigheter bl.a.
med att hitta generella metoder för detta. Konstnärsnämnden har därför valt att studera avgränsade
konstnärsgrupper var för sig med metoder anpassade
för respektive grupp. Bland annat har tonsättarnas
villkor granskats. Rapporten om tonsättarnas villkor
som presenterades våren 1996 resulterade i att regeringen i budgeten för år 1997 förstärkte insatserna
för denna konstnärsgrupp. Under innevarande år har
Konstnärsnämnden presenterat en studie av dansarnas situation. Studien visar på de problem som uppstår för de yrkesverksamma dansarna då de av åldersskäl vid 40 års ålder ej längre kan dansa yrkesmässigt.
För år 1997 anvisades Konstnärsnämnden ytterligare 3 miljoner kronor för att utveckla en väl fungerande internationell ateljéverksamhet. Verksamheten,
som benämns IASPIS ( International Artists´ Studio
Program in Stockholm), har kommit i gång på ett
lovande sätt. Under våren 1997 har bl.a. tre internationellt namnkunniga konstnärer arbetat vid IASPIS.
Under hösten kommer ytterligare tre. Från den 1 juli
1997 har IASPIS förhyrt en fastighet i Stockholm för
att kunna erbjuda bostäder till gästande konstnärer.
Regeringen avser att, med hänvisning till vad som
redovisats i propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik, vidta ändringar i förordningen (1988:831)
med instruktion för Konstnärsnämnden. Ändringarna kommer att innebära dels att Konstnärliga och
litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS) får
förslagsrätt vid förordnande av ledamöter i Konst-

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) bedömer att Konstnärsnämndens årsredovisning för budgetåret
1995/96 är i allt väsentligt rättvisande. RRV har
dock vissa invändningar bl.a. när det gäller beslut om
årsredovisning och överskridande av anslag. Konstnärsnämnden har, med anledning av kritiken, utlovat
en förbättring av sina rutiner.
Regeringen kommer i den pågående resultatdialogen med nämnden att följa upp åtgärder för att förbättra ekonomihanteringen.

Slutsatser
Det är regeringens bedömning att den redovisade
verksamheten sammantaget har motsvarat de mål
som satts upp för Konstnärsnämnden.
Regeringen vill framhålla att det arbete som redan
bedrivs av Konstnärsnämnden vad avser utvecklingen av metoder för uppföljning är mycket angeläget.
Regeringen föreslår att medel under anslaget för
år 1998 anvisas med 9 207 000 kronor. För år 1999
beräknas anslaget till 9 476 000 kronor och för år
2000 till 9 754 000 kronor.

E 2.

Ersättningar och bidrag till
konstnärer

1997

Anslag

235 051

1998

Förslag

240 105

1999

Beräknat

279 549

2000

Beräknat

285 107

1

Utgiftsprognos

230 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för visningsersättning
åt bild- och formkonstnärer för att deras verk i of65
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fentliga institutioners ägo visas för allmänheten eller
används på annat allmännyttigt sätt. Anvisade medel
fördelas av styrelsen för Sveriges bildkonstnärsfond.
Verksamheten regleras i förordningen (1988:831)
med instruktion för Konstnärsnämnden samt i förordningen (1982:600) om Sveriges bildkonstnärsfond.
Från anslaget lämnas även den individuella visningsersättningen. Ersättningen fördelas individuellt
mellan konstnärer i enlighet med kriterier fastställda
av upphovsrättsorganisationen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS). Fördelningen av den s.k. IVersättningen regleras för övrigt i förordningen
(1996:1605) om individuell visningsersättning.
Vidare lämnas bidrag enligt förordningen
(1976:528) om bidrag till konstnärer. Bidragen har
formen av exempelvis konstnärsbidrag, projektbidrag, stöd till internationellt kulturutbyte och långtidsstipendier. För år 1997 utgår 102 långtidsstipendier. Styrelsen för Sveriges författarfond utdelar
bidragen till författare, översättare, kulturjournalister
och dramatiker och Konstnärsnämnden fördelar bidragen till övriga konstnärer.
Inkomstgarantier för konstnärer fördelas enligt
förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för
konstnärer till konstnärer som står för konstnärlig
verksamhet av hög kvalitet och betydelse för svenskt
kulturliv. Beslut om innehavare fattas av regeringen
efter gemensamt förslag av Konstnärsnämnden och
Sveriges författarfond eller efter yttrande av dessa
organ. Regeringen har fastställt antalet inkomstgarantier till 157.
Konstnärsnämnden har även att fördela stöd till
produktion av kortfilm under anslaget I 1 Filmstöd.
Bidraget ges företrädesvis antingen som startbidrag
till unga filmare som bidrag till film- och videoexperiment för att i mindre skala pröva en idé eller i form
av bidrag till icke kommersiell, konstnärligt syftande
film.
Bestämmelser om biblioteksersättning finns i förordningen (1962:652) om Sveriges författarfond.
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 överenskommelsen
har regeringen åtagit sig att som ett led i beredningen
av sitt förslag till statsbudgeten förhandla med organisationerna om storleken på nämnda grundbelopp.
När avtal träffats skall regeringen lägga fram förslag
till riksdagen om anslagsberäkningen på grundval av
det avtalade grundbeloppet.
Styrelsen för Sveriges författarfond har till uppgift
att besluta om ersättning till författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek. Vidare har styrelsen att besluta om statliga bidrag till författare,
översättare, kulturjournalister och dramatiker samt

att tillsammans med Konstnärsnämnden avge förslag
till innehavare av inkomstgaranti för konstnärer.
Enligt Konstnärsnämndens delårsrapport för första halvåret 1997 förväntas man för år 1997 ha ett
utgående saldo motsvarande 15 % av de medel som
nämnden disponerar under anslaget. Flera av nämndens bidragstyper måste rekvireras av mottagaren
innan de betalas ut. I vissa fall kan lång tid förflyta
mellan beslut och utbetalning. Anslaget bedöms dock
till sin helhet vara intecknat vid årets slut.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet ansökningar till olika typer av ersättningar
och bidrag inom området visar på små förändringar.
Antalet fördelade projektbidrag har ökat i jämförelse
med tidigare år. Ökningen har varit störst inom området bild och form där 121 bidrag fördelades budgetåret 1995/96 (80 på årsbasis) jämfört med 56 bidrag närmast föregående budgetår. Genomsnittsbeloppet har också ökat från 118 100 kronor per
projektbidrag budgetåret 1991/92 till 145 100 kronor per bidrag budgetåret 1995/96.
Stöd till internationellt kulturutbyte har ökat påtagligt budgetåret 1995/96. Antalet bidrag har dock
genom åren legat konstant (omkring 300 per år) medan det totala bidragsbeloppet ökat från cirka
5 460 000 kronor budgetåret 1994/95 till cirka
10 800 000 kronor budgetåret 1995/96 (cirka
7 230 000 kronor på årsbasis).
Regeringen har den 5 juni 1997 godkänt en överenskommelse med Sveriges författarförbund m.fl. om
biblioteksersättningen för år 1998. Enligt denna skall
grundbeloppet för hemlån av originalverk vara
98 öre vilket är en höjning med 2 öre jämfört med
nivån för år 1997. Medelsberäkningen för år 1998
utgår från den senaste slutligt fastställda biblioteksstatistiken, vilket är statistiken för år 1995. Den totala kostnaden för biblioteksersättning år 1998 uppgår till 107 439 000 kronor, vilket innebär en ökning
av anslaget med 1 686 000 kronor. Detta möjliggörs
genom en viss omfördelning av resurser inom litteraturområdet. Som redovisats under anslaget C 2 Litteraturstöd minskas detta anslag med nämnda belopp.
För år 1999 beräknas för fortsatta insatser för
konstnärer en ökning av anslaget med 34 miljoner
kronor.

Slutsatser
Sammantaget kan konstateras att de olika ersättnings- och bidragsformerna har stor betydelse för de
yrkesverksamma konstnärernas möjligheter att ägna
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sig åt konstnärligt skapande av hög kvalitet och att
ägna sig åt konstnärligt utvecklingsarbete.
Regeringen föreslår att medel under anslaget för
år 1998 anvisas med 240 105 000 kronor. För år
1999 beräknas anslaget till 279 549 000 kronor och
för år 2000 till 285 107 000 kronor.
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9 F Arkiv

9.1

Omfattning/ändamål

som tydligast påverkat det statliga arkivväsendet är
dels strukturomvandlingar inom förvaltningen med
bolagisering, privatisering eller nedläggning av offentlig verksamhet, dels den pågående, snabba utvecklingen inom informationsteknologin.

Till verksamhetsområdet Arkiv hör anslagen Riksarkivet och landsarkiven, Arkivet för ljud och bild,
Språk- och folkminnesinstitutet, Svenskt biografiskt
lexikon samt Bidrag till regional arkivverksamhet.
Riksarkivet är den centrala statliga myndigheten
inom arkivområdet med huvuduppgift att främja en
god arkivhantering och att bevara, vårda, tillhandahålla samt tillgängliggöra arkivmaterial. Genom
framför allt Riksarkivets regionala organisation med
en uppdelning på sju landsarkiv, med placering i
Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, Härnösand och Östersund, har arkivsektorn en god spridning i landet. Landsarkiven är arkivdepå för det egna
länets samt i regel några närbelägna läns arkivhandlingar. Stadsarkivet i Stockholm har funktionen som
arkivmyndighet för myndigheter i hela Stockholms
län och Värmlandsarkiv i Karlstad har samma funktion för Värmlandsregionen. Språk- och folkminnesinstitutet finns på fem orter i landet. Riksarkivets
nämnd för enskilda arkiv ger bidrag till folkrörelsearkiv, företagsarkiv och andra enskilda arkivinstitutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet.
Inom det statliga arkivområdet är ca 640 personer
anställda, varav ca 200 med lönebidrag.

Större förändringar
Inga större förändringar har genomförts inom arkivområdet.
Prioriteringar för 1998
Den inriktning som regeringen redogjorde för förra
året i propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik ligger fast. En satsning på folkrörelsearkiv föreslås. Genom att länsarkiven inordnas i det statliga
stödenhetssystemet främjas ökad tillgänglighet och
ökad regional verksamhet.

9.2

Verksamhetsområdet behandlades hösten 1996 i regeringens proposition om kulturpolitik. Där redogjorde regeringen för de fortsatta insatserna inom
arkivområdet.
Målet för den statliga arkivverksamheten finns
angivna i arkivlagen (1990:782) och kan sammanfattas så att myndigheternas arkiv utgör en del av det
nationella kulturarvet och att dessa arkiv skall hanteras så att de tillgodoser:

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

427,7

297,7

292,8

1998

1999

2000

285,4

293,7

303,3

Resultatbedömning och
slutsatser

– rätten att ta del av allmänna handlingar,

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Sesam-projekten (se vidare under verksamhetsområdet H Museer och utställningar) inom arkivområdet
har gett mycket goda resultat. Främst har olika registrerings- och digitaliseringsarbeten bedrivits, vilka
medfört ökad tillgänglighet till arkiven. De faktorer

– behovet av information för rättskipningen och
förvaltningen,
– forskningens behov.
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detta inom släktforskningen, vilket vuxit till en folkrörelse.

Tillståndet och utvecklingen inom
verksamhetsområdet
En viktig verksamhet för arkivområdet är mottagande av arkivmaterial, i olika skick och på skilda material. Arkivmyndigheterna är därför regelbundet sysselsatta med frågor rörande hur nya medier skall
gallras, bevaras, vårdas och tillgängliggöras. Teknikutvecklingen medför också att frågor av upphovsrättslig karaktär, frågor om vad som är en allmän
handling m.m. uppstår, vilket medför konsekvenser
för arkivmyndigheterna. Arkivmyndigheterna arbetar
vidare på att kunna hantera en kraftigt ökande
mängd information.
Strukturomvandlingen inom förvaltningen är ytterligare en faktor som i stor utsträckning påverkat
arkivmyndigheternas arbete. Bolagisering, privatisering eller nedläggning av offentlig verksamhet har
medfört, förutom emottagande av ibland stora
mängder arkivmaterial och därmed sammanhängande arbetsuppgifter, att nya gallringsregler och planer
måste tas fram. En effekt av att arkivmyndigheterna
övertar allt yngre material är dels ökningen av antalet
tidskrävande sekretessprövningar, dels att arkiven får
nya grupper av användare, t.ex. åklagare, poliser och
journalister.

Slutsatser
Arkivmyndigheterna har i allt väsentligt uppnått de
för verksamheten uppsatta långsiktiga, övergripande
målen. Verksamheten svarar mot kravet på en effektiv användning av insatta resurser. Från denna bedömning gör regeringen en reservation för Språkoch folkminnesinstitutet, se vidare under anslaget för
myndigheten. Arkivmyndigheternas verksamhetsinriktning bör därför bibehållas.

9.3

Anslag

F 1.

Riksarkivet och landsarkiven

1995/96

Utgift

337 126

Utgift

227 100

1997

Anslag

223 973

1998

Förslag

226 435

1999

Beräknat

232 464

2000

Beräknat

238 580

Därav

Statens insatser på området

1996

1

Anslagssparande

33 343

Utgiftsprognos

232 206

1. Beloppen anges i tusental kronor

Genom olika satsningar, arbetsmarknadsåtgärder
m.m. har samverkan stärkts mellan dels arkivmyndigheter och arkivbildande myndigheter, dels mellan
de olika kulturarvsområdena samt mellan arkivmyndigheter och näringsliv och internationella organisationer. Samordning av lokaler och verksamheter har
medfört högre effektivitet och lägre kostnader för
arkivmyndigheterna. Överlag anser regeringen att
arkivmyndigheterna är kostnadsmedvetna och att de
på ett tillfredsställande sätt ser över möjligheterna till
effektivisering och minskade kostnader.

Riksarkivet och landsarkiven är statliga arkivmyndigheter med särskilt ansvar för den statliga arkivverksamheten och för arkivvården i landet som
framgår av arkivlagen (1990:782), arkivförordningen
(1991:446) och instruktionen för Riksarkivet och
landsarkiven (1995:679).
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att Riksarkivet och landsarkiven hade ett anslagssparande på 33 343 000 kronor.
Regeringen har därför funnit det möjligt att som besparing dra in 5 miljoner kronor av anslagssparandet.
Besparingen har använts för att finansiera vissa överskridanden inom utgiftsområdet. Enligt Riksarkivets
prognos för innevarande budgetår kommer anslagssparandet att vara 19 miljoner kronor. Riksarkivet
vidtar detta långsiktiga sparande bl.a. för att kunna
klara redan nu förutsedda hyresökningar under de
närmast kommande åren, nödvändig arkivdepåexpansion och en utökad regional landsarkivorganisation. Anslagssparandet bedöms i huvudsak vara förbrukat vid utgången av år 1999.

Effekter av statliga insatser
En tydligare inriktning mot en bredare allmänhet
märks i arkivmyndigheternas arbete genom att tillgängligheten har förbättrats. Digitalisering och ny
teknik har även i hög grad underlättat spridning av
och förbättrat tillgången till myndigheternas arkivbestånd. Information kan därmed även tillhandahållas
på andra ställen än i arkivinstitutionerna, t.ex. via
Internet och andra nätverk. Den nyligen inledda
verksamheten där databaser i olika länder knyts
samman underlättar ytterligare åtkomsten av arkivens bestånd. I takt med arkivmyndigheternas arbete
för att öka tillgängligheten till arkiven har också intresset för att nyttja dess bestånd ökat. Särskilt märks
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Förevarande anslag minskas därför med 2 320 000
kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Riksarkivet och landsarkiven har arbetat efter sina
långsiktiga mål och verksamhetsmål varvid t.ex. kan
nämnas att Riksarkivet och landsarkiven avslutat inspektionerna och besöken hos statliga myndigheter,
inom ramen för projektet samordnad tillsyn (SATS).
För närvarande pågår en uppföljning av de huvudsakliga bristerna i myndigheternas arkivhantering.
Flera insatser har vidare gjorts för att öka samverkan
mellan dels arkivmyndigheter och arkivbildande
myndigheter, dels mellan de olika kulturarvsområdena samt mellan arkivmyndigheter och näringsliv och
internationella organisationer. Antalet framtagna
volymer liksom antalet mikroficher hos Riksarkivet
och landsarkiven har ökat. Antalet registreringar av
arkivhandlingar har nästan tiodubblats, främst tack
vare Sesam- och ALU-projekt. Detta, liksom fler och
bättre förteckningar, har i hög grad ökat tillgängligheten till arkiven genom att bestånden blivit mer
lättillgängliga samtidigt som arkivmyndigheternas
arbete underlättats. I tabell 1 redovisas vissa uppgifter som sammantaget visar att intresset för arkivmaterial ökar. Detta är ett led i Riksarkivet och landsarkivens arbete för ökad tillgänglighet till arkiven,
vilket effektiviserats utan att kostnaderna därför har
ökat.

Svensk arkivinformation (SVAR)
SVAR är en delvis avgiftsfinansierad verksamhet som
på moderna medier skall bevara, bearbeta och sprida
arkivinformation. SVAR:s verksamhet, vilken främst
är förlagd till Västernorrland, bygger till stor del på
arbetsmarknadsprojekt.
TABELL 2: SVAR:S INTÄKTSPROGNOS

Framtagna volymer
Mikrokort tillgängliga för
forskning

1994/95

1996/97
(18 MÅN)

151 658

169 012

315 752

1 488 867

2 005 782

3 364 790

Försäljning av mikrokort

241 000

207 953

191 493

Uthyrning av mikrokort

282 286

311 930

444 619

Besvarande av skriftliga
förfrågningar

12 647

13 398

25 851

1999

2000

12 900

12 900

Lönebidrag

4 600

4 000

3 700

EU-bidrag

2 000

2 000

1 000

300

300

300

Försäljning av mikrokort

7 000

6 500

6 400

Kurser, visningar, uppdrag

1 500

1 600

1 700

Böcker, arkivvårdsmaterial

500

500

500

28 800

27 800

26 500

Övriga bidrag

Summa finansiering

ARKION
ARKION är en i huvudsak avgiftsfinansierad verksamhet med syfte att med moderna medier öka tillgängligheten till och bruket av arkiven. ARKION
arbetar bl.a. med att utveckla system för informationsspridning, ta fram läromedel och multimediaprodukter och att utbilda och sprida kunskap. Detta förenas med att skapa arbetstillfällen, främst i
glesbygdsområden.

TABELL 1: REDOVISNING AV VISSA MÄTBARA
PRESTATIONER
1993/94

19989

12 900

Anslag

TABELL 3: ARKIONS INTÄKTSPROGNOS

För budgetåret 1998 föreslår regeringen att anslaget
ökas med 850 000 kronor för verksamheten vid Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek. För leveranser av
arkiv tillförs anslaget 1 893 000 kronor från berörda
myndigheter. För mikrofilmning av kyrkobokföringshandlingar sker en överföring på 1 065 000
kronor från utgiftsområde 3. Besparing på statlig
konsumtion föreslås tas ut med 500 000 kronor.
Därutöver har beräknats en ytterligare besparing på
2 300 000 kronor.
Regeringen föreslår nedan att bidragen till länsarkiven, som nu anvisas under detta anslag, inordnas i
det system som gäller för övrig regional kulturverksamhet. Bidraget föreslås bli anvisat under ett nytt
anslag, benämnt Bidrag till regional arkivverksamhet.

1998

1999

2000

Anslag

672

672

672

Sesam

900

-

-

Lönebidrag

160

160

160

ALU-projekt

2 700

2 700

2 700

Kulturarvsprojekt

1 500

1 500

1 500

250

250

250

6 182

5 282

5 282

Utbildningsprojekt
Summa

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några invändningar.
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ALB har vidtagit åtgärder för att effektivisera
verksamheten genom att för budgetåret 1995/96
ställa upp målet att omfattningen inom varje verksamhetsområde skulle öka med fem procent utan att
kostnaderna skulle stiga i motsvarande grad. Jämförelsetalen visar att en volymökning har skett inom
samtliga verksamhetsgrenar samt att styckkostnaderna har sjunkit. Regeringen ser positivt på de vidtagna effektiviseringsåtgärderna.
I ALB:s databaser registreras film, video, fonogram, multimedia och sändningarna från de radiooch TV-kanaler som omfattas av pliktexemplarslagen. Av TV-sändingarna levereras nära hela utbudet.
ALB bedriver ett omfattande arbete med information
och inkrävning av det leveranspliktiga utbudet.
Dessutom har ALB:s fjärrlåneservice till högskoleoch länsbiblioteken utökats.
I ett internationellt perspektiv förefaller ALB ligga
väl framme inom verksamhetsområdet.

Slutsatser
Riksarkivets och landsarkivens verksamhet svarar
mot kravet på en effektiv användning av insatta resurser. Inriktningen för myndigheten bör ligga fast.
Regeringen föreslår att Riksarkivet och landsarkiven för budgetåret 1998 anvisas 226 435 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas anslaget till
232 464 000 kronor och för budgetåret 2000 till
238 580 000 kronor.

F 2.
1995/96

Arkivet för ljud och bild
Utgift

36 231

Utgift

26 000

1997

Anslag

25 213

1998

Förslag

25 434

1999

Beräknat

26 137

2000

Beräknat

26 861

Därav

1996

1

Anslagssparande

2 086

Utgiftsprognos

25 813

F 3.

Språk- och folkminnesinstitutet

1. Beloppen anges i tusental kronor.

1995/96

Arkivet för ljud och bild (ALB) skall möjliggöra
forskning i svensk kultur och samhälle genom att
tillhandahålla den del av mediautbudet i Sverige som
offentliggörs i form av ljud och rörliga bilder. Myndighetens verksamhet vilar på pliktexemplarslagens
(1993:1392) grunder.
ALB är kontaktorgan för den internationella samarbetsorganisationen International Association of
Sound and Audiovisual Archives, IASA. ALB deltar
också i Round Table on Audovisual Records, där
representanter för biblioteks- och arkivorganisationer
samarbetar inom UNESCO:s ram.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande om 2 miljoner kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande
budgetår visar ett anslagssparande om 1,5 miljoner
kronor.

Utgift

47 755

Utgift

39 700

1997

Anslag

28 021

1998

Förslag

27 761

1999

Beräknat

28 574

2000

Beräknat

29 412

Därav

1996

1

Anslagssparande

2 028

Utgiftsprognos

31 449

1. Beloppen anges i tusental kronor

Myndigheten har enligt förordningen (1993:654)
med instruktion för Språk- och folkminnesinstitutet
till uppgift att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, personnamn, ortnamn, folkminnen, visor, folkmusik och den svenska
jazzens historia. Vidare skall institutet avge yttranden
i ärenden om fastställandet av ortnamn och granska
förslag till namn på allmänna kartor.
Språk- och folkminnesinstitutet har ett anslagssparande på 2 028 000 kronor. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar att
utgifterna kommer att överskrida anslaget med 1,4
miljoner kronor. Överskridandet förklaras av omställningskostnader i samband med personalminskningar.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
Av ALB:s årsredovisning framgår att myndigheten
bedriver ett kvalitetsäkringsarbete, bl.a. i form av användarenkäter. Effekterna av verksamheten mäts
bl.a. genom antalet användare av ALB:s tjänster. En
annan bedömningsgrund av verksamhetens effekter
som ALB använder är de forskningsresultat som
framlagts efter utnyttjande av ALB:s samlingar. För
närvarande använder ca 80 forskare på doktorandnivå eller högre ALB:s tjänster.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Språk- och folkminnesinstitutet befinner sig i ett skede av nyorientering. Institutet har under budgetåret
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prioriterat bl.a. att öka tillgängligheten och spridningen av resultaten av den vetenskapliga bearbetningen genom en ökad digitalisering. Samlokalisering
av enheter och flyttning till nya lokaler har lett till
effektivisering ur driftssynpunkt och till sänkta hyreskostnader.
Besparing på statlig konsumtion föreslås tas ut
med 867 000 kronor år 1998. Avgiftsinkomsterna
har beräknats till i genomsnitt 485 000 kronor per
år.

Myndigheten har enligt förordningen (1988:630)
med instruktion för Svenskt biografiskt lexikon till
uppgift att fortsätta och slutföra utgivandet av verket
Svenskt biografiskt lexikon.
Svenskt biografiskt lexikon har ett anslagssparande på 1 132 000 kronor. Regeringen har därför funnit det möjligt att som en besparing dra in 500 000
kronor av anslagssparandet. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ett
anslagssparande på 708 000 kronor. Detta förklaras
av att en tjänst är vakant, men skall tillsättas.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringens överväganden

Riksrevisionsverket (RRV) har invändningar bl.a. på
grund av att tillfredsställande underlag inte lämnas,
verksamhetsmål inte redovisas och att det föreligger
svårigheter att knyta ihop verksamheten med de av
regeringen uttalade verksamhetsmålen. Avstämningar mellan myndighetens egen redovisning och riksredovisningen har inte gjorts, då dokumentation saknas. Angående Språk- och folkminnesinstitutets delårsrapport har RRV invändningar mot resultaträkningen, anslagsredovisningen, finansieringsanalysen
och prognosen. Med anledning av RRV:s påpekanden har myndigheten redovisat till regeringen att
man planerar att utöka kanslifunktionen genom
omprioriteringar inom den egna verksamheten. Regeringen gör bedömningen att denna åtgärd är tillräcklig och förutsätter att årsredovisningen kommer
att förbättras.

Resultatinformation
Myndigheten Svenskt biografiskt lexikons mål är att
genomföra utgivningen av publikationen Svenskt biografiskt lexikon. Med gällande vetenskaplig kvalitet
skall minst ett band ges ut vartannat år, dvs. ca 2,5
häften per år. En mindre försening i utgivningen beror på svårigheterna att beräkna hur många personartiklar som skall ingå i varje del av lexikonet,
dvs. artiklarna har blivit fler än beräknat. Hela sviten
kan trots detta planenligt beräknas vara utgiven omkring år 2015. Svenskt biografiskt lexikon har för
särskilda medel överfört utgivna delar av lexikonet
till CD-rom och därmed ökat tillgängligheten.
Besparing på statlig konsumtion föreslås tas ut
med 106 000 kronor år 1998. Avgiftsinkomsterna
har beräknats till i genomsnitt 265 000 kronor per
år.

Slutsatser
Mot bakgrund av tillgänglig information drar regeringen slutsatsen att myndighetens huvudsakliga inriktning överensstämmer med de mål som uppställts
för verksamheten. Verksamhetsinriktningen bör ligga
fast.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 27 761 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas anslaget till 28 574 000 kronor och för budgetåret 2000 till 29 412 000 kronor.

F 4.
1995/96

6 555

Utgift

4 900

1997

Anslag

3 413

1998

Förslag

3 405

1999

Beräknat

3 501

2000

Beräknat

3 600

1996

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse
inte några invändningar.

1

Anslagssparande

1 132

Utgiftsprognos

3 337

innehåller

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående drar regeringen följande slutsatser. Svenskt biografiskt lexikons verksamhet svarar mot kravet på en effektiv användning
av insatta resurser. Myndighetens inriktning bör ligga
fast.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 3 405 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas
anslaget till 3 501 000 kronor och för budgetåret
2000 till 3 600 000 kronor.

Svenskt biografiskt lexikon
Utgift

Därav

Regeringens bedömning med anledning
av revisionens iakttagelser

1. Beloppen anges i tusental kronor
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F 5.

Bidrag till regional
arkivverksamhet

Nytt anslag

(förslag)

2 320

1999

Beräknat

3 022

2000

Beräknat

4 841

bl.a. inom vetenskaplig forskning, släkt- och hembygdsforskning, skola och kulturliv.
De regionala arkiv som omfattas av det statliga
bidraget är de 20 länsarkiv, främst bestående av folkrörelsearkiv, vilka i dag erhåller s.k. föreståndarbidrag från Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv. En
förutsättning för att bidrag i form av stödenheter
skall komma i fråga är att verksamheten även stöds
av kommun eller landsting. Länsarkiven finansieras i
dag till ca 75 % av kommun och landsting. Bidragsmottagarna skall vidare uppfylla vissa fastställda mål
för verksamheten och redovisa resultat av denna.
Riksarkivet skall ange närmare villkor för verksamheten samt följa upp och utvärdera denna.
Bidraget indelas i schablonbelopp, benämnda
stödenheter, på 100 000 kronor. I dag erhåller varje
länsarkiv ett s.k. föreståndarbidrag på 116 000 kronor. Detta belopp bör förbli oförändrat. Med utgångspunkt från detta beräknar regeringen bidraget
till länsarkiven till 2 320 000 kronor år 1998, vilket
motsvarar 20 stödenheter. Bidraget bör anvisas under ett nytt anslag benämnt Bidrag till regional arkivverksamhet.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 till
anslaget anvisas 2 320 000 kronor. Anslaget till
Riksarkivet och landsarkiven minskas med samma
belopp. För år 1999 beräknas anslaget till 3 022 000
kronor och för år 2000 till 4 841 000 kronor. Därvid
har beräknats en ökning med 600 000 kronor år
1999 och med 1 600 000 kronor år 2000.

1

1. Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens överväganden
Bidrag till regional arkivverksamhet anvisas för närvarande under anslaget till Riksarkivet och landsarkiven. Regeringen har, efter överläggningar med företrädare bl.a. för arkivsektorn, kommuner och
landsting beslutat att föreslå riksdagen att bidraget
till de regionala arkiven skall inordnas i det statliga
stödsystem som riksdagen godkänt för bidrag till regionala kulturinstitutioner (prop. 1996/97:3, bet.
1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
Syftet med att inordna det statliga stödet till regional arkivverksamhet i systemet med stödenheter är
att bättre integrera arkivområdet i den regionala kulturpolitiken tillsammans med museer och andra institutioner. De regionala arkiven förvaltar betydande
arkivbestånd och samlingar med stort kulturhistoriskt värde. De arbetar på uppdrag av ett rikt föreningsliv och en ideell sektor och de är en resurs för
såväl offentlig som privat sektor. Arkiven efterfrågas
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10 G Kulturmiljö

10.1 Omfattning/ändamål
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
En ökad satsning på informations- och publikverksamhet har bidragit till ett ökat allmänt intresse för
kulturmiljön. Exploateringen av mark- och vattenområden har minskat jämfört med tidigare år, vilket
bl.a. inneburit en minskad belastning på kulturmiljövärdena i landskapet samtidigt som volymerna i den
arkeologiska uppdragsverksamheten har minskat
kraftigt. De av EU medfinansierade miljöstöden inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken
har väsentligt förbättrat förutsättningarna för bevarandet av odlingslandskapets kulturvärden. Samtidigt har minskade resurser från länsarbetsnämnderna och även kommunerna lett till försämrade
förutsättningar för forn- och landskapsvården i övrigt. De särskilda sysselsättningsmedel som har utgått för budgetåret har givit goda effekter både från
sysselsättnings- och kulturmiljösynpunkt. Samtidigt
är efterfrågan på medlen för byggnadsvård fortsatt
mycket stor.

Verksamhetsområdet omfattar anslagen Riksantikvarieämbetet, Bidrag till kulturmiljövård, Restaureringsarbeten vid de kungliga slotten och rikets fästningar samt Avgiftsfinansierad verksamhet: Riksantikvarieämbetets uppdragsverksamhet.
Arbetet för kulturmiljön syftar till att bevara och
förmedla det kulturarv som är förknippat med den
fysiska livsmiljön. Här ingår också viss arkiv- och
biblioteksverksamhet.
Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer är central förvaltningsmyndighet för kulturmiljön. På den regionala nivån ansvarar länsstyrelserna
för kulturmiljöns myndighetsarbete och de regionala
museerna för kunskapsuppbyggnaden. När det gäller
vård samt information och publikverksamhet har
länsstyrelserna ett övergripande ansvar för att insatser kommer till stånd, medan det ankommer på de
regionala museerna att hålla kompetens och utföra
de konkreta uppgifterna. Tillsammans utgör länsstyrelserna och de regionala museerna kulturmiljösektorns regionala organisation. På den lokala nivån
verkar kommunerna inom hela kulturmiljöns ansvarsområde.
För sina insatser i det statliga kulturmiljöarbetet
får de regionala museerna ersättning genom statsbidraget till regionala museer.
År 1996 utfördes ca 660 årsverken inom den statliga kulturmiljösektorn. Av dessa utfördes 140 vid
länsstyrelserna och 250 inom Riksantikvarieämbetets
avgiftsfinansierade arkeologiska uppdragsverksamhet.

Större förändringar
Inom ramen för jordbrukets miljöprogram har ett
särskilt stöd för bevarande av odlingslandskapets
kulturmiljövärden införts. Länsstyrelserna har utökat
antalet anställda inom kulturmiljöområdet, särskilt
när det gäller kompetens avseende kyrkliga kulturminnen och kulturlandskap. Genom EU:s strukturfonder har förutsättningarna för att uppnå målen för
verksamhetsområdet förbättrats. Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna har disponerat särskilda sysselsättningsmedel för byggnadsvård.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER) 1
1995/96
1996
1997

707,3
1

491,9

381,7

1998

1999

2000

423,9

443,0

449,7

Prioriteringar för 1998
Den inriktning som regeringen redogjorde för i propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik ligger
fast. Kulturarvets demokratiska funktioner skall utvecklas. Under år 1998 bör arbetet för en långsiktigt
hållbar utveckling prioriteras. Därvid bör medverkan
i arbetet med att skapa sysselsättningsinsatser för

Varav 16 miljoner kronor på tilläggsbudget
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byggnadsvård samt regional utveckling särskilt uppmärksammas.

inom ramen för den s.k. Hallandsmodellen. Detta
pilotprojekt är den hittills största gemensamma kulturmiljösatsningen i Östersjöregionen.
För att ta till vara och utveckla de goda effekterna
av de särskilda sysselsättningsmedel som tidigare år
har utgått till byggnadsvård föreslår regeringen att
sysselsättningsinsatser syftande till en långsiktigt
hållbar byggnadsvård skall prioriteras under år 1998
(se utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv).
De minskade investeringarna i utbyggnaden av infrastruktur får bedömas ha medfört bättre förutsättningar för att bevara kulturminnen och kulturmiljöer
jämfört med tidigare år. Samtidigt har de inneburit
att volymen för den arkeologiska uppdragsverksamheten minskat.
Kulturmiljön berörs också av regeringens arbete
för ett ekologiskt hållbart samhälle. Betydelsefulla
insatser har gjorts bl.a. när det gäller att utveckla ett
återbruk av traditionella material och tekniker inom
byggnadsvården.
Det allmänna intresset för kulturmiljön har sannolikt aldrig varit större än nu. Detta kan utläsas
bl.a. i omfattningen av mediernas bevakning av området. Det framgår vidare av t.ex. ett ökat besöksantal till Kulturhusens dag och en markant ökad bokförsäljning samt utlåning vid Riksantikvarieämbetets
bibliotek. Lokal och regional identitet har i ökad omfattning kommit att utgöra ett motiv vid fördelningen av kulturmiljöområdets resurser, t.ex. vid fördelningen av sakanslagsmedel för byggnadsvård.
I arbetet med EU:s strukturfonder har kulturarvsområdet särskilt uppmärksammats, inte minst
när det gäller kulturturism. Genom EU:s strukturfonder får förutsättningarna för att uppnå målen för
verksamhetsområdet bedömas ha förbättrats, särskilt
när det gäller att levandegöra kulturarvet och stärka
den kulturella identiteten.
Roll- och ansvarsfördelningen inom kulturmiljöorganisationen har utvecklats i riktning mot ökad
samsyn på mål och strategier för verksamheten
bland regionala företrädare på länsstyrelser och
länsmuseer. På sikt bör den tydligare roll- och ansvarsfördelningen väsentligt förbättra förutsättningarna för kulturmiljösektorns måluppfyllelse.

10.2 Resultatbedömning och
slutsatser
Verksamhetsområdet behandlades hösten 1996 i
propositionen om kulturpolitik. Där redogjorde regeringen för inriktningen på de framtida insatserna inom kulturmiljöområdet.
Målen för kulturmiljöorganisationen var under
budgetåret 1995/96 att bevara och levandegöra kulturarvet, stärka den lokala och regionala kulturella
identiteten, syfta till kontinuitet i utvecklingen av den
yttre miljön, möta hoten mot kulturmiljön samt bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden
och historiska sammanhang.
De av EU medfinansierade miljöstöden inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken har
väsentligt förbättrat förutsättningarna för bevarandet
av odlingslandskapets kulturvärden. Det särskilda
kulturmiljöstödet inom ramen för jordbrukets miljöprogram har rönt avsevärt större efterfrågan än
vad som kunnat förutses, vilket fått till följd att utbetalningarna för år 1996 uppgick till 243 miljoner
kronor mot beräknade 100 miljoner kronor. För
återstående del av den femåriga programperioden
har tillgängliga medel utökats samtidigt som stödet
stängts för nya sökanden.
I propositionen (prop. 1997/98:2) Hållbart fiske
och jordbruk föreslår regeringen att det inom miljöprogrammet införs en ny åtgärd för bevarande av
samiska kulturmiljöer.
Samtidigt som bevarandet av odlingslandskapets
kulturvärden har förbättrats har dock förutsättningarna för den långsiktiga forn- och landskapsvården i
övrigt försämrats genom minskade resurser från
länsarbetsnämnderna och även kommunerna.
Redovisningar av effekterna av de särskilda sysselsättningsmedel som tidigare år har utgått till byggnadsvård visar på mycket goda resultat. De extra sysselsättningsmedel
som
utgick
till
Riksantikvarieämbetet våren 1994 om sammanlagt
431 miljoner kronor har medfört att ca 1 000 kulturhistoriskt värdefulla byggnader som annars skulle
ha rivits eller förstörts har kunnat restaureras. För
varje bidragsmiljon har nästan två miljoner satsats
från annat håll. Sysselsättningseffekterna kan totalt
beräknas till närmare 4 000 årsarbetskrafter, vilket
får bedömas vara ett mycket gott resultat. De samlade erfarenheterna från denna typ av satsningar har
legat till grund för regeringens beslut i maj 1997 om
25 miljoner kronor ur den s.k. Östersjömiljarden för
att utveckla svensk – polska byggnadsvårdsprojekt

Länsstyrelserna
Under budgetåret 1995/96 har länsstyrelserna framför allt prioriterat arbetet med jordbrukets miljöstöd,
kyrkliga kulturminnen, byggnadsvård samt fornminnesärenden. Ett flertal länsstyrelser har arbetat med
strategier och program för kulturmiljöarbetet i länet.
Ärenden om byggnadsminnen har generellt givits låg
prioritet.
Ansvaret för prövning av ärenden om kyrkliga
kulturminnen har från den 1 juli 1995 förts över från
Riksantikvarieämbetet till länsstyrelserna. En utvärdering genomförs för närvarande av Riksantikvarie76
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ämbetet. Den skall redovisas till regeringen senast
den 1 oktober 1997.
Med anledning av de utökade resurser som tillförts länsstyrelserna har dessa, med något enstaka
undantag, förstärkt kulturmiljöområdet. Förstärkningen har i första hand gällt kyrkoantikvarisk kompetens.
Länsstyrelserna har svarat för den regionala administrationen av kulturmiljöstödet inom ramen för
jordbrukets miljöprogram. Miljöstödsarbetet har
inneburit att den tvärsektoriella samverkan vid
länsstyrelserna fördjupats.
Kulturmiljö och kulturarv har under senare år allt
mer integrerats i strategier för regional utveckling.
Ett antal länsstyrelser bedöms ha hunnit mycket
långt i detta arbete. Under budgetåret 1995/96 satsade länsstyrelserna sammanlagt drygt 30 miljoner
kronor av regionala utvecklingsmedel på kultur- och
kulturarvsområdet. Medlen har huvudsakligen använts till investeringar och aktiviteter som stärker
sambandet mellan kultur, turism och regional utveckling. Länsstyrelsernas kulturmiljöfunktioner har
i flera fall deltagit i arbetet med EU:s strukturfonder.
Kulturmiljöområdets sakanslagsmedel har utnyttjats
som nationell medfinansiering för olika typer av EUmedel.
Enligt regeringens bedömning har kulturmiljöfunktionernas bidrag till länsstyrelsernas samlade
verksamhet för regional utveckling och en god
livsmiljö generellt sett stärkts. De utökade resurser
och den överföring av beslutanderätten som har tillförts området har inneburit bättre förutsättningar för
länsstyrelserna att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv
på det regionala kulturarvet.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) skall som central förvaltningsmyndighet för kulturmiljön bl.a. bevaka
kulturmiljöintressen i samhällsplaneringen, leda arbetet med att inventera och bygga upp kunskapen om
kulturmiljöer och kulturminnen, handlägga frågor
om vård och bevarande av kulturmiljön och kulturminnen, utarbeta allmänna råd samt främja utbildning och information om kulturmiljön. RAÄ skall
också följa det regionala kulturmiljöarbetet och biträda länsstyrelserna i ärenden som rör dessa, medverka i EU-arbetet och i det internationella arbetet
med kulturmiljön, svara för konservering och vård av
kulturminnen och kulturföremål samt bygga upp
kunskapen på området. Myndigheten skall även ha
ett specialbibliotek inom området kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria och numismatik.
RAÄ är vidare kontaktkontor för EU:s kulturarvsprogram Raphael.
Riksantikvarieämbetet hade budgetåret 1995/96
ett anslagssparande på 7,8 miljoner kronor. Anslagssparandet avses användas bl.a. för extra kostnader
för interna organisationsförändringar.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
RAÄ har satsat särskilt på att följa upp, förankra och
utveckla roller och ansvar i den regionala organisationen. En omfattande dialog har skett med företrädare för länsstyrelser, länsmuseer och vissa större
museer. Under budgetåret 1997 har myndigheten
påbörjat en fördjupad dialog med andra centrala
myndigheter.
Inom myndighetsarbetet har RAÄ genomfört flera
viktiga utvecklingsuppgifter. Bland annat har myndigheten deltagit i arbetet med att införa de av EU
medfinansierade miljöstöden inom ramen för den
gemensamma jordbrukspolitiken, ansvarat för EUprogram inom kulturarvsområdet och genomfört
överföringen av ansvaret för handläggningen av kyrkoärenden till länsstyrelserna. Samtidigt har dessa
uppgifter varit så omfattande att det har blivit lite
utrymme över för riktade uppföljningsinsatser och
för långsiktigt utvecklingsarbete.
Inom kunskapsuppbyggnaden har vissa framsteg
gjorts, huvudsakligen i utvecklingen av dataapplikationer för kunskapsbaserna över landskap och bebyggelse. Däremot har arbetet med att utveckla den
IT-baserade tillgängligheten till fornminnesregistret
inte kommit vidare i önskvärd takt. Enligt regeringens bedömning är det här angeläget att inga ytterligare förseningar uppstår. Möjligheten att snabbt och
effektivt tillhandahålla relevanta digitala kunskapsunderlag till berörda parter är av stor betydelse för
måluppfyllelsen för kulturmiljön. Regeringen avser

Sammanfattande bedömning och slutsatser
Regeringen bedömer att verksamheten har gett goda
resultat och resurserna har använts på ett ändamålsenligt sätt. Verksamheten har i allt väsentligt uppfyllt
de uppställda målen. En samlad bedömning av verksamhetsområdet talar för att områdets huvudinriktning bör bibehållas.

10.3 Anslag
G 1. Riksantikvarieämbetet
1995/96

Utgift

202 522

Utgift

140 900

1997

Anslag

147 586

1998

Förslag

136 979

1999

Beräknat

150 845

2000

Beräknat

152 250

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 826

154 412

1. Beloppen anges i tusental kronor
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att i regleringsbrev för år 1998 återkomma till de
krav som bör ställas på RAÄ i detta avseende.
I vården av RAÄ:s egna fastigheter har de upprustningar och byggen som kunde starta med stöd av
sysselsättningsmedel från åren 1991-93 nu helt slutförts. Arbetet med att minska de skadliga effekterna
av luftföroreningarnas inverkan på kulturarvet har
fått positiv uppmärksamhet internationellt.
Projektet Tradition och byggproduktion har en inriktning på regionala nätverk av bygghyttor. Det har
haft stor betydelse för spridning och utbyte av kunskaper och erfarenheter inom byggnadsvården. De
utbildningsinsatser som genomförts med tyngdpunkt
på Sesam-projektets (se vidare under avsnitt H Museer och utställningar) korttidsutbildning har ökat
medvetenheten om betydelsen av förebyggande konservering och lett till ökad rådgivning i magasinsfrågor.
När det gäller det publika arbetet har RAÄ satsat
på ökad IT-utbyggnad. Bokförsäljningen har ökat
markant och besökarantalet till Kulturhusens dag
har ökat med 60 %. Det nya Birkamuseet invigdes
sommaren 1996 och har bidragit till ett avsevärt ökat
antal besökare. Enkäter till publiken vid RAÄ:s fastigheter visar ett mycket positivt gensvar på de insatser som RAÄ har gjort för att utveckla dessa miljöer
som besöksmål.

anslagsfördelningen svarar mot den ansvars- och
verksamhetsfördelning som bör råda mellan de båda
myndigheterna. Därför föreslås att 4 254 000 kronor
som beräknats för anslagsposten H 1.1 Statens historiska museer förs till anslaget G 1 Riksantikvarieämbetet. Detta motsvarar det förslag som förts fram av
museerna och RAÄ gemensamt. Med anledning av
skiljandet bör ändringar göras i de lagar där myndigheten nämns, nämligen lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och vattenlagen (1983:251). Regeringen redovisar sina förslag om sådana ändringar
under avsnitt 2 Lagtext.
RAÄ disponerar under innevarande budgetår
sammanlagt 3,7 miljoner kronor i engångsanvisningar för särskilda insatser avseende industriminnen
resp. byggnadshyttor. För budgetåret 1998 minskas
anslaget med nämnda belopp.
För innevarande budgetår har RAÄ bemyndigats
att disponera 10 miljoner kronor av anslaget G 2 Bidrag till kulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad för att utveckla och fördjupa kunskapsunderlaget avseende landskapets kulturvärden och
bebyggelse. Med anledning av att dessa medel samt
ytterligare 600 000 kronor återförs till sakanslaget
minskar anslaget till Riksantikvarieämbetet under år
1998 med 10,6 miljoner kronor.
Besparing på statlig konsumtion föreslås tas ut
med 1,5 miljoner kronor år 1998. Därutöver har beräknats en ytterligare besparing på 1,4 miljoner kronor. Avgiftsinkomsterna har beräknats till 32 miljoner kronor per år.
För budgetåret 1999 har beräknats att anslaget
tillförs 7,2 miljoner kronor för ökad hyra och 2,7
miljoner kronor engångsvis för flyttkostnader i samband med en ombyggnad av myndighetens lokaler.

ENTRÉLAGDA BESÖK VID RAÄ:S FASTIGHETER
1993/94

1994/95

1995/96
(12 MÅN)

1995/96
(18 MÅN)

Birka

52 000

55 000

58 000

125 000

Glimmingehus

63 000

70 000

75 000

120 000

Eketorp

92 000

73 000

74 000

124 000

Övriga

66 000

86 000

74 000

100 000

Totalt

273 000

284 000

281 000

469 000

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Utlåningen vid biblioteket har ökat med ca 20 %.
Enkäter visar att litteratursamlingarna och arkivet
väl tillgodoser efterfrågan och att servicen upplevs
som god.
Den interna organisationsförändring av RAÄ som
inleddes budgetåret 1994/95 har fortsatt.
I propositionen om kulturpolitik anförde regeringen att man i avvaktan på erfarenheterna av
RAÄ:s nya organisation inte var beredd att föreslå
förändringar i uppdragsverksamhetens ställning. Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet i uppdrag
att till den 1 mars 1998 redovisa underlag om organisationsfrågorna.
Under budgetåret 1997 pågår arbetet med att förbereda Statens historiska museers skiljande från RAÄ
den 1 januari 1998. RAÄ resp. Statens historiska
museer är i en redovisning i mars 1997 överens om
de principiella samt ekonomiska förutsättningarna
för skiljandet. Som en konsekvens av skiljandet bör
en omfördelning ske mellan anslagen så att den nya

Den arkeologiska uppdragsverksamheten inom RAÄ
innefattar undersökningar och utredningar som föranleds av lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.
och som utförs av RAÄ:s avdelning för arkeologiska
undersökningar (UV) mot avgift.
Den arkeologiska uppdragsvolymen har under
budgetåret 1995/96 varit avsevärt lägre än föregående år. Detta har medfört omställningsproblem och
nödvändiga rationaliseringar av verksamheten. Ett
åtgärdsprogram som syftar till att bättre dimensionera organisationen efter volymen på de prognostiserade intäkterna har påbörjats och en strategi för att göra verksamheten mindre konjunkturkänslig är under
utveckling. En publiceringsstrategi har tagits fram för
att resultaten från undersökningarna skall kunna tas
till vara bättre. Kvalitetskontroll av undersökningarna har införts. Regelbundet samarbete har inletts
med universiteten för att resultaten av undersökningarna bättre skall kunna integreras i den akademiska
forskningen.
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UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

220

223

-3

99

1996

144

150

-6

96

varav

Prognos 1997

115

121

-6

95

Budget 1998

100

120

- 20

80

Beräknat 1999

80

Beräknat 2000

80

Bidrag utgår enligt förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. Bidragsbestämmelserna innebär i korthet att bidrag utgår för byggnadsvård
samt forn- och landskapsvård. Medel får även utgå
bl.a. för vissa arkeologiska undersökningskostnader
samt till vård och underhåll av vissa kyrkliga inventarier. Vidare utgår också bidrag till ombyggnad, renovering och underhåll av kulturhistoriskt värdefull
bostadsbebyggelse. Frågor om bidrag prövas av
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) eller, efter ämbetets
bemyndigande, av länsstyrelsen.
Från den 1 juli 1997 får medel användas enligt
10 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård när det finns särskilda skäl för att täcka
kostnader för att ta till vara fornfynd (prop.
1996/97:99).
Prognosen för anslaget visar på ett sammanlagt
sparande på 64 380 000 kronor. Skälet till detta är
att vissa beslut som fattats under innevarande år faller ut för betalning under senare år. Anslagssparandet är således reserverat för utbetalningar under
kommande år.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har i revisionsberättelse invänt
mot att anslaget B 17 Kulturstöd vid ombyggnad
m.m. har överskridits med 4,3 miljoner kronor utan
regeringens medgivande. Anledningen till överskridandet är felaktiga utbetalningar vid Länsstyrelsen i
Uppsala län och Länsstyrelsen i Malmöhus län. Regeringen redovisar sin bedömning med anledning av
länsstyrelsernas utbetalningar under utgiftsområde
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Regeringen har genom en ändring av innevarande års regleringsbrev förtydligat RAÄ:s rätt att
delegera dispositionsrätten till anslaget till länsstyrelserna. RAÄ har vidare tagit fram ett uppföljningssystem för sakanslaget. Regeringen förutsätter därmed
att RAÄ har en noggrann uppföljning och kontroll
över anslagsutvecklingen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Vid fördelningen av bidrag till byggnadsvård utgår
länsstyrelserna alltid från de kulturhistoriska värdena
och behoven. De har dock möjlighet att också väga
in sysselsättnings-, utbildningsmässiga och regionalekonomiska motiv samt betydelsen för kulturliv och
besöksnäring. På så sätt har anslaget utnyttjats för
medfinansiering av projekt som är av betydelse för
olika samhällsintressen. Även vid fördelningen av bidrag till fornvård- och kulturlandskapsvård har objekt av betydelse för turism och rörligt friluftsliv särskilt beaktats. Medel från de förutvarande anslagen B
15 Kulturmiljövård och B 17 Kulturstöd vid ombyggnad m.m. har t.ex. utgjort nationell medfinansiering för olika typer av EU-stsöd.
Av skäl som redovisas under anslaget G 1 Riksantikvarieämbetet föreslås att 10,6 miljoner kronor
som tidigare beräknats under anslaget G 1 Riksantikvarieämbetet i stället beräknas under förevarande
anslag.
Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens
förslag när det gäller ett förändrat kostnadsansvar
för arkeologisk fyndhantering och konservering
(prop. 1996/97:99, bet. 1996/97:KrU12, rskr.
1996/97:230). För att svara mot den nya bidragsgivning för konservering av nytt uppdragsarkeologiskt
material som beslutats bör 2 miljoner kronor som
tidigare beräknats för anslagsposten H 1.1 Statens
historiska museer i stället beräknas under detta anslag. Med anledning av dessa överföringar ökar an-

Slutsatser
Verksamheten har gett goda resultat och resurserna
har använts på ett ändamålsenligt sätt. Regeringen
bedömer att verksamheten i allt väsentligt har uppfyllt de uppställda målen. En samlad bedömning talar för att anslagets huvudinriktning bör bibehållas.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 136 979 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas anslaget till 150 845 000 kronor och för budgetåret 2000 till 152 250 000 kronor.

G 2. Bidrag till kulturmiljövård
1997

Anslag

240 337

1998

Förslag

236 937

1999

Beräknat

242 140

2000

Beräknat

247 484

1,2,3

Utgiftsprognos

175 957

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Anslaget Kulturmiljövård och kulturstöd vid ombyggnad
3. Varav 16 miljoner kronor på tilläggsbudget
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slaget Bidrag till kulturmiljövård under år 1998 med
sammanlagt 12,6 miljoner kronor.

Regeringen har i tidigare budgetproposition
1992/93:100 bil. 8 redogjort för Statens fastighetsverks förvaltning av de kungliga slotten och rikets
fästningar m.m. där omfattande restaureringsarbeten
kommer att ske under den närmaste tioårsperioden.
Riksdagen godkände regeringens förslag om restaurerings- och investeringsplaner om 630 miljoner kronor för de kungliga slotten och rikets fästningar.
Kostnaderna för dessa arbeten skall enligt riksdagens
beslut anslagsfinansieras. Från dessa fastigheter erhåller Statens fastighetsverk inte några hyresintäkter.
Utöver ovan redovisade restaureringsarbeten genomförs även andra underhållsåtgärder som finansieras genom ianspråkstagande av del av verksamhetens resultat.
Riksrevisionsverket reviderar anslaget i samband
med den ordinarie revisionen i Statens fastighetsverk.
Eftersom kostnaderna för restaureringsarbetena
och investeringarna inte är jämt fördelade över tiden
är det av praktisk betydelse för Statens fastighetsverk
att ha möjlighet att överföra medel mellan olika år.
Under tidigare budgetår har detta varit ett reservationsanslag, men av misstag angavs i budgetpropositionen för år 1997 endast anslag.
Regeringen föreslår att anslaget återgår till att vara
ett reservationsanslag.

Beställningsbemyndiganden
Beställningsbemyndiganden för Bidrag till kulturmiljövård och beräknad anslagspåverkan under perioden 1998 – 2001 och senare. Regeringen föreslår ett
beställningsbemyndigande på 10 miljoner kronor för
utbetalning efter år 1998, dock längst t.o.m. år 2001.

Utnyttjat bemyndigande t.o.m. 1995/96
Anvisat bemyndigande
för 1997
Begärt bemyndigande
för 1998
Summa

1998

1999

2000

2001
OCH
SENARE

SUMMA

-

-

-

-

-

40

10

10

-

20

-

8

2

-

10

40

18

12

-

30

Slutsatser
Verksamheten har gett goda resultat och resurserna
har använts på ett ändamålsenligt sätt. Regeringen
bedömer att verksamheten i allt väsentligt har uppfyllt de uppställda målen. En samlad bedömning talar för att anslagets huvudinriktning bör bibehållas.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 236 937 000 kronor. För år 1999 beräknas anslaget till 242 140 000 kronor och för år 2000 till
247 484 000 kronor.

Slutsatser
Restaureringsarbeten och investeringar i de kungliga
slotten samt rikets fästningar bör även i fortsättningen delvis vara anslagsfinansierade samt anvisas på ett
reservationsanslag.
För budgetåret 1998 har anslaget beräknats till
50 000 000 kronor och för 1999 till 50 000 000
kronor.

G 3. Restaureringsarbeten vid de
kungliga slotten och rikets
fästningar
1995/96

Utgift

75 000

Utgift

50 000

1997

Anslag

50 000

1998

Förslag

50 000

1999

Beräknat

50 000

2000

Beräknat

50 000

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

50 000

1. Beloppen anges i tusental kronor
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11 H Museer och utställningar

11.1

Omfattning/ändamål

januari 1997 och verksamheten bedrivs sedan dess
inom Statens konstmuseer, Moderna museet.
Kungl. Myntkabinettet öppnade i nya lokaler på
Slottsbacken i juni 1997.
Marinmuseum i Karlskrona har fr.o.m. den 1 juli
1997 överförts från myndigheten Statens försvarshistoriska museer till myndigheten Statens sjöhistoriska
museer. Marinmuseum invigde i juni 1997 en ny museibyggnad i Karlskrona.
Riksdagen har beslutat att ett statligt museum för
Världskultur skall inrättas i Göteborg den 1 januari
1999. En organisationskommitté förbereder etableringen av museet.

Verksamhetsområdet omfattar anslagen Centrala
museer: Myndigheter, Centrala museer: Stiftelser,
Bidrag till regionala museer, Bidrag till vissa museer,
Stöd till icke-statliga kulturlokaler, Stiftelsen Riksutställningar samt Utställningsgarantier och inköp av
vissa kulturföremål.
Musei- och utställningsverksamheten syftar till att
bevara och förmedla vårt kulturarv. I verksamhetsområdet ingår också viss arkiv- och biblioteksverksamhet knuten till institutionerna.
Inom verksamhetsområdet (exklusive Bidrag till
vissa museer) är ca 2 500 personer anställda, varav
ca 650 med lönebidrag.

Prioriteringar för 1998
Den inriktning på museiområdet som regeringen redogjorde för i propositionen (prop. 1996/97:3) om
kulturpolitik ligger fast. Arbetet med samlingarnas
långsiktiga bevarande och sammansättning samt arbetet för att öka tillgängligheten till samlingarna skall
fortsätta.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1 264,7

862,4

996,6

1998

1999

2000

932,6

971,8

1 001,2

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Inom verksamhetsområdet har Sesam-projektets förstärkning av arbetet med föremålssamlingarna bidragit till en positiv fokusering på detta verksamhetsfält
och en förbättring av tillgängligheten till denna del av
kulturarvet. Särskilda satsningar har i flera fall lett till
att antalet ungdomar ökat bland besökarna.
Under budgetåret 1995/96 gjordes en besparing
på drygt 24 miljoner kronor inom verksamhetsområdet. Huvuddelen av besparingen har tagits ut genom vakantsättning av tjänster och uppsägning av
personal.

11.2

Resultatbedömning och
slutsatser

Verksamhetsområdet behandlades hösten 1996 i
propositionen om kulturpolitik. Där redogjorde regeringen för inriktningen på de framtida insatserna inom museiområdet.
Målen var under budgetåret 1995/96 att samla in,
dokumentera, bevara och vårda samt levandegöra
föremål och andra vittnesbörd om människors kultur
och miljö. Vidare skulle institutionerna utveckla och
förmedla kunskap och upplevelser om kultur och
miljö och härigenom ge perspektiv på samhällsutvecklingen. Deras uppgift var att sprida kultur i hela
landet och att bredda deltagandet i kulturlivet.

Större förändringar
Nämnden för utställningar av nutida svensk konst i
utlandet, NUNSKU, upphörde som myndighet den 1
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Vad gäller besöksutvecklingen vid museerna
märks inte någon enhetlig trend; en del uppvisar vikande besökssiffror medan andra ökat eller ligger
kvar på samma nivå. De museer vars besökssiffror
ökat har i de flesta fall färdigställt nya delar av sina
basutställningar de senaste åren. Flera museer är också berörda av flyttning till nya lokaler. Den statligt
finansierade musei- och utställningsverksamheten har
fått en vid spridning i landet genom vandringsutställningar och annan museiverksamhet.
Det angelägna arbetet med att nå ungdomar pågår
vid flera av museerna. Utställningar har tagits fram i
samarbete med ungdomar och andra produktioner
av t.ex. hypermediematerial har särskilt riktats till
ungdomar. Samtliga museer bedriver särskild barnverksamhet och på vissa museer utgörs hälften av
besökarna av barn. Undervisning om museipedagogik har genomförts för blivande lärare.
Av andra särskilda satsningar kan nämnas utställningar och aktiviteter på teman som behandlar det
mångkulturella samhället.
Flera museer har ett aktivt internationellt samarbete både vad gäller utställningsverksamhet och
samlingar.
Museerna är i varierande omfattning aktiva på ITområdet. Cirka 200 av landets museer har egna hemsidor på Internet och ett avtal med universitetsdatanätet Sunet har tagits fram vilket ger museerna
tillgång till hela internetvärlden. Andra museer har
tagit fram CD-romproduktioner. Tillsammans med
den digitalisering av samlingarna som kunnat påskyndas i och med Sesam-projektet är museernas olika IT-verksamheter ett viktigt medel för att öka tillgängligheten till hela den kunskapsbank som
museerna utgör.
Genom fördelning av medel till icke-statliga kulturlokaler har kulturpolitiskt angelägna projekt,
spridda över landet, kunnat genomföras.
I de flesta fall har de särskilda satsningarna inneburit att man sett fler ungdomar bland besökarna,
men i något fall har man tvingats konstatera att satsningarna inte lockat ungdomen.
En generell tendens mot ett minskat antal skolbesök kan utläsas även om vissa museer ligger kvar på
samma nivå eller t.o.m. ökar. Minskningen beror
delvis på omprioriteringar, men sannolikt även på
minskande resurser inom skolans område.
Vid bl.a. många museiinstitutioner finns ett stort
antal lönebidragsanställda. Enligt riksdagens beslut
till följd av vårpropositionen (prop. 1996/97:150),
kommer den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidragsanställda att sänkas till generellt 60 % av den
bidragsgrundande lönekostnaden. I vårpropositionen
framhålls att en särskild analys av konsekvenserna
för kultursektorn av de ändrade villkoren för finansiering av lönebidragsanställda bör genomföras med
hänsyn till den betydelse de lönebidragsanställda har
för berörda kulturinstitutioners verksamhet. I vårpropositionen anförs vidare att i avvaktan på denna

utredning skall sänkningen av den genomsnittliga
bidragsnivån i lönebidragen för kulturinstitutionerna
motsvara den genomsnittliga för andra arbetsgivare
än allmännyttiga organisationer. Innebörden av detta
är enligt vårpropositionen att minskningen för kulturinstitutionerna skall motsvara den som sker för
andra, uttryckt i procentenheter.
Nämnda konsekvensanalys har genomförts och på
grundval av det framtagna analysmaterialet bereds
för närvarande denna fråga vidare inom regeringskansliet. Intill dess att resultatet av analysen föreligger är det angeläget att Arbetsmarknadsverket följer
utvecklingen av den genomsnittliga bidragsnivån för
kultursektorn och vid behov bevakar att denna nivå
inte sänks mer än vad som anges i vårpropositionen.

Sesam-projektet
Budgetåret 1995/96 avsattes 235 miljoner kronor för
sysselsättningsinsatser på kulturområdet i det s.k. Sesam-projektet (prop. 1994/95:100 bil. 12, bet.
1994/95:KrU18, rskr. 1994/95:251). Syftet med
projektet är att skapa bättre förutsättningar för ett
långsiktigt bevarande av kulturarvet och att öka tillgängligheten till samlingarna, bl.a. genom digitalisering. Bidrag har fördelats vid två tillfällen, ett under
senhösten 1995 och ett under försommaren 1996.
Samtliga projekt skall vara avslutade vid utgången av
år 1998.
De beviljade ansökningarna ger ca 840 direkta
årsarbetstillfällen. Hittills har ca 400 kvalificerade
personer anställts genom Sesam-medel. De allra flesta
har avslutad museiutbildning eller hantverksutbildning.
Innan Sesam-projektet startade var bara 3 % av
de museianställda under 30 år. Projektet har lett till
en påtaglig föryngring genom att många unga människor har fått pröva på museiarbete. Av dem som
anställdes i den första omgången Sesam-projekt var
ca 70 % under 35 år. I den andra omgången projekt
var ca 75 % under 35 år. Vidare var en övervägande
majoritet öppet arbetslösa. Drygt 60 % rekryterades
bland dem som var öppet arbetslösa utan anknytning
till den institution där de anställdes och ca 30 % hade sådan anknytning genom företrädesrätt, tidigare
projektanställning eller liknande. Ett fåtal, ca 7 %,
befann sig i arbetsmarknadsåtgärder.
Majoriteten av dem som anställts i Sesam-projekt
har genomgått en korttidsutbildning för att lära sig
grunderna om det praktiska arbetet i museer. Rapporter från projekten har överlag varit mycket positiva till utbildningarna. I många rapporter sägs att utbildningarna borde ingå i normalutbildningen för
museianställda. Detta understryker behovet av vidareutveckling och kompetens.
Projektet möjliggör anställning under högst två
och ett halvt år med avtalsenlig lön enligt ett statligt
kollektivavtal. De Sesam-anställda har enligt rappor82

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

terna blivit mer attraktiva på arbetsmarknaden när
det gäller vikariat, projektanställning eller annan anställning. Det finns redan nu exempel på att Sesamanställda har fått tillsvidareanställningar både på det
museum där de deltagit i Sesam-projekt och på andra
museer.
Sesam-bidragen har i flera fall genererat ytterligare
sysselsättning. Inom arkivsektorn finns exempel där
ett par Sesam-anställda varit projektledare för ca 250
personer som har kunnat beredas arbete med ordinarie sysselsättningsmedel.
I flera av museernas årsredovisningar visas att resurser har styrts mot vård och registrering. Vidare
har ett antal museer hyrt både bättre och billigare
magasinslokaler.
Av bl.a. planerna för samlingarnas långsiktiga bevarande framgår att det har skett radikala förbättringar av samlingarna och att statusen på vårdarbetet
höjts. Sesam-medlen har också medfört att flera museer har börjat med reguljära visningar av de magasinerade samlingarna.
Internetanvändare kunde sommaren 1997 studera
200 hemsidor hos svenska museer och även delar av
samlingar hos några av dem. Arbete bedrivs med Sesam-medel för att tillgängligheten till museernas
samlingar via Internet skall underlättas, likaså utvecklas distansutbildning för museiväsendet med Internet som medium.
Ett genomgående intryck är att det finns en positiv
inställning till Sesam-projektet och till vad som
åstadkommits hittills. Arbetet har vitaliserats och nya
kontaktytor har skapats mellan unga och äldre anställda. Detta har stimulerat till diskussioner om
samlingarnas vård, digitalisering och tillgänglighet.
Mycket pekar på att tillgängligheten till samlingarna
i stor utsträckning ökat. Detta har skett både genom
en ökad digitalisering som gör samlingarna tillgängliga via nätet och i mer handfast bemärkelse genom att
samlingarna besöks och används i större utsträckning. Samtidigt står det klart att behoven är mycket
omfattande.
Regeringen avser att lämna en rapport över utvecklingen av Sesam-projektet i budgetpropositionen
för år 1999 och en slutrapport år 1999 med en
grundlig utvärdering av projektet både ur sysselsättningssynpunkt och vad gäller samlingarnas långsiktiga bevarande liksom tillgängliggörandet av dem. En
avslutande konferens kommer att ordnas för att
sprida erfarenheterna av projektet.

resp. museum har. Regeringen avser att senare återkomma till riksdagen i dessa frågor.

Slutsatser
Förhållandena inom verksamhetsområdet är i allt
väsentligt desamma som låg till grund för regeringens
bedömning i förra årets kulturproposition. Det pågående Sesam-projektet har dock inneburit en väsentlig
förstärkning av arbetet med att vårda och tillgängliggöra föremålssamlingarna. De utvidgade möjligheterna att lämna statliga utställningsgarantier
kommer att ge nya förutsättningar för samarbete i
insamlings- och utställningsverksamheter mellan museer i Sverige men också med utländska museer. Inom Kulturdepartementet pågår f.n. en översyn av organisationsstrukturen inom kulturområdet. Denna
översyn kan komma att påverka strukturen inom
museiområdet.
Mot bakgrund av ovanstående drar regeringen
följande slutsatser. Museernas verksamhet bedrivs på
ett tillfredsställande sätt och har en inriktning i överensstämmelse med de övergripande målen. Även utvecklingen inom andra delar av verksamhetsområdet
har varit tillfredsställande.

11.3

Anslag

H 1. och H 2. Centrala museer
De centrala museernas verksamhet redovisas samlat
under denna rubrik. Medlen beräknas under två anslag, Centrala museer: Myndigheter och Centrala
museer: Stiftelser.
Följande centrala museer är statliga myndigheter:
Statens historiska museer, Statens konstmuseer, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet, Naturhistoriska riksmuseet, Statens sjöhistoriska museer, Folkens museum - etnografiska, Arkitekturmuseet, Statens musiksamlingar samt Statens
försvarshistoriska museer. De specifika uppgifterna
framgår av instruktionerna för varje myndighet. Inom anslaget H 1 Centrala museer: Myndigheter beräknas också medel till Göteborgs etnografiska museum.
För stiftelserna Nordiska museet, Skansen och
Tekniska museet gäller stadgar som har fastställts av
regeringen den 7 juni 1990, den 24 juni 1993 resp.
den 30 mars 1995.
Statens historiska museum, Statens konstmuseer,
Naturhistoriska riksmuseet, Folkens museum - etnografiska samt Nordiska museet har vart och ett inom
sitt verksamhetsområde uppgiften att vara ansvarsmuseum.

Uppdrag
De fem ansvarsmuseerna redovisade den 1 juli 1997
regeringsuppdrag om vad ansvarsmuseirollen har inneburit under den senaste femårsperioden. Vid samma tidpunkt redovisade de centrala museerna två
uppdrag, dels att upprätta planer för samlingarnas
långsiktiga bevarande, dels vilken insamlingspolicy
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H 1.
1995/96
Därav

1996

Centrala museer: Myndigheter
Utgift

712 510

Utgift

488 900

1997

Anslag

521 714

1998

Förslag

571 863

1999

Beräknat

605 750

2000

Beräknat

620 762

1

Anslagssparande

2

Utgiftsprognos

Regeringens överväganden
Resultatinformation

24 766

ANTAL BESÖKARE VID DE CENTRALA
MUSEERNA 1994-1996.1

540 995

1. Beloppen anges i tusental kronor. Tabellen omfattar även Statens försvarshistoriska museer som fr.o.m. den 1 juli 1996 överförts från utgiftsområde 6 till utgiftsområde 17.
2. Varav 15,2 miljoner kronor på tilläggsbudget

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att de centrala museer som är
myndigheter detta år hade ett samlat anslagssparande
på 24,8 miljoner kronor. Regeringen har beslutat om
indragning av 500 000 kronor av de 6 500 000 kronor som Livrustkammaren, Skoklosters slott och
Hallwylska museet hade i anslagssparande under
budgetåret 1995/96. Prognosen för detta anslag visar
på ett sammanlagt sparande på 3 948 000 kronor
under budgetåret 1997. Detta kommer i huvudsak
att användas för att finansiera inflyttning i nya lokaler.
Budgetåret 1998 ökar anslaget med drygt
50 miljoner kronor, främst till följd av hyreskostnaderna för de nya lokalerna vid Moderna museet, Arkitekturmuseet och Armémuseum.

1994

1995

1996

Statens
historiska museer

255 000

242 000

154 000

Statens
konstmuseer

676 000

612 000

575 000

Naturhistoriska
riksmuseet inkl.
Cosmonova

783 000

667 000

811 000

Folkens museum etnografiska

57 000

50 000

44 000

Livrustkammaren,
Skoklosters slott,
Hallwylska museet

174 000

235 000

229 000

Statens
sjöhistoriska museer

867 000

906 000

900 000

Arkitekturmuseet

18 000

12 000

15 000

Statens
musiksamlingar
(Musikmuseet)

34 000

43 000

36 000

Statens försvarshistoriska museer

87 000

86 000

85 000

Stiftelsen
Nordiska museet

263 300

168 000

148 000

Stiftelsen
Tekniska museet
Stiftelsen Skansen
Summa

H 2. Centrala museer: Stiftelser

130 000

180 000

190 000

1 398 000

1 372 000

1 340 000

4 742 000

4 573 000

4 527 000

1. I denna statistik ingår inte vandringsutställningar och deltagande i utställningar vid andra museer.

1995/96

Utgift

251 720

Utgift

167 896

1997

Anslag

168 525

1998

Förslag

173 050

1999

Beräknat

173 167

2000

Beräknat

176 630

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

När det gäller den prioriterade barn- och ungdomsverksamheten vid museerna kan följande resultat
framhållas.
Vid Nationalmuseum och Vasamuseet har man
tagit fram utställningar i samarbete med ungdomar
och Musikmuseet har producerat ett hypermediematerial om rappens rötter. Vasamuseet har vidare undervisat lärarkandidater i museipedagogik. Tekniska
museet har bedrivit ett omfattande arbete för att
motsvara skolornas behov av fördjupad undervisning
i teknik och naturvetenskap. Arbete har även påbörjats för att ta fram lärarhandledningar till olika visningsteman för att lärare på egen hand skall kunna
genomföra undervisning i museet. I Livrustkammarens riddarklubb, som har ca 7 100 medlemmar, är
hälften av medlemmarna bosatta utanför Stockholm.
Vid Naturhistoriska riksmuseet utgörs besökarna av
nästan lika många barn som vuxna.
I det utåtriktade arbetet kan nämnas att nya
basutställningar invigts under året vid Naturhistoriska riksmuseet och Tekniska museet. Nationalmuseums och Nordiska museets arbete med att på

168 525

1. Beloppen anges i tusental kronor. I denna tabell ingår Skansen som redovisas under detta anslag fr.o.m. budgetåret 1997.
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olika sätt öka tillgängligheten för funktionshindrade
kan också framhållas. Nordiska museet har introducerat Nordens första CD-romguide till utställningarna.
Vasamuseet har på regeringens uppdrag låtit utvärdera de första fem årens verksamhet. Som helhet
ger utvärderingarna en bild av en väl fungerande
verksamhet med utvecklingspotential inom flera områden. Vidare framgår att den nya byggnaden motsvarat eller överträffat förväntningarna, men att det
finns vissa problem, bl.a. med klimatanläggningarna.
Särskilda utställningar och aktiviteter på teman
som behandlar det mångkulturella samhället har ägt
rum på Nordiska museet (Nytt liv – Nytt land) och
på Nationalmuseum (Främlingen – dröm eller hot).
Musikmuseet har Mix Musikcafé som är ett forum
för musik och musiker från olika länder. Medelhavsmuseet har speciella program för invandrare.
Av det internationella arbetet kan nämnas att Statens historiska museum har nått drygt en miljon utländska besökare genom utställningar bl.a. i Latinamerika, Ryssland och Japan. Nordiska museets
migrationsutställning har förts över till USA där den
har setts av över en miljon besökare. Naturhistoriska
riksmuseet har tillsammans med ett antal större naturhistoriska museer i Europa tagit initiativ till att
bilda ett konsortium för att bl.a. främja tillgången till
de mycket omfattande samlingar som man förvaltar
och man har också varit sekretariat under den första
tiden.
Nämnden för utställningar av nutida svensk konst
i utlandet har ansvarat för det svenska deltagandet
vid internationella konstbiennealer, bl.a. i Venedig,
Sao Paolo, Sydney, Johannesburg och Istanbul. Verksamheten bedrivs sedan den 1 januari 1997 inom
Statens konstmuseer, Moderna museet.
Flera av de centrala museerna är påverkade av lokalförändringar på olika sätt. Marinmuseum invigde
i slutet av juni månad år 1997 utställningarna i den
nya, för ändamålet uppförda byggnaden. Armémuseum kommer under 1998 att påbörja inflyttningen i
det renoverade Tyghuset och utställningarna öppnar
enligt plan år 2000. Under år 1998 kommer museirestaurangen och hörsalen i Armémuseum att öppnas
för publik. Tyresö slott, som ingår i Nordiska museet, öppnades under sommaren 1997 efter en renovering som pågått i tre år. På Skansen påbörjades under
år 1996 ny- och ombyggnaden av björn- och varganläggningarna samt ett projekt där Mälarvatten
leds till bl.a. Skansen, vilket medför minskade driftskostnader och miljöförbättringar. Under första halvåret 1996 har kansliet och musikbiblioteket inom
Statens musiksamlingar flyttat till nya och större lokaler. Arkitekturmuseet och Moderna museet
förbereder inflyttning i nya moderna lokaler och
håller stängt under en del av år 1997.
Vid ett flertal museer bedrivs forskningsverksamhet. En särställning intas av Naturhistoriska riksmuseet med elva professorer och där 17 % av persona-

len utgörs av forskare. Se även anslaget J 1
Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet.
Till följd av besparingar under budgetåret
1995/96 har museerna hittills sagt upp och vakantsatt ca 130 tjänster och planerar att vidta samma typ
av åtgärder beträffande ytterligare ca ett tiotal tjänster under hösten 1997.

Övrigt
Statens historiska museer
Statens historiska museer skall den 1 januari 1998
skiljas från Riksantikvarieämbetet och bilda en egen
ny myndighet. Av skäl som redovisas under anslaget
G 1 Riksantikvarieämbetet föreslås att 4 254 000
kronor som beräknats för anslagsposten H 1.1 Statens historiska museer beräknas under anslaget G 1
Riksantikvarieämbetet. Vidare bör 2 miljoner kronor
som beräknats för anslagsposten H 1.1 Statens historiska museer beräknas under anslaget G 2 Bidrag till
kulturmiljövård (se anslaget G 2 Bidrag till kulturmiljövård).
Statens historiska museer har i delårsrapporten för
år 1997 redovisat ett prognostiserat underskott. Regeringen avser att noga följa utvecklingen för anslagsposten under resterande del av år 1997.
Statens konstmuseer
Moderna museet flyttar under hösten 1997 in i den
nya museibyggnaden på Skeppsholmen och anslaget
för år 1998 har därför ökat med 34 miljoner kronor.
Kapitalkostnaden för Statens konstmuseers lån för
inredning och utrustning är beräknad till 9 200 000
kronor varav 3 672 000 kronor anvisades under
1997. För 1998 anvisas resterande 5 528 000 kronor
av den beräknade kapitalkostnaden.
Prins Eugens Waldemarsudde har en ökad hyreskostnad. Av detta skäl har anslaget räknats upp med
1 868 000 kronor.
Anslaget har minskats med den engångsanvisning
på 1,5 miljoner kronor för återflyttningen av Moderna museet till Skeppsholmen som anvisades för
innevarande budgetår.
Naturhistoriska riksmuseet
Museet har flyttat in de spritlagda samlingarna i nya,
för ändamålet särskilt uppförda lokaler. Av detta
skäl har anslaget räknats upp med 2 941 000 kronor.
Statens sjöhistoriska museer
Organisationskommittén för en sammanläggning av
Marinmuseum inom Statens försvarshistoriska museer med Statens sjöhistoriska museer har lämnat sitt
betänkande Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten (SOU 1997:100). Kommittén har bl.a. lämnat förslag till instruktionsändringar, medelsfördelning och samverkan mellan
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myndigheterna, genomfört personalöverföringen
mellan myndigheterna samt utrett förutsättningarna
för att lokalisera ledningen av myndigheten till
Karlskrona. Överföringen av Marinmuseum från
Statens försvarshistoriska museer till Statens sjöhistoriska museer har genomförts. Statens försvarshistoriska museer kommer däremot av redovisningstekniska skäl att under andra hälften av budgetåret
1997 fortsatt ha det ekonomiska ansvaret för Marinmuseum samt avge årsredovisning för Marinmuseum. Frågan om lokaliseringen av Statens sjöhistoriska museers ledning hör starkt samman med
organisationsstrukturen i övrigt på museiområdet
och bör mot denna bakgrund övervägas i ett vidare
sammanhang.
Med anledning av att Marinmuseum har förts
samman med Statens sjöhistoriska museer har 19,4
miljoner kronor beräknats under anslaget. Anslaget
till Statens försvarshistoriska museer har därvid
minskat med nämnda belopp.

har bildats under kommitténs första etapp. En har
haft till uppgift att utarbeta en vision och verksamhetsidé för den nya museimyndigheten som helhet.
En annan har medverkat till att få fram en oberoende
och allsidig belysning av de berörda museernas verksamhet. I denna del har kommittén tillkallat tre utländska experter som under september 1997 kommer att lämna en rapport. En tredje arbetsgrupp har
behandlat de praktiska och ekonomiska konsekvenserna av olika samordningsalternativ i Stockholm.
Regeringen vill mot denna bakgrund anmäla för
riksdagen att ett byggnadsprogram kommer att utarbetas och att en arkitekttävling för byggnaden i Göteborg kommer att utlysas under Kulturåret 1998.
Regeringen kommer att återkomma till riksdagen
under våren 1998 för att anmäla byggnadsprojektets
storlek, kostnader och finansiering när kommittén,
enligt den plan som gäller för arbetet, har kommit in
med preciseringar avseende verksamheten vid museet
i Göteborg.

Arkitekturmuseet
Arkitekturmuseet flyttar under hösten 1997 in i den
nya museibyggnaden på Skeppsholmen och anslaget
för år 1998 har därför ökat med 10 298 000 kronor.
Kapitalkostnaden för Arkitekturmuseets lån för inredning och utrustning är beräknad till 3 630 000
kronor varav 350 000 kronor anvisades under år
1997. För år 1998 anvisas resterande 3 280 000
kronor av den beräknade kapitalkostnaden.
Anslaget har minskats med den engångsanvisning
på 2 miljoner kronor för de nya basutställningarna
som anvisades för innevarande budgetår.

Stiftelsen Tekniska museet
Finansieringen av verksamheten vid Tekniska museet
regleras delvis i ett mellan staten och stiftaren den 3
maj 1989 träffat avtal. Avtalet är uppsagt och upphör att gälla vid utgången av år 1998. Regeringen
kommer under våren 1998 att föra förhandlingar
med Tekniska museets stiftare och i budgetpropositionen för år 1999 återkomma till riksdagen angående resultatet av dessa.
Nobelcenter
Regeringen beslutade i januari 1997 att utreda frågan
om etablering av ett Nobelcenter i Stockholm. Den
särskilde utredare som tillkallats för uppdraget redovisade den 10 september 1997 sina förslag i betänkandet Nobelcenter i Stockholm, Ett informationsoch aktivitetscentrum kring naturvetenskap, kultur
och samhälle (SOU 1997:117). Förslag lämnas om
lokalisering, finansiering och samverkansformer samt
om att en internationell arkitekttävling skall anordnas under Kulturåret 1998. Enligt utredaren bör en
organisationskommitté förbereda inrättandet av ett
Nobelcenter. Utredaren bedömer att inflyttning
skulle kunna ske i den nya byggnaden under år 2005.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen under våren 1998 med sina ställningstaganden till utredarens förslag.

Statens försvarshistoriska museer
Myndigheten Statens försvarshistoriska museer består sedan den 1 juli 1997 av Armémuseum och
Flygvapenmuseum. Organisationskommitténs förslag
redovisas under Statens sjöhistoriska museer.
Armémuseum har en ökad hyreskostnad för de
nyrenoverade lokalerna i Stora Tyghuset. Av detta
skäl har anslaget räknats upp med 8 400 000 kronor.
Marinmuseum har fr.o.m. den 1 juli 1997 sammanförts med Statens sjöhistoriska museer. Med anledning härav har anslaget minskat med 19,4 miljoner
kronor.
Världskulturmuseet
Riksdagen har beslutat att ett statligt museum för
Världskultur skall etableras i Göteborg den 1 januari
1999 (bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129). Etnografiska museet i Göteborg kommer då att få statligt
huvudmannaskap och sammanförs organisatoriskt
med Folkens museum - etnografiska, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet. Förändringarna förbereds av en organisationskommitté (Dir. 1996:110)
som skall lämna en slutrapport den 15 oktober 1998.
Delredovisningar kommer att lämnas den 1 oktober
1997 samt den 31 januari 1998. Tre arbetsgrupper

Avgiftsintäkter
De centrala museerna har under åren 1993-1996 i
genomsnitt fått 33 % av sina totala intäkter från annat än de statliga anslagen. Dessa övriga intäkter
kommer från flera olika håll men utgörs framför allt
av entré- och försäljningsintäkter.
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Budget för avgiftsbelagd verksamhet
VASAMUSEET

1997

REGERINGENS
BERÄKNING
1998

84 826

87 019

Stiftelser
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen

46 447

48 115

Utfall 1995/96

114 043

114 043

- 30

100

Stiftelsen Tekniska museet

37 252

37 916

1996

73 289

77 269

- 3 980

95

Totalt för stiftelserna

168 525

173 050

Totalt för samtliga
centrala museer

690 239

744 913

varav

Prognos 1997

76 555

80 000

- 3 445

96

Budget 1998

76 555

80 000

- 3 445

96

Beräknat 1999

76 555

Beräknat 2000

76 555

Som regeringen aviserade i budgetpropositionen för
år 1997 kommer någon besparing på statlig konsumtion inte att tas ut under budgetåret 1998.
För budgetåret 1999 beräknas utgifterna uppgå
till ca 779 miljoner kronor och för budgetåret 2000
till ca 797 miljoner kronor. För budgetåret 1999 har
därvid beräknats en ökning med 29 miljoner kronor
för det nya Världskulturmuseet.

COSMONOVA
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

39 710

37 844

1 866

105

1996

27 334

26 728

1 006

102

Prognos 1997

26 500

25 750

750

103

Budget 1998

27 000

27 000

0

100

Beräknat 1999

27 000

Beräknat 2000

27 000

varav

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Folkens museum - etnografiska har fått invändning i
revisionsberättelsen på grund av att man har överskridit anslagskrediten med 1 miljon kronor och att
fel finns i redovisningen som gör att informationen i
årsredovisningens finansiella delar inte är rättvisande.
Museet har på regeringens initiativ upprättat en avbetalningsplan och regeringen avser att nära följa genomförandet av denna.
Statens konstmuseer har fått en invändning i revisionsberättelsen beträffande den ekonomiska redovisningen i resultatredovisningen. Regeringen konstaterar att Statens konstmuseer i sitt yttrande till RRV
beklagar sin felaktiga redovisning och anger att redovisningsplanen kommer att revideras under år 1997.
Regeringen bedömer att den inte behöver vidta någon åtgärd beträffande den felaktiga redovisningen.
Nämnden för utställningar av nutida svensk konst
i utlandet (NUNSKU) har fått invändning i revisionsberättelsen. NUNSKU har enligt RRV överskridit sitt anslag med 88 000 kronor. NUNSKU upphörde som myndighet den 1 januari 1997 och
verksamheten övertogs då av Statens konstmuseer.
Det äldre reservationsanslaget C 27 kvarstår med ett
underskott på 88 000 kronor. Regeringen avser att
finansiera detta underskott genom att överföra den
negativa ingående balansen till anslaget A 2 Bidrag
till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete.

SAMMANSTÄLLNING ÖVER MEDELSFÖRDELNINGEN TILL DE CENTRALA MUSEERNA (TKR)

1997

REGERINGENS
BERÄKNING
1998

Centrala museer
Statens historiska museer
Statens konstmuseer

1

Naturhistoriska riksmuseet

2

Folkens museum - etnografiska

79 190

74 465

118 285

150 486

110 980

112 801

23 915

24 365

Livrustkammaren, Skoklosters
slott och Hallwylska museet

27 498

28 042

Statens sjöhistoriska museer

57 337

77 329

13 149

22 615

Statens musiksamlingar

28 441

29 009

Statens
försvarshistoriska museer

59 169

48 920

3 750

3 831

521 714

571 863

Arkitekturmuseet

3

Etnografiska museet i Göteborg
Totalt för myndigheterna
1. Varav 9 900 000 kronor på tilläggsbudget
2. Varav 2 941 000 kronor på tilläggsbudget
3. Varav 2 396 000 kronor på tilläggsbudget

Slutsatser
Enligt regeringens samlade bedömning har de centrala museerna i allt väsentligt uppfyllt de mål som
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ställts upp för verksamheten. Arbetet med museernas
föremålssamlingar har fortsatt varit den del av verksamheten som utvecklats mest. Den publika delen av
verksamheten har hållit en tämligen konstant och
genomgående god nivå. En betydande förnyelse och
förbättring av museernas lokaler är under genomförande, vilket delvis lett till att det inre arbetet prioriterats. Mot bakgrund av ovanstående drar regeringen
slutsatsen att de centrala museernas verksamhet svarar mot en effektiv användning av insatta resurser.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser
I budgetpropositionen för år 1997 konstaterade regeringen att uppföljningen och utvärderingen av bidraget borde fördjupas, bl.a. mot bakgrund av regeringens förslag avseende roll- och ansvarsfördelningen
inom det regionala kulturmiljöarbetet. Ett utvecklingsarbete syftande till en förbättrad resultatuppföljning har initierats av Riksantikvarieämbetet med deltagande av bl.a. Statens kulturråd och representanter
för de regionala museerna.
Med anledning av den försöksverksamhet med
ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel
som inleds den 1 juli 1998 (se avsnitt A 5 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel) beräknas 4 667 000 kronor under anslaget A 5 Försöksverksamhet med ändrad
regional fördelning av kulturpolitiska medel. Förevarande anslag har därför minskats med nämnda belopp.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 104 595 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas anslaget till 103 124 000 kronor och för budgetåret 2000 till 106 218 000 kronor.

H 3. Bidrag till regionala museer
1995/96

Utgift

153 421

Utgift

102 832

1997

Anslag

105 680

1998

Förslag

104 595

1999

Beräknat

103 124

2000

Beräknat

106 218

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

105 680

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel till regionala museer.
Bidrag till regionala museer lämnas enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Enligt beslut av regeringen är för
närvarande 26 regionala museer berättigade till bidrag. Statens kulturråd fördelar bidraget efter samråd med Riksantikvarieämbetet.
Enligt de riktlinjer för bidragen till regionala kulturinstitutioner som riksdagen har godkänt (prop.
1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129)
skall en viss del av stödet avsättas till riktade tidsbegränsade bidrag. Bland annat mot bakgrund av de
ekonomiska svårigheter som vissa institutioner redovisar anser regeringen att avsättningen för år 1998
bör ligga kvar på nuvarande nivå, som är 2 %. För
åren 1999 och 2000 räknar regeringen med att 4 %
resp. 6 % av stödet skall avsättas till riktade bidrag.
För år 1998 skall de riktade bidragen för de regionala museernas del i första hand gälla arbete för nya
publikgrupper samt granskningar av museernas samlingar med utgångspunkt i teman som klass, kön,
kulturell bakgrund och generation. I övrigt bör liksom hittills en del av det statliga bidraget till de regionala museerna avse uppgifter i det regionala kulturmiljöarbetet i enlighet med bidragsförordningen.
Under anslaget Bidrag till regionala museer anvisas även medel för kostnader för lönebidragsanställda vid regionala museer.

H 4. Bidrag till vissa museer
1995/96

Utgift

52 715

Utgift

34 672

1997

Anslag

38 451

1998

Förslag

39 504

1999

Beräknat

45 312

2000

Beräknat

52 261

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

38 451

1. Beloppen anges i tusental kronor
I denna tabell ingår inte Skansen som i stället redovisas under anslaget H 2
Centrala museer: Stiftelser fr.o.m. budgetåret 1997.

Under anslaget anvisas medel för bidrag till ett antal
museer och andra institutioner, de flesta med viss
formell anknytning till staten. Regeringen har fastställt stadgar för stiftelserna Dansmuseifonden
(Dansmuseet), Drottningholms teatermuseum, Carl
och Olga Milles Lidingöhem (Millesgården), Thielska galleriet och Föremålsvård i Kiruna. Flera av de
stiftelser som staten fastställer stadgar för har också
bildats av andra än staten. Av de övriga står stiftelserna Strindbergsmuseet och Rooseum delvis under
kommunalt huvudmannaskap, medan stiftelserna
Arbetets museum, Judiska museet, Röhsska museet,
Bildmuseet och Zornfonden har bildats av organisationer och andra intressenter.
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H 5. Stöd till icke-statliga
kulturlokaler

SAMMANSTÄLLNING ÖVER
MEDELSFÖRDELNINGEN (TKR)

1997

REGERINGENS
BERÄKNING
1998

11 076

11 416

1995/96
Därav

1996

Utgift

42 500

Utgift

33 500

1.

Arbetets museum

2.

Dansmuseifonden för Dansmuseet

7 815

7 978

1997

Anslag

17 000

3.

Drottningholms teatermuseum

5 178

5 284

1998

Förslag

10 000

Beräknat

10 219

Beräknat

10 445

4.

Carl och Olga Milles Lidingöhem

1 711

1 751

1999

5.

Thielska galleriet

2 272

2 291

2000

6.

Föremålsvård i Kiruna

7.

Röhsska museet

8.

Rooseum

9.

Strindbergsmuseet

6 223
500

512
2 050

426

437

10. Judiska museet

300

408

11. Bildmuseet

750

750

12. Zornsamlingarna

200

205

38 451

39 504

Totalt

Utgiftsprognos

17 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

6 422

2 000

1

Bidraget används enligt förordningen (1990:573) om
stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Det innebär
att stöd kan ges i form av bidrag till ny- eller ombyggnad av musei-, teater- och konsertlokaler som
tillhör någon annan än staten. Bidrag kan också ges
till standardhöjande reparationer och handikappanpassning av sådana lokaler. Beslut om bidrag fattas
av Boverkets samlingslokalsdelegation efter samråd
med Statens kulturråd. Beslut om bidrag fattas innan
aktuella byggnadsarbeten påbörjas, och utbetalas när
arbetena är avslutade, vilket kan ta flera år.

Regeringens överväganden
Regeringens överväganden

Resultatinformation

Resultatinformation

Arbetets museum har ett nationellt uppdrag inom
museiområdet med uppgift att utveckla och förstärka
den nuvarande verksamheten inom museets område,
särskilt avseende arbetslivet och det industrihistoriska arvet. Det är dock ännu för tidigt att utvärdera
uppdraget. Drottningholms teatermuseum öppnade
under året en telefontjänst dit allmänheten kan ringa
för information om visningar o.dyl.
För år 1998 föreslås en ökning av bidraget till Judiska museet med 100 000 kronor.

Resultatredovisningen visar att under budgetåret
1995/96 inkom ansökningar om stöd för ett 75-tal
kulturlokalsprojekt avseende sammanlagt 175 miljoner kronor. Det ordinarie anslaget om 27,5 miljoner
kronor har använts till utbetalningar av tidigare beslutade stöd. Boverket har under budgetåret 1995/96
genom ett regeringsbeslut om överskridande av anslagsramen till följd av tidigare fattade beslut fördelat
15 miljoner kronor i stöd till icke-statliga kulturlokaler, varav 11,4 miljoner kronor till museilokaler
och 3,5 miljoner kronor till teaterlokaler. Knappt
hälften av stödet har gått till länsmuseer, som skall
prioriteras enligt förordningen. Stödet har i enlighet
med villkoren i huvudsak använts för ändring, tillbyggnad samt handikappanpassning av icke-statliga
kulturlokaler.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
De revisorer som granskar institutionerna har inte
haft några anmärkningar mot årsredovisningarna,
räkenskaperna eller förvaltningarna.

Beställningsbemyndiganden

Slutsatser

Beställningsbemyndiganden för Bidrag till ickestatliga kulturlokaler och beräknad anslagspåverkan
under perioden 1998-2001 och senare.

Mot bakgrund av tillgänglig information drar regeringen slutsatsen att verksamheten har gett goda resultat och att anslaget är kulturpolitiskt motiverat.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 39 504 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas anslaget till 45 312 000 kronor och för budgetåret 2000 till 52 261 000 kronor.
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1998

1999

2000

2001
OCH
SENARE

SUMMA

Utnyttjat bemyndigande t.o.m. 1995/96

-

-

-

-

-

Anvisat bemyndigande
för 1997

-

-

-

-

-

Begärt bemyndigande
för 1998

-

1

1

-

2

Summa

-

1

1

-

2

medium för kunskapsförmedling, debatt och upplevelse.
Riksutställningar skall samarbeta och samråda
med statliga och kommunala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda som är verksamma i samhälls- och kulturlivet.
Utfallsutvecklingen för Riksutställningar närmast
föregående och innevarande budgetår innebär ingen
anmärkningsvärd avvikelse från anvisade medel.
Från den 1 januari 1998 skall Stiftelsen Riksutställningars verksamhet bedrivas av myndigheten
Riksutställningar (se prop. 1996/97:3).

Regeringen avser att följa anslagsutfallet genom de
prognoser som Boverket har i uppdrag att lämna fyra
gånger per år.

Regeringens överväganden
Slutsatser
Resultatinformation
Enligt regeringens bedömning är resultatet av verksamheten tillfredsställande. Vid fördelningen av stöd
till icke-statliga kulturlokaler har kulturpolitiskt angelägna projekt beaktats. Mot bakgrund av ovanstående drar regeringen slutsatsen att stödet till ickestatliga kulturlokaler i allt väsentligt ger önskade resultat.
Stödet har funnits i denna form sedan budgetåret
1990/91, vilket ger anledning att utvärdera bidraget.
Regeringen vill därför för riksdagens kännedom informera om att Boverket givits i uppdrag att i samverkan med Riksantikvarieämbetet och Statens kulturråd närmare utreda de framtida behoven av
statligt stöd och formerna för detta. Uppdraget skall
redovisas till regeringen den 1 mars 1998.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 10 000 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas anslaget till 10 219 000 kronor och för budgetåret 2000 till 10 445 000 kronor.

Riksutställningar har formulerat en verksamhetsidé
som innebär en delvis ny inriktning med större, mer
resurskrävande och därmed färre utställningar, vilka
skall komplettera det som görs på lokal och regional
nivå. Under budgetåret har Riksutställningar haft 37
utställningar i turné och flera av dem har fått stor
uppmärksamhet, bl.a. Noas Express. Utställningarnas kvalitet betonas i Riksutställningars verksamhetsinriktning. Ambitionen är att ge besökarna en
annorlunda upplevelse, varför Riksutställningar bl.a.
satsat på utställningar där konstnärer givits stor
handlingsfrihet. Inom Riksutställningar pågår för
närvarande arbete med att utveckla strategierna för
utvärdering och utveckling av utställningsmediet.
Besparing på statlig konsumtion föreslås tas ut
med 1 047 000 kronor år 1998.
Avgiftsinkomsterna för Riksutställningar beräknas
till 7 miljoner kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

H 6. Riksutställningar
1995/96

Utgift

51 848

Utgift

34 600

1997

Anslag

33 849

1998

Förslag

33 466

1999

Beräknat

34 135

2000

Beräknat

34 818

Därav

1996

RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några invändningar.

1

Utgiftsprognos

Slutsatser

33 849

Det är regeringens uppfattning att den redovisade
verksamheten har motsvarat de mål som satts upp
för Riksutställningar och att den ger tillfredsställande
resultat.
Regeringen föreslår att anslaget för budgetåret
1998 anvisas 33 466 000 kronor. För budgetåret
1999 beräknas anslaget till 34 135 000 kronor och
för budgetåret 2000 till 34 818 000 kronor.

1. Beloppen anges i tusental kronor

Stiftelsen Riksutställningar har enligt sina stadgar,
fastställda av regeringen den 23 juni 1976, till uppgift att främja utställnings- och konstbildningsverksamheten genom att förmedla och anordna utställningar, biträda med rådgivning och annan service
samt i övrigt utveckla och förnya utställningen som
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H 7.

1995/96
Därav

1996

Utställningsgarantier och
inköp av vissa kulturföremål
Utgift

-

Utgift

-

1997

Anslag

80

1998

Förslag

80

1999

Beräknat

80

2000

Beräknat

80

1

Utgiftsprognos

miljarder kronor. Riksdagen har godkänt bl.a. att
garanti skall kunna avse även föremål i svensk ägo
och att kretsen av garantiberättigade utställare skall
utvidgas till att gälla alla som bedriver utställningsverksamhet av icke-kommersiell natur (prop.
1996/97:3, bet. 1996/97:KrU1, rskr. 1996/97:129).
En förordning i ämnet förbereds inom Kulturdepartementet. Frågor om bl.a. säkerheten i samband med
utställningarna, avgiftsbeläggning av ansökningar
och självrisk vid inträffad skada eller förlust kommer
därvid att tas upp.
Anslaget får även användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller
vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de
införlivas med offentliga samlingar. Anslaget utnyttjades senast i november 1992 med 100 000 kronor.
Beslut om statliga utställningsgarantier resp. inköp av kulturföremål meddelas av regeringen efter
förslag av vederbörande institutioner.

-

1. Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras för statliga utställningsgarantier
samt inköp av kulturföremål.
Regeringen har sedan år 1974 riksdagens bemyndigande att lämna garantier för lån av föremål i utländsk ägo som antingen ingår i utländska vandringsutställningar eller utställningar som statliga
museer sätter upp själva. Ca 150 garantier har lämnats under åren. Garantisummorna har varierat kraftigt, från några hundra tusen kronor till drygt två
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12 I Film och medier

12.1 Omfattning/ändamål

ringen meddelat Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB, Sveriges Utbildningsradio AB, Sverigefinska
riksförbundet och TV4 AB nya sändningstillstånd.
Sändningstillstånden gäller fr.o.m. den 1 januari
1997 och t.o.m. den 31 december 2001. För Utbildningsradion gäller sändningstillståndet t.o.m. den 31
december 1998.
Riksdagen har beslutat att digital marksänd TV
skall införas i flera steg med möjlighet för regeringen
och riksdagen att successivt ta ställning till om och
på vilket sätt verksamheten skall fortsätta. En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda sändningsverksamheten (dir. 1997:19).
Avtalen om utbytet av TV-sändningar mellan Sverige och Finland har omförhandlats under år 1997.
De nya avtalen skall gälla från den 1 januari 1998.

Verksamhetsområdet omfattar bl.a. statens filmstöd,
statens insatser för TV-utbyte med Finland och Statens biografbyrås verksamhet. Utöver den verksamhet som finansieras med statsbudgetmedel ryms även
den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten
inom området.
De främsta målen för statens insatser inom verksamhetsområdet är att stödja mångfald och reella
yttrandemöjligheter, att motverka skadliga inslag i
massmedierna samt att främja nyskapande och tillgång till ett varierat utbud. Det statliga filmstödet har
som mål att främja värdefull svensk filmproduktion,
främja spridning och visning av värdefull film, främja
bevarandet och tillgängliggörandet av filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse för forskning och allmänhet, samt verka för internationellt
samarbete i dessa avseenden.

Prioriteringar för 1998
Anslaget för filmstöd föreslås öka med 4,5 miljoner kronor, vilket hänför sig till en ökning av stödet till regionala resurscentrum för film och video.
Frågan om digital marksänd TV och digital radio
bereds vidare.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

237,2

94,8

165,1

1998

1999

2000

164,0

169,4

170,3

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Svensk film har en förhållandevis stark ställning på
hemmamarknaden med knappt 20 % av den totala
biopubliken. Det totala antalet biobesök i Sverige
uppgick år 1996 till 15,4 miljoner, vilket innebär en
ökning med ca 4 % jämfört med året innan.
Biografbyråns intäkter för granskning översteg
kostnaderna för budgetåret 1995/96. Granskningsavgifterna sänktes därför från den 1 januari 1997.

12.2 Resultatbedömning och
slutsatser
Medieområdet förändras just nu mycket snabbt.
Distributionsvägarna för olika slag av information
blir flera och medierna befinner sig i en allt mer internationell miljö. Teknikutvecklingen är drivkraften
bakom en stor del av förändringarna, inte minst genom att gränserna mellan olika medier blir alltmer
otydliga. Regeringen har, mot denna bakgrund, beslutat att en särskild utredare bl.a. skall analysera
vilka förutsättningarna är för en samordnad lagstiftning för radio, TV och televerksamhet (dir.

Större förändringar
Radio- och TV-lagen (1996:844) trädde i kraft den 1
december 1996. I enlighet med denna lag har rege93
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1997:95). Samtidigt ökar ägarkoncentrationen på
viktiga delar av mediemarknaden. Rådet för mångfald inom massmedierna (dir. 1995:13) kommer i
början av år 1998 att lämna förslag som skulle kunna motverka den negativa utvecklingen.
Den sammanlagda tid som vi ägnar åt olika medier är relativt konstant. Medieområdet är arbetsintensivt och utgör en viktig och växande arbetsmarknad.
Inriktningen på statens framtida insatser för filmen lades fast i propositionen (prop. 1996/97:3) om
kulturpolitik. Enligt denna proposition bör avtalsmodellen för finansiering av stödet till svensk
filmproduktion bestå även efter det att nuvarande
avtalsperiod löpt ut den 31 december 1998. Inför ett
nytt finansieringsavtal har Svenska Filminstitutet fått
regeringens uppdrag att bl.a. utvärdera nuvarande
filmavtal samt att kartlägga och lämna förslag vad
gäller filmdistributionen i hela landet. Regeringen har
för avsikt att återkomma till riksdagen i frågan under
våren 1998. När det gäller stödet till filmkulturell
verksamhet bedömde regeringen att detta borde förbli oförändrat, med den ändringen att statens stöd till
regional och lokal film- och videoverksamhet borde
ges i form av ett särskilt bidrag. Ett särskilt stöd till
regionala resurscentrum för film och video har därefter införts.
I arbetet med EU:s strukturfonder har film- och
medieområdet uppmärksammats. En uppskattning
är att av de beslut som fattats åren 1995 – 1997 om
EU-bidrag ur strukturfonderna har ca 17 miljoner
kronor (exkl. nationell medfinansiering) tilldelats
svenska regionala filmprojekt.
Statens biografbyrå granskar filmer som skall visas
offentligt och förser dessa med åldersgräns. På videomarknaden har Biografbyråns verksamhet en återhållande effekt vad avser förekomsten och åtkomligheten av videogram som innehåller olaga våldsskildringar.
Det finns behov av att säkerställa en svensk kvalitetsproduktion för svenska programkanaler och TVpublik i Sverige. En utredare arbetar för närvarande
med att identifiera och analysera de problem som i
dag finns för fria producenters och programbolags
möjligheter att göra svenska kvalitetsprogram och att
sprida dem (dir. 1997:28). Utredarens uppgift är
också att bedöma vilka insatser som kan behövas för
att öka den inhemska produktionen av TV-program.
Uppdraget skall redovisas i november 1997.
Regeringen avser att teckna nya avtal med berörda
parter i utbytet av TV-sändningar mellan Sverige och
Finland. De nya avtalen kommer att träda i kraft den
1 januari 1998 under förutsättning att riksdagen anvisar medel till det svensk-finska televisionsutbytet i
enlighet med regeringens förslag. Som ett resultat av
förhandlingar med berörda parter och med hänsyn
till ändrad distributionsteknik har anslaget för utbytet kunnat minskas.
Den avgiftsfinansierade radions och televisionens kanaler har en stor del av befolkningens lyssnar- och

tittartid. Av de som tittar på TV en genomsnittlig dag
väljer ca 79 % någon av Sveriges Televisions kanaler.
Sveriges Televisions andel av den totala tittartiden
under år 1996 var ca 49 %. Sveriges Radios andel av
den sammanlagda lyssnartiden för radio var år 1996
ca 67 %. En genomsnittlig dag har ca 60 % någon
gång lyssnat på någon av SR:s kanaler. Sveriges Utbildningsradio följer löpande upp hur publiken och
användare av program och läromedel m.m. uppfattar
verksamheten. Lärare i såväl grundskola och gymnasieskola är utbildningsradions främsta användare.
Utbildningsradions tittar- och lyssnarsiffror varierar
mycket bl.a. beroende på sändningstid.

Slutsatser
Regeringen bedömer att statens insatser på området
har stor betydelse för produktion, utbud och distribution av svensk film och svenska TV-program samt
för svensk filmkultur. Den avgiftsfinansierade radion
och televisionen intar en central plats i det svenska
medielandskapet. Resultatet inom verksamhetsområdet är enligt regeringens bedömning tillfredsställande. Inriktningen på verksamheten kommer i huvudsak att ligga fast för år 1998.

12.3 Anslag
I 1.

Filmstöd

1997

Anslag

125 338

1998

Förslag

129 838

1999

Beräknat

134 338

2000

Beräknat

134 338

1

Utgiftsprognos

125 004

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för statens stöd till
svensk filmproduktion m.m., stöd till filmkulturell
verksamhet, stöd till regionala resurscentrum för film
och video samt Konstnärsnämndens filmstöd. Ett
syfte med statens stöd till filmområdet är att bidra till
att uppfylla de åtaganden och ändamål som anges i
1993 års finansieringsavtal för Stiftelsen Svenska
Filminstitutets stöd till svensk filmproduktion m.m.
Ett annat syfte är att genom Filminstitutet främja
spridning och visning av värdefull film, främja regional och lokal filmverksamhet med tyngdpunkt på
barn och ungdom, främja bevarandet och tillgängliggörandet av filmer och material av film- och kulturhistoriskt intresse för forskning och allmänhet samt
verka för internationellt samarbete på filmområdet.
Ytterligare ett syfte är att genom Konstnärsnämnden
främja produktion av kortfilm.
94
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Stödet till svensk filmproduktion finansieras genom avtal mellan staten och berörda branscher. Avtalet mellan staten, film- och videobranschen samt
Sveriges Television och Nordisk Television AB
(numera TV4 AB) trädde i kraft den 1 januari 1993
och gäller t.o.m. den 31 december 1998. Avtalet genererade under budgetåret 1995/96 (18 månader)
306,6 miljoner kronor, varav ca 250 miljoner kronor
utgick som stöd till svensk filmproduktion.
Utöver att fördela stödet till svensk filmproduktion skall Filminstitutet utföra uppdrag åt staten på
det filmkulturella området. Stödet till filmkulturell
verksamhet samt Konstnärsnämndens filmstöd finansieras helt och hållet av statliga medel. Konstnärsnämndens filmstöd styrs av förordningen
(1989:500) om vissa särskilda insatser på kulturområdet. Stödet till regionala resurscentrum för film och
video styrs av förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet, och förutsätter
en regional eller lokal motprestation minst motsvarande det statliga stödbeloppet.
Filminstitutet är kontaktkontor för EU:s audiovisuella stödprogram MEDIA II.

Svenska Filminstitutet inhämtat att institutets stöd till
filmvisning inom visningsorganisationerna inte är
öronmärkt till 16 mm-visningar resp. 35 mm-visningar. Institutet har inte heller fattat något principbeslut om att 16 mm-film inte skall vara stödberättigad, även om man förordar en övergång till visning
på 35 mm. Regeringen finner det därför inte nödvändigt att vidta någon särskild åtgärd med anledning av riksdagens beslut.
Filminstitutets filmarkiv ökade under budgetåret
med 1 800 titlar. Sammanlagt finns nu 16 500 filmer
arkiverade. Filminstitutet har under budgetåret restaurerat svensk färgfilm och kopierat om nitratfilm
från tiden före år 1953. I stort sett alla nitratlångfilmer har numera omkopierats.
Filminstitutet arbetar också för att sprida svensk
film och svensk filmkultur i olika delar av världen.
Under budgetåret har svensk film varit representerad
vid ca 180 festivaler, vilket är en hög siffra för ett
land av Sveriges storlek.
Konstnärsnämnden lämnade under budgetåret
stöd till 29 kortfilmsprojekt.
För år 1998 föreslår regeringen en ökning av anslaget för filmstöd. Ökningen, som avser stödet till
regionala resurscentrum för film och video, aviserades i propositionen (prop. 1996/97:3) om kulturpolitik samt i budgetpropositionen för år 1997 (prop.
1996/97:1 utg.omr. 17).
År 1999 beräknas ytterligare en ökning av stödet
till regionala resurscentrum för film och video. I beräkningen för år 1999 antas också att ett nytt filmoch videoavtal inte skall föranleda någon utgiftsökning för staten.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Inom ramen för filmavtalet har Svenska Filminstitutet under budgetåret fördelat stöd till svensk filmproduktion, biografstöd, videostöd och stöd till parallelldistribution. Under budgetåret har 53 spelfilmer erhållit förhandsstöd, varav 15 barn- och ungdomsfilmer och nio dokumentärfilmer. Förhandsstöd
har också beviljats 42 kortfilmer och 19 s.k. växthusfilmer av yngre och nya filmskapare. Nio svenska
filmer fick efterhandsstöd under år 1996.
När det gäller Sveriges deltagande i internationellt
samarbete på filmområdet har Filminstitutet genomfört viktiga utvecklingsuppgifter, bl.a. vad gäller ansvaret för EU:s stödprogram MEDIA II.
Inom ramen för den filmkulturella delen av Filminstitutets verksamhet har institutet under budgetåret
fördelat stöd bl.a. till regional utveckling inom filmområdet, till visningsorganisationer och filmfestivaler
samt till lokal filmkulturell verksamhet för barn och
ungdom. Skolbio har bedrivits i 132 av landets 288
kommuner, varav 54 av kommunerna numera bedriver verksamheten utan stöd från Filminstitutet. En
viktig del av Filminstitutets verksamhet är att stimulera en fortsatt uppbyggnad av regionala filmcentrum. Under budgetåret har arbetet utvecklats så långt
att nio regionala resurscentrum kunnat få del av det
nya regionala stödet som införts fr.o.m. år 1997.
Enligt riksdagens beslut (bet. 1996/97:KrU1, rskr.
1996/97:129) bör stöd även fortsättningsvis kunna
utgå för visning av 16 mm-film. Regeringen har från

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Svenska Filminstitutets revisor har lämnat yttrande
över institutets resultatredovisning samt revisionsberättelse över årsredovisningen. Varken yttrandet eller
revisionsberättelsen innehåller några anmärkningar. I
revisorsyttrandet konstateras att arbetet med resultatredovisning är en utvecklingsprocess och att det är
väsentligt att regeringen tar ställning till vilken omfattning och nivå Svenska Filminstitutets resultatredovisning bör ligga på för att tillfredsställa regeringens behov av beslutsunderlag.
Med anledning härav kommer regeringen i resultatdialogen med Svenska Filminstitutet att föra diskussioner bl.a. om institutets resultatredovisning.

Slutsatser
Regeringen bedömer att det statliga filmstödet fyller
en viktig funktion för svensk filmkultur och att stödet ger tillfredsställande resultat. Regeringen föreslår
att 129 838 000 kronor anvisas anslaget för filmstöd
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för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget uppgå till 134 338 000 kronor för vardera
året.

av 10 544 000 kronor gällde år 1996. Biografbyråns
egna bedömningar anger att intäkterna för perioden
1997 – 2000 årligen kommer att uppgå till ca
8 500 000 kronor. Tidiga prognoser under år 1997
antyder att ytterligare sänkningar av avgifterna kan
komma att behövas.
Biografbyrån tar också ut en avgift för yttranden i
åtalsärenden. Även dessa avgifter redovisas på statsbudgetens inkomstsida. Avgifterna fastställs i myndighetsbeslut och uppgick under budgetåret 1995/96
till 525 kronor per videogram. Biografbyråns prognos visar att intäkterna för perioden 1997 – 2000
årligen kommer att uppgå till ca 100 000 kronor.
För år 1998 föreslås att en besparing på statlig
konsumtion planenligt tas ut med 235 000 kronor.

I 2. Statens biografbyrå
1995/96

Utgift

10 874

Utgift

7 400

1997

Anslag

7 591

1998

Förslag

7 661

1999

Beräknat

7 883

2000

Beräknat

8 112

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

796

7 991

1. Beloppen anges i tusental kronor

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Statens biografbyrå skall enligt lagen (1990:886) om
granskning och kontroll av filmer och videogram
samt enligt sin instruktion (1990:994) granska filmer
och videogram avsedda för offentlig visning. Biografbyrån är också tillsynsmyndighet för videogrammarknaden och skall därutöver yttra sig till Justitiekanslern i vissa åtalsärenden rörande våldsskildringar
i filmer. Statens biografbyrås driftskostnader har de
senaste fem åren legat på ungefär samma nivå, varför
anslagen i princip varit oförändrade.
De sparade medlen skall under de kommande två
budgetåren bland annat användas till att uppfylla regeringens krav att minst hälften av all information
om Biografbyråns verksamhet och beslut görs elektroniskt tillgänglig.

RRV:s revisionsberättelse innehåller inte några invändningar.

Slutsatser
Enligt regeringens bedömning uppfyller Biografbyrån
i allt väsentligt målen för verksamheten. Biografbyråns verksamhet svarar mot ett effektivt bruk av de
insatta resurserna. Under kommande budgetår skall
Biografbyråns verksamhet fortsätta med oförändrade
mål. Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen att 7 661 000 kronor anvisas Statens biografbyrå för år 1998. För år 1999 beräknas anslaget till
7 883 000 kronor och för år 2000 till 8 112 000
kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet filmer som lämnats in till Biografbyrån för
granskning har under de senaste åren varit tämligen
oförändrat, ca 350 långfilmer. Under år 1996 har
antalet ökat något, främst vad avser videofilmer. Beräkningarna av anslagen för åren 1999 och 2000 utgår från att verksamheten förblir oförändrad.
Biografbyråns verksamhet finansieras av anslaget.
Myndigheten tar ut avgifter för granskningsverksamheten som skall motsvara kostnaderna. Dessa avgifter redovisas på statsbudgetens inkomstsida
under rubriken 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram. Biografbyrån får inte disponera
intäkterna. Biografbyråns ekonomiska redovisningar
visar att intäkterna vida överstigit kostnaderna under
de senaste budgetåren. Granskningsavgifterna sänktes från den 1 juli 1994 och från den 1 januari 1997
(1994:367 och 1996:1594). Budgetåret 1995/96 var
intäkterna av granskningen 16 890 000 kronor, var-

I 3.

Utbyte av TV-sändningar
mellan Sverige och Finland

1995/96

Utgift

42 267

Utgift

22 900

1997

Anslag

30 744

1998

Förslag

25 540

1999

Beräknat

26 125

2000

Beräknat

26 741

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

30 744

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för de kostnader Teracom AB har för rundradiosändningar i Storstockholmsområdet av finländska TV-program, de kostnader Sveriges Television AB har för tillhandahållande och överföring av en svensk programkanal
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till Finland, de kostnader Telia InfoMedia TeleVision
AB har för tillhandahållande av den finländska programkanalen 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 som företräder vissa rättighetshavarorganisationer.
Utsändningen av ett finländska TV-program i Sverige sker med stöd av radio- och TV-lagen
(1996:844). Regeringen har den 12 december 1996
meddelat Sverigefinska Riksförbundet tillstånd att
också under år 1997 bedriva sådana sändningar.

Regeringen föreslår att 25 540 000 kronor anvisas
för år 1998. De medel som frigjordes genom minskningen av anslaget har använts för omprioriteringar
inom kulturområdet. För år 1999 beräknas anslaget
till 26 125 000 kronor och för år 2000 till
26 741 000 kronor.

I 4.

Regeringens överväganden
Resultatinformation och slutsatser

Bidrag till dokumentation
om den mediepolitiska
utvecklingen och till europeiskt
mediesamarbete

1997

Anslag

1 510

1998

Förslag

1 010

1999

Beräknat

1 041

2000

Beräknat

1 071

1

Utgiftsprognos

669

1. Beloppen anges i tusental kronor
Anslaget uppfördes på statsbudgeten 1997

En översyn av det svensk-finska televisionsutbytet
har genomförts inom Kulturdepartementet under våren 1997. Med anledning av denna översyn har avtalen mellan staten och Svenska Kabel-TV AB (nu
Telia InfoMedia TeleVision AB) respektive TERACOM Svensk Rundradio AB (nu Teracom AB) sagts
upp.
Som ett resultat av förhandlingar med berörda
parter och med hänsyn till ändrad distributionsteknik
kan anslaget minskas. Regeringen avser att teckna
nya avtal med berörda parter. Avtalen kommer att
träda i kraft den 1 januari 1998 under förutsättning
att riksdagen anvisar medel till det svensk-finska televisionsutbytet i enlighet med regeringens förslag.
Det svensk-finska televisionsutbytet bedrivs enligt
en princip om ömsesidighet. Finland svarar för kostnaderna för utsändningen av en svensk programkanal i Finland och för överföringen av en finsk programkanal till Sverige. På motsvarande sätt ansvarar
Sverige för kostnaderna för utsändningen av en finsk
programkanal i Sverige och för överföringen av en
svensk programkanal till Finland.
Enligt regeringens bedömning är det av stor vikt
att det svensk-finska samarbetet upprätthålls. I samband med att Sveriges Television AB fått regeringens
medgivande att starta satellitsändningar för det programutbud som i dag sänds till Finland kan ett byte
av distributionsteknik ske. Även Yleisradio Oy avser
att påbörja satellitsändningar från Finland till Sverige
under år 1997. Med hänsyn till dessa satellitsändningar kan förutsättningarna för TV-utbytet komma
att ändras. Regeringen gör dock bedömningen att
systemet med rundradiosändningar av den finländska
programkanalen över Storstockholmsområdet och
tillhandahållande av programkanalen för kabeldistribution på ett antal orter i Sverige bör bibehållas tills
vidare.

Under anslaget anvisas medel för svensk medverkan i
vissa europeiska utredningsprojekt och samarbete
inom det Audiovisuella Eureka och det Europeiska
Audiovisuella Observatoriet.
Avgiften år 1997 till Audiovisuella Eureka och det
Europeiska Audiovisuella Observatoriet uppgår till
sammanlagt 668 900 kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Audiovisuella Eurekas insatser under år 1996 har
koncentrerats till att stödja och initiera projekt inom
områdena utbildning, utveckling och distribution av
europeisk film, TV och video. Särskilda insatser har
gjorts för att underlätta samarbete mellan de deltagande länderna som inte är medlemmar i EU och de
som är medlemmar.
Det Europeiska Audiovisuella Observatoriet är ett
forsknings- och statistikinstitut som samlar in och
distribuerar information om den europeiska film-,
TV- och videoindustrin. Institutet ger bl.a. ut en statistisk årsbok.

Slutsatser
Sverige kommer även i fortsättningen att följa utvecklingen på detta område med stort intresse. Avgifterna till Audiovisuella Eureka och det Europeiska
Audiovisuella Observatoriet beräknas sammantaget
under år 1998 uppgå till högst 1 miljon kronor var97
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för anslaget föreslås minskas med 500 000 kronor.
Medlen har använts för omprioriteringar inom kulturområdet.
Regeringen föreslår att 1 010 000 kronor anvisas
för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslaget till 1 041 000 kronor resp. 1 071 000 kronor.

råden: Stockholm, Göteborg, Malmö och Norrbotten. I de olika regionerna skall såväl Sveriges Radio
som privata programföretag ges möjlighet att delta.
Sändningsverksamheten skall utvärderas när mottagare funnits tillgängliga en tid. Hittills har endast ett
fåtal mottagare funnits tillgängliga. Enligt uppgifter
från flera håll inom radiobranschen kommer digitala
radiomottagare att erbjudas i detaljhandeln under
1998. På så sätt kommer introduktionen av den digitala ljudradion att kunna komma igång.
Riksdagen fattade den 9 april 1997 beslut med
anledning av regeringens proposition om digitala TVsändningar (prop. 1996/97:67 bet. 1996/97:KU17,
rskr. 1996/97:178). TV-sändningar med digital teknik skall införas i flera steg med möjlighet för regering och riksdag att successivt ta ställning till om och
på vilket sätt verksamheten skall fortsätta. Sändningarna skall starta på ett begränsat antal orter. En särskild utredare har fått i uppdrag att förbereda sändningsverksamheten, föreslå sändningsorter och
utforma en modell för olika programföretags samverkan i tekniska frågor (dir. 1997:19). De marksändande företagen skall beredas möjlighet att delta i
verksamheten med digitala TV-sändningar. Regeringen avser att under hösten besluta om kriterierna
för urvalet av de programföretag som kan ansöka
om sändningstillstånd. Radio- och TV-verket kommer att ges i uppdrag att utlysa de aktuella sändningstillstånden. En kommitté med parlamentariskt
inslag kommer att tillsättas för att medverka vid urvalet av de företag som skall delta i sändningarna,
följa sändningsverksamheten och medverka vid en
utvärdering. Sändningsverksamheten planeras kunna
starta så snart det är praktiskt möjligt, när programföretag och andra intressenter har kommit överens
om samarbetsformer kring olika tekniska lösningar.

Den avgiftsfinansierade radio- och
TV-verksamheten år 1998
Riksdagen beslutade den 11 juni 1996 om de villkor
och riktlinjer som skall gälla under tillståndsperioden
den 1 januari 1997 – den 31 december 2001 för den
avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten
(prop. 1995/96:161, bet. 1995/96:KrU12, rskr.
1995/96:297). Public service-företagen samt Radiotjänst i Kiruna AB skall under tillståndsperioden finansieras i huvudsak med TV-avgifter som riksdagen
anvisar från rundradiorörelsens resultatkonto (rundradiokontot). Även Granskningsnämnden för radio
och TV skall delvis finansieras med avgiftsmedel.
Riksdagsbeslutet innebär att medelstilldelningen till
public service-företagen, liksom tidigare, skall värdesäkras med utgångspunkt i ett särskilt kompensationsindex. Dessutom skall statsmakternas besparingskrav på verksamheten kvarstå även under år
1998. I enlighet med riksdagens beslut år 1995 om
besparing skall en minskning av anslagsnivån på
11 % fördelas jämnt över åren 1995 t.o.m. 1998.
Regeringen beslutade i december 1996 om sändningstillstånd för Sveriges Television AB och Sveriges
Radio AB för perioden den 1 januari 1997 – den 31
december 2001 och för Sveriges Utbildningsradio AB
under perioden den 1 januari 1997 – den 31 december 1998.
Regeringen har i maj 1997 lämnat en proposition
till riksdagen om radio och TV under höjd beredskap
och vid svåra påfrestningar på samhället i fred (prop.
1996/97:158). Regeringen bedömer att förslagen i
propositionen inte kommer att leda till ökade kostnader för public service-företagen och därmed inte
påverka medelstilldelningen. Vidare har regeringen i
maj 1997 lämnat en proposition till riksdagen om
vissa förändringar i TV-avgiftssystemet (prop.
1996/97:165). Förslagen i propositionen bedöms inte
påverka intäkterna från TV-avgiften. I propositionen
föreslås bl.a. att ansvaret för förvaltning av avgiftsmedlen skall föras över från Sveriges Television till
Radiotjänst i Kiruna AB.

Verksamheten år 1996
Sveriges Television
Sveriges Television AB:s (SVT) totala sändningstid
uppgick år 1996 till 9 738 timmar. Sändningstiden
har ökat med 36 % under perioden 1992 – 1996.
Ökningen har främst skett i den egna produktionen
där den regionala programverksamheten har byggts
ut. Andelen repriser har ökat med 62 % under samma period, främst vad gäller det egenproducerade
materialet, bl.a. reprisering av faktaprogram på eftermiddagarna. Samtidigt har SVT minskat inköpen
av visningsrätter utifrån. Andelen svenska program i
rikssändningarna är ca 70 %. SVT har under perioden 1992 – 1996 förlagt allt mer av allmänproduktionen utanför Stockholm. Av allmänproduktionen
sker 57 % i distrikten och 43 % i Stockholm. Program producerade av fristående producenter utgör ca
22 %, vilket är en ökning med 5 % jämfört med år

Digital radio och TV
Våren 1995 beslutade riksdagen att digitala ljudradiosändningar skulle påbörjas i ett begränsat antal
områden. För närvarande sker sändningar i fyra om98
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1995. Utomståendes medverkan i programproduktionen minskade något mellan åren 1995 och 1996,
medan utläggningar och samproduktioner ökar.
Det av riksdagen beslutade besparingskravet på
Sveriges Television (1995-1998) genomförs enligt
plan. Vissa ökade personalkostnader har uppkommit
år 1996 beroende på personalavveckling. Målet att
minska antalet tillsvidareanställda med 450 tjänster
har nu uppnåtts. Sveriges Television anser att målen
för personalminskning bör vara möjliga att uppnå
under år 1998. Den övergripande målsättningen för
Sveriges Televisions planeringsarbete har varit att
säkra att programverksamheten så långt möjligt skall
vara intakt, kvantitativt och kvalitativt, trots besparingskravet på företaget.
SVT bedömer det angeläget att ett svenskt digitalt
distributionssystem byggs ut så snart som möjligt.
SVT ser det som nödvändigt att öka exponeringen
och tillgängligheten av det programutbud som produceras inom public service-systemet. SVT har presenterat några olika programprojekt som kan bli aktuella i den digitala TV-miljön, bl.a. en repriskanal,
en kulturkanal och en nyhets- och sportkanal.

på digital radio, DAB (Digital Audio Broadcasting).
SR anser att det är angeläget att det digitala distributionssystemet byggs ut till rikstäckande så snart det
är möjligt.

Sveriges Utbildningsradio
Sveriges Utbildningsradio AB (UR) utnyttjar Sveriges
Televisions och Sveriges Radios sändningsutrymme
för att sända utbildningsprogram. UR har under år
1996 sänt 706 timmar i TV och 1813 timmar i radio. Förstasändningar utgör ca 33 %, resten utgörs
av återutsändningar och repriser. Det totala antalet
sändningstimmar har ökat under perioden 1993 –
1996. Av den totala sändningstiden används 75 %
för sändningar på svenska språket. Sändningsvolymen för minoriteter utgör 7 % av totalt sänd tid i TV
och 5 % i radio. Program för funktionshindrade har
ökat under perioden 1993 – 1996 och utgör 10 % av
den totala sändningstiden i TV. Den regionala utbyggnaden har lett till att hälften av UR:s material
kommer att produceras regionalt fr.o.m. år 1997.
Resurserna för utomståendes medverkan i programproduktionen har ökat från ca 20 miljoner kronor år
1995 till ca 23 miljoner kronor år 1996. UR bedriver
också en omfattande IT-verksamhet med t.ex. utbildningsprogram på Internet och CD-rom. UR har
redovisat att man önskar delta i det digitala marknätet för TV genom att bl.a. starta två nya TV-kanaler,
dels en nationell digital utbildningskanal, dels en kanal – UR-Arena – som bl.a. skall sända från politiska
arenor.

Sveriges Radio
Sveriges Radio AB (SR) sände 2 295 timmar radio
per vecka under år 1996, en minskning med 51 timmar jämfört med året innan. Repriser utgjorde 8 %
av den totala sändningstiden. De olika programområdenas andel av den totala sändningstiden är stabil.
Nyheter, aktualiteter och samhälle samt kultur utgör
43 % av det totala utbudet. Av allmänproduktionen
sker 53 % utanför Stockholm. En ökning av denna
andel planeras inom den innevarande tillståndsperioden. Resurserna för barn- och ungdomsprogram planeras att öka under år 1997. SR bedömer att andelen
utomståendes medverkan kommer att minska något
under år 1997. Detta beror på att SR:s resurser under
år 1997 minskar genom det sätt företaget valt att göra de rationaliseringar på 11 % under åren 1995 –
1998 som riksdagen beslutat om. Ambitionen är att
utomståendes medverkan skall öka under nuvarande
tillståndsperiod.
Sveriges Radio har redovisat att de besparingar
man ålagts innebär att programverksamheten försvagas. Sändningstiden minskade med ca 2 680 timmar
under år 1996. Företaget har redovisat höga kostnader år 1996 för personalavveckling som en av åtgärderna för att klara besparingskravet. Sammanlagt
skall personalen minskas med 236 tjänster fram till
år 1998.
Inför år 1998 skall SR skapa ett ytterligare reformutrymme för förnyelse av programinnehållet, satsningar på kvalitet, digitala sändningar, nya kanaler
(bl.a. en finsk digital kanal), metoder och ny produktionsteknik. SR kommer under tillståndsperioden
fram till år 2001 att genomföra en medveten satsning

Radio Sweden
Radio Sweden är en enhet inom Sveriges Radio AB.
Enligt sändningstillståndet för Sveriges Radio skall
program för sändning till utlandet ge dels svenskar
som befinner sig utomlands, dels utländsk publik
möjlighet att få information om och upprätthålla
kontakt med Sverige.
De dagliga programmen är som regel halvtimmeslånga och innehåller nyheter, fördjupningar,
analyser och reportage. Under större delen av dygnet
sänds programmen över kortvåg och mellanvåg. 24
timmar om dygnet sänds dessutom en specialkomponerad tablå via satellit över Europa samt delar av
Afrika och Mellanöstern. Radio Sweden satsar på att
utöka samarbetet med internationella radiostationer,
bl.a. via satellitöverföringar av program och genom
direkta samproduktioner.

Medelsberäkning för år 1998
Regeringens förslag om medelsanvisning till Sveriges
Television, Sveriges Radio, Sveriges Utbildningsradio
99
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och Radio Sweden tar sin utgångspunkt i de riktlinjer
som beslutades av riksdagen i juni 1996 i samband
med behandlingen av public service-propositionen.
För år 1997 tilldelades de tre public service-företagen
totalt 4 774 miljoner kronor (i 1994 års prisläge enligt kompensationsindex). Det senast kända kompensationsindex gäller år 1996 varför medelstilldelningen för år 1998 skall ske i 1996 års prisläge. Med en
uppräkning av 1997 års medelstilldelning med SRindex för år 1995 (3,67 %) och år 1996 (3,14 %)
samt med den kvarvarande besparingen på 151 miljoner kronor kronor (i 1992 års prisläge enligt kompensationsindex) blir den totala medelstilldelningen
för år 1998 4 934,3 miljoner kronor (i 1996 års prisläge enligt kompensationsindex).
Fördelningsnyckeln mellan Sveriges Television,
Sveriges Radio och Sveriges Utbildningsradio ändrades senast genom riksdagens beslut om medelstilldelning för den avgiftsfinansierade radio- och TVverksamheten för år 1997. Den bör behållas oförändrad för år 1998. Programföretagen bör även i
fortsättningen i samförstånd kunna justera fördelningsnyckeln om bolagen exempelvis kommer överens om att omfördela ansvaret för vissa gemensamma funktioner.
Enligt fördelningsnyckeln kommer de samlade
medlen för år 1998 att fördelas med 2 988,7 miljoner kronor (60,57 %) till Sveriges Television, 1 710,7
miljoner kronor (34,67 %) till Sveriges Radio och
234,9 miljoner kronor (4,76 %) till Sveriges Utbildningsradio.
Regeringen har vidare beslutat att betala ut de särskilda medel för digitala sändningar som riksdagen
fattade beslut om den 9 april 1997 (prop.
1996/97:67, bet. 1996/97:KU17, rskr. 1996/97:178).
Utbetalningarna skall enligt riksdagens beslut avse
engångsbelopp på högst 100 miljoner kronor år
1997 och högst 100 miljoner kronor år 1998, förutsatt att resultatutvecklingen på rundradiokontot
medger det. Regeringen har beslutat om en tilldelning för år 1997 på 100 miljoner kronor till public
service-företagen enligt gällande fördelningsnyckel.
I enlighet med riksdagens beslut om riktlinjer för
public service-verksamheten skall även Radio Swedens medelstilldelning i fortsättningen räknas upp
med kompensationsindex. Dessutom gäller samma
besparingskrav på 11 % för Radio Sweden. Detta
innebär att 37,6 miljoner kronor (i 1996 års prisläge
enligt kompensationsindex) skall tilldelas Radio
Sweden för år 1998.
Granskningsnämnden för radio och TV skall enligt riksdagens beslut om riktlinjer för public serviceverksamheten, liksom nu, delvis finansieras med medel från rundradiokontot och delvis över statsbudgeten. Granskningsnämnden skall tilldelas 6 564 000
kronor för år 1998 (utgiftsområde 1, anslaget E 5),
varav 4 464 000 kronor skall anvisas från rundradiokontot.

TV-avgiften och rundradiokontot
Den faktor som är avgörande för behållningen på
rundradiokontot är utvecklingen av det särskilda
kompensationsindexet för public service-företagen.
Därutöver påverkas intäkterna på kontot av utvecklingen av antalet TV-avgiftsbetalare samt storleken
på TV-avgiften. Det är viktigt att rundradiokontots
balanserade resultat upprätthålls positivt för att medelstilldelningen till public service-företagen skall
säkras på lång sikt.
Antalet registrerade TV-avgifter hos Radiotjänst i
Kiruna AB (RIKAB) uppgick år 1996 till i genomsnitt 3 366 000. Betalningseffektiviteten definierad
som det totala antalet inbetalningar i förhållande till
fakturerade TV-avgifter har under perioden 1992 –
1996 legat relativt stabilt på ca 98 %. Rundradiorörelsens resultat för år 1996 uppgår till 44,9 miljoner
kronor, vilket är en förbättring med 116,4 miljoner
kronor jämfört med år 1995. Det positiva resultatet
innebär att det ackumulerade resultatet på rundradiokontot uppgår till 257,5 miljoner kronor.
Vid beräkningarna har regeringen utgått från att
kompensationsindex under år 1997 inte kommer att
öka med mer än 4 % och att antalet avgiftsbetalare
blir oförändrat drygt 3,3 miljoner. Teracom AB skall
i enlighet med 1992 års riksdagsbeslut tillföra rundradiokontot 213,6 miljoner kronor (i 1992 års prisläge) t.o.m. mars månad år 2000. Vid denna tidpunkt faller en viktig intäkt bort från rundradiokontot, vilket kommer att tas med i beräkningarna de
närmast kommande åren.
För närvarande är TV-avgiften 1 536 kronor per
år eller 384 kronor per tremånadersperiod. Sveriges
Television, som förvaltar rundradiomedlen gemensamt för de tre bolagen, har i mars 1997 lämnat årsredovisning för rundradiorörelsen med förslag på
TV-avgiftshöjning baserat på utvecklingen av index.
Under år 1997 har emellertid kompensationsindex
ökat, främst beroende på löneökningar inom
SAF/PTK-området. För att kunna upprätthålla ett
jämnt resultat på rundradiokontot under hela tillståndsperioden föreslår regeringen att TV-avgiften
höjs med 36 kronor till 1 572 kronor per helår
fr.o.m. den 1 januari 1998. Regeringens förslag om
TV-avgiften förutsätter en ändring i lagen (1989:41)
om TV-avgift. Förslag till lag om sådan ändring redovisas under avsnitt 2 Lagtext. Den föreslagna höjningen av TV-avgiften är av sådant slag att regeringen inte ansett det nödvändigt att, utöver kontakter
med Sveriges Television, inhämta ytterligare upplysningar och yttranden i ärendet. Lagförslaget berör i
och för sig ett sådant ämne som avses i 8 kap. 18 §
andra stycket regeringsformen. Eftersom det endast
är fråga om en ändring av beloppets storlek anser
regeringen att lagändringen är av sådan beskaffenhet
att Lagrådets yttrande inte behöver inhämtas.
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13 J Forskning

13.1 Omfattning/ändamål

som fastslogs i propositionen om forskning och samhälle fast.

Verksamhetsområdet omfattar statens stöd till forskning inom kulturområdet. Medlen beräknas under
två anslag: Forsknings- och utvecklingsfrågor inom
kulturområdet samt Forskning och dokumentation
om medieutvecklingen.
Forskningsverksamheten inom kulturområdet syftar till att stärka och utveckla verksamheterna inom
området.

13.2 Resultatbedömning och
slutsatser

UTGIFTSUTVECKLINGEN

Statens insatser på området

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

52,2

38,0

42,7

1998

1999

2000

37,8

38,8

39,8

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Forskningens inriktning har legat fast under budgetåret.
Större förändringar
Inga större förändringar har genomförts.
Prioriteringar för 1998
Inriktningen på forsknings- och utvecklingsinsatser
inom kulturområdet har nyligen behandlats i propositionen om forskning och samhälle (prop.
1996/97:5, bet. 1996/97:UbU03, rskr. 1996/97:99).
Gränsdragningen mellan forskning och myndigheternas andra verksamheter skall förtydligas. De nya
kunskaper som forskningen leder till skall föras ut till
sektorn och till allmänheten. Regeringen har våren
1997 givit Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) i uppdrag att, i samverkan med
berörda myndigheter och institutioner, utreda och
föreslå åtgärder för uppbyggnad och utveckling av
sektorsforskningen inom kulturområdet. I avvaktan
på redovisningen av uppdraget ligger den inriktning

Medlen har fördelats till projekt som främjar den
långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom området
och som är relevanta för myndigheternas ansvarsområden.
I rapporten Massmedieforskning och samhälle:
Överväganden och förslag föreslås en fond för sektoriell massmedieforskning, administrerad av Forskningsrådsnämnden (FRN) och finansierad genom
statliga medel. Branschen föreslås bidra med medel
till enskilda forskningsprojekt. Regeringen anser att
denna forskningsinsats skulle fylla en viktig funktion
för kunskapen kring mediernas roll och villkor i
samhället. Flera remissinstanser, däribland FRN, har
emellertid framfört invändningar mot den föreslagna
finansieringen. Regeringen anser, mot bakgrund av
remissutfallet, att ställning inte kan tas till förslaget
förrän det utvärderats närmare.
Rapporten innehåller även ett förslag om att ge
Nordicom-Sverige (Nordicom) ett statligt bidrag för
att utveckla databaser för dokumentation av medieutvecklingen. Nordicom har påbörjat ett sådant
arbete när det gäller ägandet av svenska massmedier,
tillsammans med Rådet för mångfald inom massmedierna (dir. 1995:13). Rådet avser att i sitt huvudbetänkande bl.a. redovisa den fortsatta hanteringen av
ägarregistret. Regeringen avser återkomma till förslaget när rådet har avgett sitt betänkande.
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Effekter av statliga insatser
Forskningen har återförts till verksamheterna och
spritts vidare på ett flertal sätt. Någon ökad rörlighet
för forskare redovisas inte. Ett flertal myndigheter
ingår på olika sätt i internationellt samarbete.
Museiforskning som normalt inte får stöd av
forskningsråden har kunnat genomföras.

Slutsatser
Någon bedömning av kvaliteten på forsknings- och
utvecklingsinsatser inom kulturområdet görs inte
annat än i undantagsfall men i förekommande fall
har den befunnits vara av hög kvalitet.
Även om det är svårt att utifrån tillgänglig information bedöma resultatet av den forskningsverksamhet som ägt rum inom kulturområdet bedömer
regeringen att anslagen är värdefulla för kunskapen
kring och utvecklingen av kulturområdets verksamhet. Forskningsverksamheten möjliggör uppbyggnad
och spridning av kunskap inom kultur- och medieområdet. Forskningsinformationen och de tvärsektoriella forskningsinsatserna kan dock förbättras, liksom myndigheternas återrapportering av forskningens resultat. Sammantaget leder regeringens bedömning till slutsatsen att insatserna på området varit ändamålsenliga och därför bör förbli i huvudsak
oförändrade i avvaktan på HSFR:s förslag till uppbyggnad och utveckling av sektorsforskningen inom
kulturområdet.

13.3 Anslag
J 1.

1995/96

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
Utgift

51 272

Utgift

37 400

1997

Anslag

37 131

1998

Förslag

36 938

1999

Beräknat

37 907

2000

Beräknat

38 904

Därav

1996

1

Anslagssparande

10 314

Utgiftsprognos

41 897

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget anvisas medel för verksamhetsforskning och utvecklingsarbete inom kultursektorn.
Medlen utnyttjas för projekt inom Statens kulturråds, ansvarsmuseernas (Statens kulturråd fördelar
medel till Statens historiska museum, Statens konstmuseer, Naturhistoriska riksmuseet, Folkens museum - etnografiska och Stiftelsen Nordiska museet),
Riksarkivets, Riksantikvarieämbetets och Språk- och

folkminnesinstitutets ansvarsområden. Vidare belastas anslaget med del av kostnaderna för grundforskning vid Naturhistoriska riksmuseet.
En jämförelse mellan budget och utfall år 1995/96
visar ett anslagssparande på 10 314 000 kronor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar på ett anslagssparande på
5 548 000 kronor. Delar av beloppet är intecknat
och avser beslutade men ej utbetalade bidrag till fleråriga projekt. Anslagssparandet förklaras även av att
i vissa projekt ligger tyngdpunkten i bearbetningen i
projektets slutfas.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Den väsentligaste insatsen för att stimulera informationsspridningen om Kulturrådets forsknings- och
utvecklingsverksamhet har varit rådets bidrag till
uppbyggnaden av ett dokumentations- och informationscentrum för kulturpolitisk forskning vid Centrum för kulturpolitisk forskning och debatt. Centrumet är knutet till Institutionen Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås.
Kulturbarometrarna, där Kulturrådet regelbundet
följer svenskarnas kulturvanor, utgör en allmän basresurs. Dessa har haft stor betydelse för möjligheterna att utvärdera svensk kulturpolitik. De har också
väckt stort intresse utomlands och kan sannolikt underlätta strävandena mot en mer jämförbar kulturstatistik på europeisk nivå.
Två nya forskningsprogram om konstnärernas
och konstnärskapets villkor samt kultursponsringen
ur kulturinstitutionernas och kulturutövarnas perspektiv har under budgetåret 1995/96 initierats eller
fått bidrag.
Ansvarsmuseernas forsknings- och utvecklingsinriktning har varit föremålsrelaterad forskning, internationella samarbetsprojekt och bevarandefrågor.
Riksarkivets forskningsprogram är inriktat på att
utveckla en nationell arkivdatabas, arkiv och modern
informationsteknik och på arkivvetenskaplig forskning. Riksarkivet delfinansierar bl.a. en adjungerad
professur i arkivvetenskap vid Stockholms universitet. Ett internationellt forskarutbyte pågår och t.ex.
är forskningen kring papperskonservering efterfrågad.
Riksantikvarieämbetets forskning har varit inriktad på kulturlandskapets innehåll och förändring och
på antikvarisk-teknisk kunskapsuppbyggnad. Resurser har även använts för utveckling av myndighetens
kunskapsbaser. Nya former för samverkan med universiteten har utvecklats. Flera sedan länge pågående
forskningsprojekt har avrapporterats under budgetåret.
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Naturhistoriska riksmuseet har bedrivit en omfattande grundforskningsverksamhet av hög kvalitet
som används t.ex. av den regionala och nationella
naturvårdsplaneringen och som har betydelse för
miljöpolitiken. Det internationella engagemanget är
betydande, vilket bl.a. avspeglas i att antalet gästforskare ökat och att hälften av besökarna till museets web-sidor är från andra länder.
Språk- och folkminnesinstitutets resurser används
till utveckling av myndighetens kunskapsbaser.
För år 1998 minskas anslaget med 1 miljon kronor. Medlen har använts för omprioriteringar inom
kulturområdet.

Slutsatser
Mot bakgrund av tillgänglig information drar regeringen slutsatsen att det forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits är av betydelse för området.
Regeringen föreslår att för budgetåret 1998 anvisas 36 938 000 kronor. För budgetåret 1999 beräknas anslaget till 37 907 000 kronor och för budgetåret 2000 till 38 904 000 kronor.

J 2.

1995/96

Forskning och dokumentation
om medieutvecklingen
Utgift

900

Utgift

600

1997

Anslag

820

1998

Förslag

834

1999

Beräknat

852

2000

Beräknat

871

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

820

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget redovisas medel för stöd till Nordicom-Sverige (Nordicom) vid Göteborgs universitet
för information om forskningsresultat och för att utarbeta mediestatistik m.m.

För år 1997 gavs Nordicom i uppgift att fortsatt
svara för genomförandet av arbetet med den årliga
räckviddsundersökningen av de svenska medievanorna och publiceringen av undersökningen i rapporten Mediebarometern.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Nordicom har under år 1996 bl.a. arbetat med utarbetande av mediestatistik, fungerat som en informationscentral, publicerat den statistiska översikten
MedieSverige, genomfört fältarbetet med Mediebarometern och i övrigt bedrivit kunskaps- och erfarenhetsutbyte med såväl nordiska som europeiska
och internationella producenter av kultur- och mediestatistik.
Nordicom har i olika sammanhang arbetat med
att systematisera information om medieägande i Sverige. År 1996 upprättade Nordicom i samarbete med
Rådet för mångfald inom massmedierna ett register
över medieägare för att möjliggöra studier av t.ex.
mediekoncentration.

Slutsatser
Regeringen bedömer att Nordicoms bidrag till forskning och dokumentation om medieutvecklingen i allt
väsentligt används på ett effektivt sätt. Såväl Nordicoms dokumentations- och publiceringsverksamhet
som dess löpande informationsservice bidrar på ett
ändamålsenligt sätt till att sprida information och
kunskap om utvecklingen på medieområdet till olika
brukargrupper utifrån deras särskilda behov.
Regeringen föreslår att 834 000 kronor anvisas
för budgetåret 1998 till anslaget Forskning och dokumentation om medieutvecklingen. För budgetåret
1999 beräknas anslaget till 852 000 kronor och för
budgetåret 2000 till 871 000 kronor. Beräkningarna
utgår från oförändrad verksamhet.
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14 K Trossamfund

14.1 Omfattning/ändamål

14.2 Resultatbedömning och
slutsatser

Verksamhetsområdet omfattar statligt stöd till andra
trossamfund än Svenska kyrkan. Huvuddelen av stödet fördelas av myndigheten Samarbetsnämnden för
statsbidrag till trossamfund (SST). Vidare betalas efter särskilda beslut av regeringen bidrag till de danska, norska och isländska församlingarna i Sverige
samt till ekumenisk verksamhet, kyrklig beredskap
och restaurering av äldre domkyrkor.

Något övergripande ändamål för det statliga stödet
till trossamfund har inte fastställts. När stödet infördes år 1971 uttalade Kulturutskottet (prop. 1971:1,
bet. 1971:KrU15, rskr.1971:207) att syftet med bidraget borde vara att öka förutsättningarna för ekonomiskt svaga församlingar att hålla lokaler samt
erbjuda religiös service i form av gudstjänst, själavård
och liknande.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

91,2

44,4

57,6

1998

1999

2000

55,7

56,8

58,0

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Totalt har de trossamfund som erhåller stöd från staten ökat antalet betjänade personer, från 845 050
personer den 31 december 1993 till 865 504 personer den 31 december 1995. Stödet får anses ha medverkat till en gynnsam utveckling för trossamfunden,
i synnerhet för de samfund som består av och betjänar invandrare.
Större förändringar
Stödet till trossamfunden har utretts som en del av
reformen att ändra relationerna mellan staten och
Svenska kyrkan. Det har inte skett några stora förändringar inom verksamhetsområdet som sådant
under budgetåret.

Prioriteringar inför 1998
I avvaktan på utfallet av stat–kyrkaarbetet har inga
större förändringar gjorts av prioriteringarna inom
området.

Tillståndet och utvecklingen inom
verksamhetsområdet
Det antal personer som betjänas av de trossamfund
som får del av det statliga stödet har ökat avsevärt
under de senaste åren. Det gäller i hög grad de samfund som betjänar invandrare. För dessa samfund är
stödet av särskild betydelse eftersom de invandrare
som betjänas ofta vistats kort tid i Sverige och har
begränsade ekonomiska möjligheter att själva bidra
till verksamheten. Vidare behöver samfunden bygga
ut verksamheten och de institutioner som fordras för
den. Stödet är också viktigt med hänsyn till trossamfundens verksamhet för att motverka främlingsfientlighet och rasism.

Statens insatser inom området
Med anledning av principbeslutet om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan (prop.
1995/96:80, bet. 1995/96:KU12, rskr. 1995/96:84)
har bl.a. det statliga stödet till samfunden utretts. I
betänkandet Stöd, skatter och finansiering (SOU
1997:45) föreslår Utredningen om kyrkans personal
och om samfundsstöd att stödet till trossamfunden
skall finnas kvar. Förslaget är för närvarande under
remissbehandling.
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Utöver det stöd som förmedlas inom utgiftsområdet lämnar staten stöd genom finansieringen av den
bibelöversättning som för närvarande genomförs av
Bibelkommissionen som en statlig utredning. Staten
bidrar i nuläget med hälften av kostnaderna (utgiftsområde 1) och kyrkofonden med den andra hälften.
Både från en allmänkulturell och en religiös utgångspunkt är översättningen av stor betydelse. Regeringen fäster därför stor vikt vid att översättningen enligt
kommissionens direktiv skall vara färdig i så god tid
att en ny samlad utgåva av bibeln i olika upplagor
skall kunna bli allmänt tillgänglig och tas i bruk första söndagen i advent 1999.

Slutsatser
Regeringen bedömer att stödet till trossamfunden i
allt väsentligt fyller det syfte som riksdagen angav
när det infördes.

14.3 Anslag
K 1.
1995/96

Stöd till trossamfund
Utgift

91 185

Utgift

44 400

1997

Anslag

57 300

1998

Förslag

55 700

1999

Beräknat

56 826

2000

Beräknat

57 976

Därav

1996

1

Reservation
Utgiftsprognos

277

57 577

fundens byggprojekt kunde tidigareläggas genom anslagen, som fått god sysselsättningseffekt. Regeringen
har bedömt att detta minskat behovet av stöd, varför
besparingar på anslaget föreslagits med sammanlagt
3,5 miljoner kronor för budgetåret 1997 och med 1
miljon kronor för budgetåret 1998. Riksdagen har
godkänt inriktningen på besparingarna.
Samtidigt som anslaget har minskat under den senaste treårsperioden har det antal personer som trossamfunden betjänar ökat. Detta har medfört en
minskning av anslaget per betjänad person under treårsperioden med 21 %, från 78 kronor per person
budgetåret 1994/95 till ca 62 kronor per betjänad
person år 1997. Eftersom besparingarna inom anslaget i första hand skett på anslagsposten för lokalbidrag har minskningen av medel för verksamhetsbidrag och utbildningsbidrag under samma period
dock varit mera begränsad.
Anslaget till lokalbidrag har under den senaste
treårsperioden minskat från 12 miljoner kronor budgetåret 1994/95 till 2,5 miljoner kronor år 1997. Tar
man hänsyn till de medel som av arbetsmarknadsskäl
ställts till Samarbetsnämndens förfogande har dock
det genomsnittliga årliga beloppet för lokalbidrag
under perioden fr.o.m. 1992/93 t.o.m. 1997 uppgått
till 25,5 miljoner kronor. Detta är en avsevärt högre
nivå än som gällde tidigare. Denna högre nivå bör ha
gjort det möjligt för samfunden att tillgodose sina
mest trängande lokalbehov.
Utöver tidigare nämnd besparing på anslaget med
1 miljon kronor för år 1998 görs ytterligare en besparing med 600 000 kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Huvuddelen av anslaget fördelas av Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund enligt förordningen (1989:271) om statsbidrag till andra trossamfund än Svenska kyrkan. Bidrag kan beviljas för
religiös verksamhet (verksamhetsbidrag), lokaler till
religiös verksamhet (lokalbidrag) och teologiska seminarier m.m. (utbildningsbidrag). Efter beslut av
regeringen betalas även bidrag till de danska, norska
och isländska församlingarna i Sverige samt till ekumenisk verksamhet, kyrklig beredskap och restaurering av äldre domkyrkor m.m. ur anslaget.

Regeringens överväganden

De av Samarbetsnämnden utsedda revisorerna har
inte haft några anmärkningar mot årsredovisningen,
räkenskaperna eller förvaltningen.

Slutsatser
Regeringen bedömer att de särskilda medel som av
sysselsättningsskäl ställts till förfogande har medfört
att samfundens mest akuta lokalbehov har kunnat
täckas. Nuvarande behov bedöms kunna tillgodoses
inom föreslaget anslag för år 1998.
I avvaktan på resultatet av det pågående stat–
kyrkaarbetet beräknas realt oförändrat anslag för
åren 1999 och 2000.

Resultatinformation
Under budgetåren 1992/93 – 1994/95 anvisades av
arbetsmarknadsskäl sammanlagt 80 miljoner kronor
extra till lokaler åt trossamfund. En stor del av sam106
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15 L Folkbildning

15.1 Omfattning/ändamål

Den statliga utvärderingen av folkbildningen

Inom verksamhetsområdet folkbildning ges bidrag
till Folkbildningsrådet att fördelas på studieförbund och folkhögskolor, bidrag till Statens institut för särskilt utbildningsstöd för att möjliggöra
för elever med funktionshinder att studera vid
folkhögskolor samt bidrag till Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet för teckenspråksutbildning, teckenspråkstolkutbildning och
teckenspråkslärarutbildning vid folkhögskolor
samt för kontakttolkutbildning vid folkhögskolor
och studieförbund. Bidrag utgår även till Nordiska folkhögskolan i Genève samt för stöd till uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor.

Utredningen för statlig utvärdering av folkbildningen
(SUFO 96) har i november månad 1996 avlämnat
sitt slutbetänkande Folkbildningen – en utvärdering
(SOU 1996:159). Slutbetänkandet remissbehandlas
för närvarande. Remisstiden utgår den 1 oktober
1997. Den långa remisstiden har skapat förutsättningar för en bred debatt om folkbildningen och statens roll i förhållande till folkbildningen. Studieförbund och folkhögskolor har i samband med remissarbetet även uppmanats att ge betänkandet en
egen omfattande intern behandling för att kunna ge
underlag för folkbildningens egna åtgärder utifrån de
resultat som utvärderingen kommit fram till.
Utifrån den statliga utvärderingen, remissbehandlingen därav och inte minst den breda debatt som
bedrivits inom folkbildningsorganisationerna under
remisstiden avser regeringen att återkomma till riksdagen i frågan.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

3 801,7

2 543,5

2 434,6

1998

1999

2000

2 497,2

2 547,2

2 598,3

15.2 Resultatbedömning och
slutsatser
Enligt regeringens bedömning är resultatet sammanfattningsvis att den verksamhet som Folkbildningsrådet, Statens institut för särskilt utbildningsstöd och
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet ansvarar för har genomförts enligt regeringens
prioriteringar. Regeringen redovisar denna bedömning under respektive anslag.

Folkbildningens roll i kunskapslyftet
Folkbildningen har en viktig roll i den femåriga vuxenutbildningssatsningen. Målgruppen för kunskapslyftet är i första hand vuxna arbetslösa som helt eller
delvis saknar treårig gymnasiekompetens, men också
anställda som helt eller delvis saknar denna kompetens skall kunna delta. Såväl studieförbund som
folkhögskolor har långvarig och omfattande erfarenhet av att rekrytera studieovana vuxna och av en pedagogik som utgår från vuxnas egna erfarenheter och
kunskaper.
Inom ramen för kunskapslyftet har 10 000 platser
per år avsatts direkt till folkhögskolorna att fördelas
via Folkbildningsrådet.
Kommunerna har ansvaret för huvuddelen av
kunskapslyftet, med undantag för den satsning som
görs på folkhögskolan och i kvalificerad yrkesutbildning. Kommunernas ansvar innebär att inventera
målgruppens utbildningsbehov, organisera rekrytering och vägledning samt se till att efterfrågad utbildning anordnas. Genom att ta vara på skilda ut107
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bildningsanordnares, t.ex. studieförbund eller folkhögskolor, olika arbetssätt och erfarenheter ökar
kommunernas möjligheter att erbjuda utbildning
som svarar mot den enskildes önskemål, behov och
förutsättningar.
När kommuner anlitar andra utbildningsanordnare måste det ske i form av upphandling. I sina förfrågningsunderlag kan kommunerna beskriva de pedagogiska, metodiska och organisatoriska krav man
ställer. Inkomna anbud skall då bedömas utifrån såväl sina innehållsmässiga kvalitéer som begärt pris.
Såväl studieförbund som folkhögskolor kan på så
sätt, på uppdrag av kommuner, genomföra kommunal vuxenutbildning med en inriktning och uppläggning som bygger på folkbildningens arbetssätt. Inom
ramen för kunskapslyftet kan kommuner dessutom
upphandla folkhögskolekurser. Folkhögskolan kan
därmed få möjlighet att genomföra folkhögskolekurser utöver de 10 000 platser som fördelats av Folkbildningsrådet.
En stor utmaning för kunskapslyftet är att nå de
grupper som inte tidigare självmant sökt sig till vuxenutbildning. Uppsökande verksamhet, vägledning,
orienteringskurser eller prova-på-kurser har stor betydelse. Både studieförbund och folkhögskolor har
viktiga uppgifter, när det gäller att minska tröskeln
för studieovana.
Kunskapslyftet innebär en kraftig volymökning av
vuxenutbildningen men också en förnyelse av vuxenutbildningen såväl pedagogiskt, organisatoriskt
som innehållsmässigt.
Den delegation regeringen tillsatt för att leda arbetet med kunskapslyftet kommer att nära följa verksamheten i direkt dialog med kommunerna fram till
dess Skolverket tar över ansvaret den 1 juli 1998. Intrycket hittills är att en stor del av kommunerna är
mycket intresserade av att anlita folkbildningen. Det
gäller särskilt för orienteringskurser för grupper av
studieovana som behöver få känna sig för innan de
är beredda att välja inriktning och göra upp sin
handlingsplan eller studieplan. En av de frågor som
kommer att ges särskild uppmärksamhet i delegationens kontakter med kommunerna är folkbildningens
roll i kunskapslyftet.

Landsorganisationen i Sverige

27 403 000 kr

Tjänstemännens Centralorganisation

9 362 000 kr

Sveriges Akademikers Centralorganisation

1 276 000 kr

Lantbrukarnas riksförbund

1 723 000 kr

Sveriges fiskares riksförbund

236 000 kr

10 miljoner kronor har därvid fördelats efter
medlemsantal i organisationen, 29 miljoner kronor har fördelats efter antalet korttidsutbildade
medlemmar i organisationen och slutligen har
varje organisation fått ett grundbelopp på
200 000 kronor. Företagarnas Riksorganisation
har anmält att den ej önskat ta del av stödet.
Varje organisation har inkommit med en plan för
utbildningen under mars månad 1997. Organisationerna skall senast den 16 mars 1998 redovisa genomförd verksamhet i en rapport till Utbildningsdepartementet.
Bidraget skall bl.a. avse insatser i organisationerna
för att stimulera och utveckla uppsökande verksamhet så att intresset för studier och utbildning kan
breddas, i första hand för de i kunskapslyftet prioriterade grupperna. Verksamheten är således ett viktigt
bidrag till kunskapslyftet.
Regeringen har under anslaget Bidrag till folkbildningen beräknat ett oförändrat bidrag på 40 miljoner
kronor.
Försöksverksamhet inom folkbildningen
Under budgetåret 1997 har regeringen ur anslaget
Bidrag till folkbildningen fördelat ca 10 miljoner
kronor till fortsatt försöksverksamhet med distansutbildning vid folkhögskolor och studieförbund.
Försöksverksamheten bedrivs som ett led i Distansututbildningskommitténs (DUKOM) arbete. DUKOM
kommer i maj månad 1998 att lämna sitt slutbetänkande. Regeringen anser det vara naturligt att medel
motsvarande denna resurs, 10 miljoner kronor, även
för budgetåret 1998 får användas för försöksverksamhet inom folkbildningen. Regeringen avser att ge
Folkbildningsrådet i uppdrag att fördela medlen.

Uppsökande verksamhet och utbildning i samhällsfrågor
Riksdagen har för budgetåret 1997 under anslaget
Bidrag till folkbildningen anvisat 40 miljoner kronor
för bidrag till uppsökande verksamhet och utbildning
i samhällsfrågor. För riksdagens information vill regeringen meddela att regeringen genom beslut den 30
januari 1997 fördelat dessa medel enligt följande.
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15.3 Anslag
L 1.
1995/96

Bidrag till folkbildningen
1

Utgift

3 700 522

Utgift

2 467 844

1997

Anslag

Utgifts2 357 533 prognos

1998

Förslag

2 418 014

1999

Beräknat

2 466 374

2000

Beräknat

2 515 701

Därav

1996

2 357 533

1. Beloppen anges i tusental kr

Statsbidrag utbetalas till Folkbildningsrådet, som ett
samlat finansiellt stöd till folkbildning. Enligt förordningen (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen
lämnar Folkbildningsrådet statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet beslutar vilka som skall tilldelas statsbidrag och fördelar
tillgängliga medel till dem.
Syftet med statsbidrag till folkbildningen är att
stödja en verksamhet som gör det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa ett 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 grupper.
Från detta anslag utbetalas även bidrag till föreningen Nordisk Folkhögskola i Genève.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Folkbildningsrådet har lämnat en årsredovisning för
verksamheten under budgetåret 1995/96. Av denna
framgår bl.a. följande.
Folkbildningsrådet har under verksamhetsåret
1995/96 fördelat de 3 671 767 000 kronor i statsbidrag som stått till förfogande enligt följande:
Studieförbunden totalt 1 815 836 200 kronor eller
49,4 %,
Folkhögskolorna totalt 1 835 530 800 kronor eller 50,0 %,
Folkbildningsrådet, för administration och information samt FoU-verksamhet totalt, 20 400 000
kronor eller 0,6 %.
Antalet studietimmar inom studieförbundens cirkelverksamhet under budgetåret 1995/96 uppgick till
ca 18 miljoner studietimmar för hela 18-månadersperioden. För 12-månadersperioden den 1 juli 1995
– den 30 juni 1996 var motsvarande antal studietimmar ca 12 miljoner, vilket innebär en minskning
med knappt 2 % jämfört med budgetåret 1994/95.

Hela denna minskning är relaterad till den kraftigt
ökade verksamhet för arbetslösa för vilken folkbildningen tilldelats särskilda resurser. Andelen kvinnor
bland deltagarna utgjorde ca 58 % vilket innebär
samma andel som 1994/95. Andelen invandrare och
handikappade som deltagit i studiecirklar som tillkommit till följd av särskilt riktade insatser utgjorde
ca 7 % respektive drygt 8 % av det totala antalet deltagare. Detta innebär att gruppen invandrare ökade
något jämfört med budgetåret 1994/95. Studierna
inom området beteendevetenskap och humaniora
svarade för drygt 7 % och området samhällsvetenskap och information för ca 18 %. Matematik och
naturvetenskap svarade för ca 6 % och det estetiska
området för ca 48 %. Språkområdet svarade för ca
9 % och de övriga ämnenas andel var ca 12 %. Detta innebär endast små förändringar mellan de olika
områdena jämfört med budgetåret 1994/95.
Antalet genomförda kulturprogram ökade med
drygt 5 % och antalet arrangemang i form av övrig
folkbildningsverksamhet med ca 6 %.
Folkbildningsrådet konstaterar att studieförbunden genom organisatoriska förändringar och omfattande rationaliseringar kunnat omdisponera sina resurser för att behålla folkbildningsaktiviterna i en
fortsatt hög omfattning trots att de offentliga bidragen minskat.
Vad gäller folkhögskolans långa och korta kurser
har verksamheten haft ungefär samma omfattning
som under budgetåret 1994/95. Mätt i deltagarveckor svarade de långa kurserna för ca 85 % och de korta kurserna för ca 15 %.
Antalet studerande i folkhögskolans långa kurser
var under hela 18-månadersperioden budgetåret
1995/96 totalt ca 42 000 och i korta kurser ca
229 000. Under 12-månadersperioden den 1 juli
1995 – den 30 juni 1996 deltog ca 23 100 i de långa
kurserna och ca 157 300 i de korta kurserna.
De allmänna behörighetsgivande kurserna (1-3 år
långa) svarade för drygt 53 % av verksamheten och
de yrkesinriktade kurserna (i regel 1-2 år långa) för
ca 12 %. De estetiska kurserna svarade för ca 13 %,
övriga kurser för ca 12 % och de korta kurserna för
ca 10 %. Förändringarna jämfört med budgetåret
1994/95 är små.
Andelen kvinnor i de långa kurserna var ca 62 %
och i de korta kurserna 58 %. Invandrarnas andel i
de långa kurserna utgjorde ca 13 %. Deltagare med
funktionsnedsättningar och övriga handikapp utgjorde ca 22 % av samtliga deltagare i de långa kurserna. Motsvarande andel i de korta kurserna var ca
8 %. I samtliga fall var andelen oförändrad jämfört
med budgetåret 1994/95.
Vad gäller folkhögskolans verksamhet med särskilda insatser för arbetslösa under budgetåret
1995/96 konstaterar Folkbildningsrådet att den i ett
12-månaders perspektiv uppvisat i stort sett samma
siffror som budgetåret 1994/95 vad gäller volym, deltagare och innehåll. För hela 18-månadersperioden
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har getts 1 707 kurser, antalet deltagarveckor har
varit 505 651 och antalet deltagare 23 836, varav
62 % kvinnor. Andelen invandrare har utgjort ca
21 %. Rådet gör den bedömningen att volym- och
innehållsmålen för verksamheten väl har uppfyllts.
Under anslaget har 30 miljoner kronor anvisats
för försöksverksamhet med distansutbildning vid
folkhögskola eller studieförbund under budgetåret
1995/96. Regeringen har genom beslut den 9 maj
och den 5 september 1996, efter förslag från Distansutbildningskommittén, fördelat dessa medel till
försöksverksamhet med distansutbildning vid folkhögskola eller studieförbund påbörjade under budgetåret 1995/96.
Under anslaget har 10 miljoner kronor anvisats
för motsvarande verksamhet under budgetåret 1997.
Regeringen har genom beslut den 4 september 1997
fördelat dessa medel till projekt som påbörjats under
budgetåret 1995/96 och som Distansutbildningskommittén, efter yttrande av Folkbildningsrådet, ansett vara särskilt värdefullt att kunna få fullfölja sin
verksamhet.

Slutsatser
Enligt regeringens mening har folkhögskolorna och
studieförbunden bedrivit en verksamhet som väl uppfyller de syften som regeringen ställt upp för statsbidrag till folkbildningen under budgetåret 1995/96.
Motsvarande gäller för de särskilda resurser som anvisats av arbetsmarknadspolitiska skäl.
För de 10 000 folkhögskoleplatserna ingående i
kunskapslyftet beräknar regeringen en kostnad på
375 852 000 kronor.
För fortsatt stöd till uppsökande verksamhet och
utbildning i samhällsfrågor beräknar regeringen en
kostnad på 40 000 000 kronor.
Till föreningen Nordisk folkhögskola i Genève föreslås ett anslag på 315 000 kronor.
För försöksverksamhet inom folkhögskolor och
studieförbund beräknar regeringen en kostnad på
10 000 000 kronor.
Det totala medelsbehovet under anslaget för budgetåret 1998 blir därmed 2 418 014 000 kronor
(inkl. pris- och löneomräkning).

L 2.

1995/96

Bidrag till vissa
handikappåtgärder inom
folkbildningen
1

Utgift

89 926

Utgift

66 159

1997

Anslag

Utgifts68 416 prognos

1998

Förslag

70 325

1999

Beräknat

71 851

2000

Beräknat

73 411

Därav

1996

68 416

1. Beloppen anges i tusental kr

Från anslaget utbetalas statsbidrag till Statens institut
för särskilt utbildningsstöd (SISUS) för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen.
De övergripande målen för SISUS verksamhet är
att förbättra förutsättningarna för utbildning och
studier för i första hand unga och vuxna personer
med funktionshinder samt administrera och utveckla
olika stöd som behövs i och omkring studiesituationen.
Tolk- och översättarinstitutet (TÖI) vid Stockholms universitet ansvarar för fördelningen av statsbidrag till folkhögskoleförlagd teckenspråksutbildning, tolkutbildning för döva, dövblinda och
vuxendöva samt teckenspråkslärarutbildning. Dessa
utbildningar skall planeras i samverkan med berörda
handikapporganisationer.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS)
Av Sisus årsredovisning framgår att antalet kursdeltagare med funktionshinder vid folkhögskola har
ökat mellan läsåren 1994/95 och 1995/96 både vad
gäller långa kurser (15 dagar eller längre) och korta
kurser. Antalet kursdeltagare i långa kurser har totalt
ökat med drygt fem procent. Antalet synskadade
kursdeltagare har ökat med ca 25 % och antalet
kursdeltagare med psykiska funktionshinder med ca
15 %.
Vad gäller de korta kurserna har ökningen under
samma period varit ca åtta procent.
Under läsåret 1995/96 uppgick antalet kursdeltagare med funktionshinder i folkhögskolans långa
kurser till totalt 2 884. Detta motsvarar ca 8 % av
det totala antalet studerande i de långa kurserna.
Motsvarande andel i de korta kurserna var ca 5,5 %.
Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms
universitet (TÖI)
Sammanlagt nio folkhögskolor bedriver utbildning
inom området, huvudsakligen förberedande 2-årig
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utbildning i teckenspråk, 2-årig utbildning till dövblindtolk/teckenspråkstolk, 2,5-årig utbildning till
vuxendövtolk samt ettårig teckenspråkslärarutbildning. 13 redan verksamma teckenspråkslärare har
under höstterminen 1996 genomgått utbildning om
20 poäng i teckenspråk vid institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet och Mitthögskolan.
TÖI bedömer att antalet utbildade tolkar kommer
att öka markant under de kommande läsåren. De
redovisade planerna förutsätter dock att det finns tillräckligt antal deltagare att anta till respektive tolkutbildning och att det finns lärare till utbildningarna.

Slutsatser
Regeringen har i skrivelse 1996/97:112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning – kvalitet och likvärdighet anmält sin avsikt att ge Kunskapslyftskommittén tilläggsdirektiv om insatser för
funktionshindrade vuxenstuderande. Riksdagen har
beslutat att ge regeringen tillkänna att frågan om finansieringen av vuxna funktionshindrades studier vid
folkhögskola bör ingå i Kunskapslyftskommitténs
nya uppdrag avseende insatser för funktionshindrade
vuxenstuderande
(bet.
1996/97:KrU9,
rskr.
1996/97:229). Regeringen har för avsikt att inom
kort ge Kunskapslyftskommittén tilläggsdirektiv att
se över funktionshindrade elevers situation inom alla
former av vuxenutbildning inkl. funktionshindrade
elever inom folkhögskolan.
Riksdagen har vidare beslutat att ge regeringen
tillkänna att en samlad översyn bör göras av utbildningarna för vuxna inom teckenspråksområdet (bet.
1996/97:KrU9, rskr. 1996/97:229). Regeringen har
till riksdagen anmält sin avsikt att ge Statens institut
för handikappfrågor i skolan (SIH) och TÖI ett gemensamt uppdrag att i samråd med berörda myndigheter och organisationer kartlägga och analysera
behoven av lärare och andra personer kunniga i teckenspråk inom olika utbildningsformer samt kartlägga
behovet av teckenspråkstolkar. När resultatet av
kartläggningen och analysen föreligger avser regeringen att ytterligare överväga hur den av riksdagen
begärda översynen skall ske (prop. 1996/97:162).
Regeringen har genom beslut den 4 september 1997
gett SIH, i samråd med TÖI, det angivna uppdraget,
som skall redovisas till regeringen senast den 1 mars
1998.
I avvaktan på resultaten av angivna översyner bör
anslaget för nästa budgetår endast pris -och löneomräknas.
Statsbidraget till SISUS för vissa handikappåtgärder inom folkbildningen beräknas till 37 359 000
kronor.
Statsbidraget till TÖI för tolkutbildning samt
teckenspråkslärarutbildning beräknas till 32 467 000
kronor. Bidraget till Stockholms universitet för för-

valtningskostnader vid TÖI beräknas till 499 000
kronor.

L 3.

1995/96

Bidrag till
kontakttolkutbildning
1

Utgift

11 271

Utgift

9 466

1997

Anslag

Utgifts8 608 prognos

1998

Förslag

8 848

1999

Beräknat

9 024

2000

Beräknat

9 205

Därav

1996

8 608

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet som utbetalar medlen till studieförbund och folkhögskolor
efter särskilt beslut av Tolk- och översättarinstitutet
vid Stockholms universitet (TÖI). TÖI fördelar statsbidrag för kontakttolkutbildning till studieförbund
och folkhögskolor enligt förordningen (1991:976)
om statsbidrag till kontakttolkutbildning.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Kontakttolkutbildning har anordnats av 14 folkhögskolor och 17 studieförbundsavdelningar med 4 537
deltagare under budgetåret 1995/96. Antalet kurser
har varit 155 på folkhögskolor och 145 vid studieförbund. Tolkutbildningen har varit grundläggande
och omfattat ca 80 timmar per ämnesområde: sjukvårdstolkning, socialtolkning, arbetsmarknadstolkning och vardagsjuridik. Vidare har anordnats fördjupningskurser i bl.a. rättstolkning och inom vissa
av sjukvårdstolkningens specialområden. Utbildningarna vid studieförbund och på folkhögskolor har under budgetperioden samlat totalt 4 537 deltagare.
TÖI har för att höja kvaliteten på utbildningen gett
ett särskilt förstärkningsbidrag för att möjliggöra att
anlita tolkar i respektive språk som lärare. TÖI har
haft som mål att kontakttolkutbildningen skall innehålla tolk- och terminologiövningar på de flesta aktuella språken under ledning av en erfaren tolk.

Slutsatser
Regeringen bedömer att kontakttolkutbildningen bör
fortsätta i nuvarande form även under budgetåret
1998. Statsbidraget beräknas till 8 848 000 kronor.

111

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

112

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

16 M Ungdomsfrågor

16.1 Omfattning/ändamål

UTGIFTSUTVECKLINGEN

Detta verksamhetsområde omfattar dels vissa konkreta insatser för ungdomar, dels insatser för att
bättre samordna åtgärder inom flera olika verksamhetsområden – ungdomspolitik.
Den svenska ungdomspolitiken är sektorsövergripande och därmed inte relaterad enbart till en avgränsad del av samhället. Begreppet ungdomspolitik
är i stället en samlande benämning på alla de samhälleliga beslut och åtgärder som påverkar villkoren
för ungdomar. Ungdomspolitiken omfattar såväl frågor som påverkar ungdomars villkor under uppväxttiden som ungdomars förutsättningar inför vuxenlivet.
Sedan år 1994 gäller ett antal riktlinjer för ungdomspolitiken som antagits av riksdagen. I syfte att
ersätta dessa med mål för ungdomspolitiken tillkallade regeringen en parlamentariskt sammansatt
kommitté (C 1995:10) med uppgift att bl.a. föreslå
mål samt metoder för styrning, uppföljning och utvärdering av ungdomspolitiken. Kommittén överlämnade i maj 1997 sitt slutbetänkande Politik för
unga (SOU 1997:71) till regeringen. Betänkandet har
remissbehandlats och bereds för närvarande inom
Regeringskansliet.
Ungdomsstyrelsen är den myndighet som har regeringens uppdrag att samordna ungdomspolitiken.
Myndigheten handlägger också frågor om stöd till
barn- och ungdomsorganisationer enligt förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.
Barn- och ungdomsorganisationerna spelar en viktigt roll när det gäller ungdomars demokratiska skolning bl.a. genom att ungdomarna själva har inflytande över och ansvar för att styra en omfattande
verksamhet. Det statliga bidraget till ungdomsorganisationer är ett konkret sätt att stödja ungdomars
eget engagemang och utgör därför en viktig del av
ungdomspolitiken. Stödet bidrar även till att ungdomar ges bättre möjlighet till en aktiv fritid.

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

183,0

107,5

122,7

1998

1999

2000

108,5

108,8

109,2

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall.
Genom en omfördelning inom trettonde huvudtiteln
budgetåret 1995/96 har ramanslaget D 1 Ungdomsstyrelsen tillförts 1 650 000 kronor och reservationsanslaget D 2 Bidrag till nationell och internationell
ungdomsverksamhet tillförts 1 850 000 kronor från
anslaget D 3 EU:s utbytesprogram Ungdom för Europa.
Större förändringar
Fr.o.m. den 1 juli 1996 ansvarar Ungdomsstyrelsen
för EU:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa samt för samordningen av information om internationellt ungdomsutbyte. Dessa uppgifter har
myndigheten övertagit från Stiftelsen för internationellt ungdomsutbyte som därefter avvecklats.
Prioriteringar för år 1998
Ett system för mål- och resultatstyrning av ungdomspolitiken skall utvecklas och börja tillämpas.

16.2 Resultatbedömning och
slutsatser
Ett övergripande mål för ungdomspolitiken är att
främja goda levnadsvillkor för ungdomar. Ungdomsstyrelsens arbete med att samordna och utveckla olika insatser inom ungdomsområdet är av väsentlig
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betydelse för detta arbete. Under de senaste åren har
underlag tagits fram som ger en mer heltäckande bild
av ungdomars villkor i samhället. Denna kunskap
har, tillsammans med erfarenheter från nyskapande
projektverksamhet, bl.a. medverkat till en utveckling
av insatser inom väsentliga politikområden som t.ex.
arbetsmarknadsområdet.
För att stärka ungdomars delaktighet pågår ett arbete med att utveckla nya modeller för ungas inflytande på lokal nivå. Ett resultat är att ett 70-tal
kommuner infört lokala ungdomsråd. Vidare har ett
utvecklingsarbete för att stärka flickors villkor i samhället påbörjats. Detta arbete har utvidgats från att
tidigare främst vara en angelägenhet för föreningslivet till att i dag omfatta även andra aktörer så
som myndigheter och kommuner.
Den 1 juli 1994 trädde nya bidragsregler i kraft
genom en ny förordning (1994:641) om statsbidrag
till ungdomsorganisationer. Det nya bidragssystemet
har inneburit att bidragsgivningen i ökad utsträckning har relaterats till målen för stödet.
De av riksdagen fastställda målen för statsbidragen till ungdomsorganisationerna är att
– främja barns och ungdomars demokratiska fostran,
– främja jämställdhet mellan könen,
– främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper,
– ge barn och ungdomar en meningsfull fritid och
– engagera fler ungdomar i föreningslivet.
Det nya bidragssystemet har lett till en mer aktiv
dialog mellan staten och organisationerna, vilken har
startat en process inom föreningslivet. I flera fall har
detta medfört en utveckling i riktning mot målen,
bl.a. genom att ungdomar har fått ett ökat inflytande
över sina egna organisationer.

16.3 Anslag
M 1. Ungdomsstyrelsen
1995/96

Utgift

14 195

Utgift

9 920

1997

Anslag

11 819

1998

Förslag

12 101

1999

Beräknat

12 446

2000

Beräknat

12 802

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

628

12 447

1. Beloppet anges i tusental kronor

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att Ungdomsstyrelsen hade ett anslagssparande på 628 000 kronor. Innevarande budgetår visar dock utfallet för de första sex månaderna

att anslaget och anslagssparandet kommer att förbrukas under året.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
De övergripande målen för Ungdomsstyrelsens verksamhet är att främja goda uppväxtvillkor för ungdomar samt verka för att unga människor görs delaktiga i samhällsutvecklingen.
Ungdomsstyrelsen har, i enlighet med de krav regeringen ställt i regleringsbrev, prioriterat sin utredningsverksamhet såväl kvalitativt som kvantitativt.
Denna är i dag sektorsövergripande och täcker allt
fler för ungdomspolitiken väsentliga områden. Sedan
ombildningen år 1994 har myndigheten publicerat
åtta större utredningar i sin egen rapportserie, bl.a.
den s.k. Ungdomsrapporten 1996, Krokig väg till
vuxen. Utöver detta har myndigheten under de senaste åren producerat en rad mindre undersökningar
och kartläggningar, varav en del på regeringens uppdrag.
Ungdomsstyrelsen har vidare utvecklat sin informationsverksamhet genom bl.a. ett aktivt arbete med
informationsstrategier gentemot olika målgrupper
samt genom att utnyttja modern informationsteknik.
Bland annat har databasen Youth skapats och lagts
ut på Internet. Antalet besökare, dvs. antalet personer som har använt sig av databasen, har ökat kraftigt. Fr.o.m. september 1996 t.o.m. augusti 1997 har
Youth haft ca 70 000 besökare varav närmare
40 000 härrör från de sista fyra månaderna av denna
period.
Ungdomsstyrelsen har under året etablerat myndighetens nya ansvar avseende internationellt ungdomsutbyte. Inom ramen för detta arbete har myndigheten, under perioden april 1996 – april 1997 beviljat stöd till projekt som gjort det möjligt för ca
2 500 ungdomar att delta i EU:s ungdomsutbytesprogram Ungdom för Europa.
Administrationen av bidragen till ungdomsorganisationerna har präglats av införandet av det nya bidragssystemet. Som ett led i detta har myndigheten
träffat samtliga riksorganisationer som erhållit
grundbidrag samt tagit in upplysningar och synpunkter från organisationernas lokalavdelningar genom en
enkätundersökning. Myndigheten har vidare ändrat
vissa rutiner avseende handläggning av det särskilda
bidraget i syfte att mer effektivt stödja förnyelse- och
utvecklingsverksamhet utifrån organisationernas egna behov. Regeringen har också noterat att myndigheten vidtagit ytterligare åtgärder för att förstärka
kontrollen av underlagen från bidragsmottagande
organisationer.
I de senaste årsredovisningarna har myndighetens
resultatredovisningar alltför mycket haft karaktären
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av verksamhetsbeskrivning och alltför lite fokuserat
på effekter. Under budgetåret 1994/95 började myndigheten utveckla en modell för resultatuppföljning
med definitioner av verksamhetsmål, prestationer
och uppföljningsmetoder. Efter vissa förseningar i
detta arbete är det nu regeringens bedömning att en
sådan skall kunna presenteras under år 1998.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

1 544

4 308

-2 764

36

1996

1 063

2 843

-1 780

37

varav

Prognos 1997

1 400

3 334

-1 934

42

Budget 1998

1500

3 740

-2 240

40

Beräknat 1999

1600

4 076

-2 476

39

Beräknat 2000

1700

4 402

-2 702

39

Den avgiftsbelagda verksamheten, som avser intäkter
från publikationer, seminarier och konferenser, är
inte skild från myndighetens ordinarie verksamhet.
Därför är avsikten inte att den avgiftsbelagda verksamheten skall vara helt kostnadstäckande. Intäkterna därifrån kan ses som ett bidrag till myndighetens
totala kostnader.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelse

M 2. Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet m.m.
1995/96

Utgift

168 794

Utgift

97 608

1997

Anslag

97 989

1998

Förslag

96 389

1999

Beräknat

96 389

2000

Beräknat

96 389

Därav

1996

1

Anslagssparande

12 252

Utgiftsprognos

110 241

1. Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras för statsbidrag till ungdomsorganisationer enligt förordningen (1994:641) om
statsbidrag till ungdomsorganisationer samt för stöd
till viss annan nationell och internationell verksamhet.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att anslaget Bidrag till nationell och
internationell ungdomsverksamhet m.m. inte tillfullo
tagits i anspråk. Detta beror i huvudsak på en tidsförskjutning mellan beslut och utbetalning av bidrag.
Innevarande budgetår visar dock utfallet för de första
sex månaderna att anslaget och anslagssparandet
kommer att förbrukas under året.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Regeringen konstaterar att RRV inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende Ungdomsstyrelsen.

Slutsatser
De övergripande mål som lagts fast för Ungdomsstyrelsen bör även gälla kommande budgetår. Förslag
till mål för den framtida ungdomspolitiken bereds
för närvarande i Regeringskansliet. Dessa kan komma att påverka även målen för myndigheten.
Regeringen anser att Ungdomsstyrelsens arbete
med att samordna och utveckla olika insatser på
ungdomsområdet har utvecklats positivt och konstaterar att myndighetens samarbete med andra myndigheter har ökat.
Ungdomsstyrelsen kan i dag redovisa en relativt
god samlad bild över ungas levnadsvillkor och förutsättningar inför vuxenlivet. Regeringen har därmed
fått bättre tillgång till beslutsunderlag inför reformer
som rör ungdomar.

Ungdomsstyrelsen redovisade i maj 1997 en utvärdering av det nya bidragssystemet. Av denna framgår
att den nya ordningen i stort sett fungerar bra men
att den behöver tillämpas i nära dialog med organisationerna. Bidragsprövningen bör i större utsträckning ta hänsyn till organisationernas egna mål och
utvärderingar. Ungdomsstyrelsen framhåller vidare i
sin redovisning att vissa formella regler i bidragssystemet riskerar att hämma föreningslivets utveckling.
Statsbidragen består av grundbidrag och särskilt
bidrag. Grundbidrag fördelas, efter ansökan, till rikstäckande ungdomsorganisationer för reguljär verksamhet. Innevarande budgetår uppbär 67 ungdomsorganisationer grundbidrag. Jämfört med föregående år är detta en minskning med två organisationer, vilka inte längre kan uppbära grundbidrag
eftersom omfattningen på deras verksamhet inte
uppfyller kraven i bidragsförordningen.
Det särskilda bidraget används främst för att
stödja förnyelse och utveckling inom föreningslivet
men kan också utgå för andra ändamål. Cirka 60 %
av det särskilda bidraget har använts till förnyelse
och utveckling. Av Ungdomsstyrelsens årsredovisning framgår att antalet ansökningar om särskilt bi115
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drag, jämfört med tidigare budgetår, har mer än fördubblats. 160 organisationer beviljades särskilt bidrag under budgetåret 1995/96.
Sedan några år tillbaka utgår medel ur anslaget för
att dela ut utmärkelser inom ungdomsområdet. Under år 1996 utsågs Gällivare till årets ungdomskommun och erhöll därmed en sådan utmärkelse.
Härutöver omfattar anslaget också stöd för internationell verksamhet till Landsrådet för Sveriges
ungdomsorganisationer (LSU). Landsrådets internationella verksamhet rör ungdomssamarbete inom
Norden, Europa och tredje världen. LSU har ökat
antalet medlemsorganisationer från 65 organisationer år 1992 till 90 organisationer år 1997. Likaså har
en ökning av LSU:s internationella engagemang redovisats.

Slutsatser

bör fortsätta. Det är dock angeläget att Ungdomsstyrelsen i större utsträckning också tar hänsyn till
organisationernas egna mål och utvärderingar. Regeringen kan vidare konstatera att det vid tillämpningen av det nya bidragssystemet råder en viss konflikt mellan mål och regler, varför dessa bör ses över.
Regeringen vill understryka betydelsen av att ungdomsorganisationerna drivs av ungdomar själva. I
detta sammanhang vill regeringen också betona vikten av att föreningarna blir en naturlig mötesplats för
ungdomar med olika kulturell bakgrund.
Utöver bidrag till ungdomsorganisationer enligt
förordningen (1994:641) om statsbidrag till ungdomsorganisationer bör en del av medlen, liksom tidigare år, även användas för viss annan nationell och
internationell verksamhet. Regeringen avser att, liksom tidigare valår, avsätta 1 miljon kronor av dessa
medel till de politiska ungdomsförbunden för valinformation under år 1998.

Den påbörjade prövningen av ungdomsorganisationernas verksamhet gentemot målen för statsbidraget

116

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 17

17 N Folkrörelse- och idrottsfrågor

17.1

Omfattning/ändamål

Inom verksamhetsområdet utgår medel till allmänna
samlingslokaler, stöd till idrotten och till Lotteriinspektionens verksamhet.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

884,0

576,3

552,9

1998

1999

2000

542,7

535,3

535,9

Utgifterna för 1995/96 och utgiftsprognosen för
1997 är inte identisk med summan av utgiftsbeloppen på anslagen, beroende på att i utgiftsutvecklingen för budgetåren 1995/96 och 1997 ingår även det
tidigare anslaget N 2 Stöd till demokratiutveckling,
som under 1997 har använts för att stödja lokala
demokratiprojekt framförallt i invandrartäta områden. Regeringen föreslår att detta anslag förs över till
utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Stödet till idrotten har minskat från 530 miljoner
kronor år 1996 till 480 miljoner kronor år 1997.
År 1997 har 11 300 000 kronor tillförts utöver
ramanslaget för att möjliggöra Friidrottsförbundets
fortsatta verksamhet.
Större förändringar
En ny förordning (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler trädde i kraft den 1 februari
1997.
Under hösten 1996 tillsattes en parlamentariskt
sammansatt kommitté (In 1996:03) med syfte att utvärdera det statliga stödet till idrotten.

Prioriteringar för 1998
Idrottsrörelsens eget arbete kring etik skall noga följas och uppmuntras liksom dess insatser för att motverka utvecklingstendenser som på sikt kan skada
den breda folkrörelseidrotten.
För år 1998 beräknas medel för deltagande i OS
och Paralympics i Nagano, Japan.

17.2

Resultatbedömning och
slutsatser

Nya former för medborgarnas inflytande och delaktighet behöver utvecklas fortlöpande. Demokratiutvecklingskommittén (C1995:05) har lämnat sitt
betänkande På medborgarnas villkor – en demokratisk infrastruktur (SOU 1996:162). Förslagen är föremål för fortsatt beredning inom Regeringskansliet.
Folkrörelserna har spelat en väsentlig roll i uppbyggnaden av den demokratiska samhällsstrukturen.
I övergången till ett alltmer informationsintensivt
samhälle ställs de inför nya utmaningar och kan aktivt bidra till att utveckla och fördjupa demokratin.
En stor andel av befolkningen är engagerad i föreningslivet. Det totala antalet medlemskap uppgår till
cirka 20 miljoner. Den ideella sektorn har därmed
också en avsevärd ekonomisk betydelse och ingår,
tillsammans med främst kooperationen, i den s.k.
sociala ekonomin.
Utöver medlemmarnas egna insatser lämnar staten
varje år betydande ekonomiska bidrag till olika ideella organisationer och föreningar. Det statsfinansiella läget ställer ökade krav på att statens stöd
till föreningslivet används effektivt. Statskontoret har
på regeringens uppdrag analyserat de statliga projektbidragens omfattning och utformning. I rapporten Projektstöd till ideella organisationer konstateras
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att det offentliga projektstödet har oklara mål och
ger statsmakterna begränsade möjligheter att styra.
En interdepartemental arbetsgrupp, Föreningsbidragsgruppen (C 1995:C), har i sin slutrapport Resultatstyrning av Föreningsbidrag (Ds 1997:36) lämnat förslag till en ökad resultatstyrning av bidragen.
Gruppen föreslår bl.a. att alla föreningsbidrag skall
kategoriseras som organisations-, verksamhets- eller
projektbidrag. Till de olika bidragsslagen knyts varierande krav på resultatstyrning. Målformuleringar för
enskilda bidragsanslag skall varje år kunna prövas i
det löpande budgetarbetet. Förslagen är föremål för
fortsatt beredning inom Regeringskansliet.
Enligt Boverket finns det ca 3 400 föreningsägda
allmänna samlingslokaler, relativt jämt spridda över
landet. Regeringen anser att dessa lokaler spelar en
viktig roll för människors möjlighet att utöva sitt
samhällsengagemang och delta i det offentliga livet
inom orten.

delas till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. Detta skall enligt riksdagens beslut
ersättas av ett vinstdelningssystem mellan staten och
föreningslivet vilket skall baseras på överskottet från
värdeautomatspel. Med anledning av att säkra prognoser om värdeautomaternas vinstutveckling hittills
saknats har införandet av det nya systemet försenats.
Regeringens avsikt är att påskynda frågan och därmed införandet av vinstdelningssystemet.
Intäkter från spel och lotterier har en stor betydelse för föreningslivet. Lotteriinspektionen skall i
enlighet med lotterilagstiftningen fortsatt verka för
en sund och säker spel- och lotteriverksamhet i Sverige. Den av regeringen tidigare aviserade översynen av
lotterilagen, syftande bl.a. till att förbättra Lotteriinspektionens funktionsmöjligheter, kommer att genomföras under 1998.

Idrottsrörelsen

17.3

Idrottsrörelsen är, med sitt breda engagemang och
ideella ledarkrafter, en stor tillgång för vårt samhälle.
Regeringen fäster stor vikt vid att en aktiv diskussion
om etik och demokratins tillämpning pågår inom idrotten. Idrottsrörelsen kan mer än någon annan skapa tillfällen till motionsaktiviteter för människor i
olika åldrar och samhällsgrupper. Idrottsrörelsen har
därigenom en viktig roll i folkhälsoarbetet när det
gäller att förbättra medborgarnas hälsotillstånd samt
motverka oönskade beteenden som drogmissbruk
och ätstörningar.
Regeringen anser att idrotten på ett aktivt sätt bidrar till att motverka våld och rasism. Idrottsrörelsen
ingår därför i den av Inrikesdepartementet inrättade
arbetsgruppen för insatser mot idrottsanknutet våld
(In 1996:A). Arbetsgruppen kommer att redovisa resultatet av sitt arbete senast den 1 juli 1998.
Det stora kommersiella intresse som under senare
år riktats mot delar av elitidrotten har kraftigt förändrat de ekonomiska förutsättningarna för idrottsutövandet. Detta har bl.a. kommit till uttryck i tveksamma skatteaffärer samt planer på bolagisering av
vissa föreningars idrottsverksamhet. Vid Riksidrottsförbundets stämma i maj 1997 fick Riksidrottsstyrelsen i uppdrag att utreda frågan om alternativ associationsform till den ideella föreningen. Regeringen
ser med tillfredsställelse att idrottsrörelsen själv diskuterar dessa frågor och vill understryka vikten av
att motverka en utveckling som på sikt kan skada
den breda folkrörelseidrotten.

N 1. Bidrag till allmänna
samlingslokaler

Spel och lotterier
Överskottet från s.k. värdeautomatspel som bedrivs
av AB Svenska Spel skall enligt riksdagens beslut för-

1995/96

Anslag

Utgift

58 085

Utgift

23 213

1997

Anslag

40 000

1998

Förslag

40 000

1999

Beräknat

40 000

2000

Beräknat

40 000

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

30 000

1. Beloppen anges i tusental kr

En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att hela anslaget för stöd till allmänna
samlingslokaler tagits i anspråk. Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar
att av ramanslagets beviljade 40 miljoner kronor beräknas 30 miljoner kronor att utbetalas under år
1997. Eftersom beviljade medel inte utbetalas förrän
mottagaren redovisat faktiska kostnader förväntas
ett anslagssparande om 10 miljoner kronor uppstå
under budgetåret 1997.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Det övergripande målet för anslaget Bidrag till allmänna samlingslokaler är att skapa förutsättningar
för en god tillgång till bra och ändamålsenliga samlingslokaler.
Budgetåret 1997 trädde nya bidragsregler avseende stödet till allmänna samlingslokaler i kraft. Dessa
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regleras i förordningen (1996:1593) om bidrag till
allmänna samlingslokaler. Den nya förordningen tillkom bl.a. som en konsekvens av den nya statliga
budgetordningen.
Under budgetåret 1995/96 utbetalades bidrag till
178 allmänna samlingslokaler för handikappanpassning, vilket tog i anspråk 35 % av anslaget. Resterande belopp utbetalades för köp samt ny-, till- och
ombyggnad av 17 allmänna samlingslokaler. Inga
nya ärenden beviljades stöd under budgetåret
1995/96 eftersom utbetalning av tidigare beviljade
bidrag täckt in tillgängliga medel på anslaget.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att den nya förordningen
bättre svarar mot kraven om en effektiv bidragsgivning. Enligt de nya reglerna prövas de inkomna ansökningarna under det budgetår som de inkommit.
På så sätt blir det en tydlig koppling mellan beslut
och faktisk utgift. Detta innebär att problemet med
de långa kötiderna, som fanns i det gamla systemet,
nu är löst.
Regeringens uppfattning är att stödet till allmänna
samlingslokaler fyller flera viktiga funktioner i samhället. Stödet underlättar dels för medborgarna att
utöva sitt samhällsengagemang och delta i det offentliga livet inom orten, dels bidrar det i vissa fall till
att stora kulturella värden bevaras. Regeringen föreslår därför för detta ändamål medel på oförändrad
nivå för budgetåret 1998. Fördelningen av bidraget
bör relateras till det övergripande målet för bidraget.

N 2. Stöd till idrotten
1995/96

Utgift

786 659

Utgift

529 405

1997

Anslag

491 540

1998

Förslag

483 240

1999

Beräknat

475 240

2000

Beräknat

475 240

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 606

493 146

1. Beloppen anges i tusental kronor

Ett övergripande mål för anslaget Stöd till idrotten är
att stödja och utveckla den nationellt organiserade
idrottsverksamheten i Sverige. 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).
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att 1 606 000 kronor av ansla-

get inte har förbrukats. Innevarande budgetår 1997
visar dock utfallet för de första sex månaderna att
anslaget och anslagssparandet kommer att förbrukas
under året.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sedan 1970 års idrottspolitiska beslut i riksdagen har
ett flertal förändringar skett i Sverige och i vår omvärld som påverkar idrotten. Stödet till verksamhet
av gemensam natur fördelas fr.o.m. år 1997 mellan
68 olika specialidrottsförbund. Antalet sammankomster som erhållit bidrag till lokal ungdomsverksamhet uppgick till cirka 7 miljoner under år 1996.
Bidrag till specialidrott utgår till 66 riksidrottsgymnasier med sammanlagt 500 intagningsplatser per
årskull.
Regeringen har tillsatt en parlamentariskt sammansatt kommitté (In 1996:03) som skall utvärdera
det statliga stödet till idrotten. Utgångspunkten för
utvärderingen skall vara de av staten uppställda målen för bidraget samt de samhällsförändringar som
skett sedan målen fastställdes. Med utvärderingen
som grund skall kommittén föreslå nya, tydligare mål
för statens stöd till idrotten. Förslaget skall också innefatta en modell för uppföljning och utvärdering av
verksamheten i relation till målen. Kommittén skall
vidare analysera om det krävs nya rutiner för att säkerställa insyn i och kontroll av bidragsfördelningen
till idrotten.
Arbetet skall utgå från att statens stöd huvudsakligen bör utformas så att det bland medborgarna bidrar till att skapa ett bestående intresse för fysisk aktivitet i syfte att uppnå en god folkhälsa. Av särskild
vikt är att stimulera en vital ungdomsidrott bedriven
på demokratisk grund.

Revision
Sedan år 1983 utser regeringen inte revisorer i Riksidrottsförbundet. Riksdagens revisorer har i en skrivelse till regeringen föreslagit att statliga revisorer på
nytt bör utses. Frågan om revision av Riksidrottsförbundet har överlämnats till den parlamentariska
kommittén för fortsatta överväganden.

Slutsatser
Sverige har blivit en del av den Europeiska unionen.
Idrottens egna regelverk har blivit föremål för prövningar i EG-domstolen. Regeringen har låtit en arbetsgrupp inom Inrikesdepartementet göra en juridisk kartläggning och analys av EG-fördragets
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inverkan på svensk idrott. Arbetsgruppens resultat
har redovisats i rapporten EG-rätten och svensk idrott (Ds 1997:27). Arbetsgruppen har funnit att den
svenska idrottsrörelsen alltjämt kan organiseras enligt den svenska folkrörelsemodellen. Samtidigt konstaterar man att EG-rätten kan få betydelse för och
påverka vissa företeelser inom idrotten.
Regeringen vill betona att idrottsrörelsens självständighet och integritet måste värnas i enlighet med
den deklaration som antogs vid regeringschefskonferensen i Amsterdam i juni 1997. I deklarationen
uppmanas den Europeiska unionens organ att lyssna
till idrottsrörelsen när det gäller centrala idrottsliga
frågor.
Regeringen har beräknat medel för ett svenskt deltagande i de olympiska vinterspelen och Paralympics
1998 i Nagano, Japan.
Sedan år 1992 har 55 miljoner kronor av överskottet från AB Tipstjänst (numera AB Svenska Spel)
lämnats som ett samlat bidrag till idrotten. Detta bidrag har varit ett värdefullt stöd för den svenska idrottsrörelsen. I avvaktan på införandet av ett
vinstdelningssystem föreslår regeringen att riksdagen
uppdrar åt regeringen att på bolagsstämman 1998 i
AB Svenska Spel besluta om stöd till idrotten i form
av ett bidrag om 60 miljoner kronor.

N 3. Lotteriinspektionen
1995/96

Utgift

27 564

Utgift

16 600

1997

Anslag

17 935

1998

Förslag

19 488

1999

Beräknat

20 076

2000

Beräknat

20 683

Därav

1996

1

Anslagssparande

5 444

Utgiftsprognos

20 200

1. Beloppen anges i tusental kr

Lotteriinspektionens verksamhet skall i sin helhet finansieras med avgifter. Myndigheten disponerar ett
ramanslag och levererar in avgiftsinkomster mot inkomsttitel. Vid utgången av budgetåret 1995/96 hade
Lotteriinspektionen ett anslagssparande på 5,4 miljoner kronor. Anslagssparandet kommer under budgetåret 1997 till viss del tas i anspråk för diverse extra insatser, bl.a. kontroll och tillsyn av det nya
statliga spelbolaget AB Svenska Spel (sammanslagning av AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet AB). Enligt Lotteriinspektionens prognos kommer anslagssparandet efter budgetåret 1997 att uppgå till ca 3 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Lotteriinspektionen är central förvaltningsmyndighet
för frågor om lotterier som anordnas för allmänheten. Myndigheten bildades den 1 januari 1995 ur
dåvarande Lotterinämnden. Det övergripande målet
1995/96 har varit att i enlighet med lotterilagen och
lotteriförordningen verka för en sund och säker lotteri- och spelverksamhet i Sverige. I övrigt skall även
Lotteriinspektionen informera regeringen om utvecklingen på spel- och lotteriområdet och främja
allmän kännedom om lotterilagstiftningen.
Lotteriinspektionens verksamhet var under budgetåret 1995/96 indelad i fem verksamhetsgrenar;
tillstånd, typgodkännande, tillsyn, kontroll samt utbildning och information. Det råder balans mellan
kostnader och intäkter på total nivå. Detta gäller
dock inte de olika verksamhetsgrenarna. Kontrollverksamheten subventionerar till viss del de andra
verksamheterna. Målet är på längre sikt att de olika
verksamhetsgrenarna skall bära sina egna kostnader.
Regeringen följer denna utveckling.
En omfattande dialog har förts mellan regeringen
och myndigheten avseende verksamhet, mål, resultat
och effekter. Regeringens bedömning är att kvaliteten på årsredovisningen förbättrats väsentligt. Arbetet med att ytterligare förtydliga och förbättra resultatredovisningen fortsätter.
Lotteriinspektionen är tillståndsmyndighet för
rikslotterier, kasinospel, värdeautomater, varuspelsautomater och penningautomater. Ansökningarna
har handlagts inom två månader vilket uppfyller
målet.
Ett omfattande arbete har lagts ner på att typgodkänna olika typer av lotter och lotteriutrustningar.
Detta görs för att säkerhetsnivån ständigt skall vara
hög och jämn.
Tillsynsverksamheten syftar till att upptäcka och
beivra brott mot lotterilagstiftningen. Myndigheten
har prioriterat åtgärder mot kedjebrevsspel och olagliga spelautomater.
Lotteriinspektionen har tillsammans med ca 150
förordnade kontrollanter genomfört en stor mängd
kontroller av lotterier, inklusive de som erhållit tillstånd direkt av regeringen; AB Trav och Galopp, AB
Svenska Spel och bankernas vinstsparande. Arbetet
har främst ett preventivt syfte.
Genom utbildning och information skall tillsyn
och kontroll kunna ske effektivt även på regional och
lokal nivå. Ett stort antal domare och handläggare
vid länsrätter, kommunala handläggare, poliser och
kontrollanter har utbildats. Ett antal seminarier för
och om spelmarknaden har genomförts. En statistikrapport över den svenska spelmarknaden 1995
publicerades hösten 1996.
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Avgiftsbelagd verksamhet

Slutsatser

Avgifter som tas ut enligt lotteriförordningen
(1994:1451) redovisas under inkomsttitel 2536 Lotteriavgifter. Summan av dessa inlevererade avgiftsinkomster förväntas uppgå till samma nivå som
ramanslaget, dvs. 19 488 000 kronor. Även Lotteriinspektionens utbildnings- och informationsverksamhet finansieras med avgifter. Inkomsterna disponeras av myndigheten och skall tillföras anslaget.
Budgetåret 1998 beräknas dessa inkomster uppgå till
ca 1 miljon kronor.

Den nya myndigheten börjar efter två år av uppbyggnad att finna sin form. Den snabba tekniska utvecklingen, internationaliseringen och uppfinningsrikedomen i spelbranschen ställer stora krav på framförhållning, kompetens och effektivitet. Arbetet med
att förbättra och anpassa myndighetens tillståndsgivning, tillsyn och kontroll till omvärldsförändringar
bör fortsätta. Regeringen har tidigare aviserat att en
övergripande översyn av lotterilagstiftningen behöver
genomföras. Lagens konstruktion, definitioner och
tillämpningsområden m.m. behöver ses över för att
bl.a. förbättra Lotteriinspektionens funktionsmöjligheter. Regeringen har för avsikt att fastställa direktiv
och utse utredare under hösten 1997.
Normalt arvoderar Lotteriinspektionen kontrollanter av ett lotteri, för att tydligt klargöra vem
som är uppdragsgivare. Emellertid arvoderas samtliga kontrollanter av så kallade rikslotterier (lotterier
som bedrivs i mer än ett län) av den som anordnar
lotteriet. Fr.o.m. budgetåret 1998 skall Lotteriinspektionen arvodera även dessa kontrollanter.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket bedömer att Lotteriinspektionens årsredovisning i allt
väsentligt är rättvisande. Lotteriinspektionen har erhållit värdet AB i Riksrevisionsverkets ekonomiadministrativa värdering.

121

Samhällsplanering,
bostadsförsörjning
och byggande

18

.

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

Förslag till statsbudget för år 1998

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
Innehållsförteckning
1

Förslag till riksdagsbeslut ...................................................... 5

2

Lagtext.................................................................................. 7

3

Inledning............................................................................. 11
3.1
Omfattning/ändamål.............................................. 11
3.2
Beslutade och nya besparingsåtgärder från
år 1998.................................................................. 12
3.3
Åtgärder utanför utgiftsområdet............................ 12
3.4
Skatteavvikelser ..................................................... 13

4

Plan-, bygg- och bostadsväsendet ........................................ 15
4.1
Omfattning/ändamål.............................................. 15
4.2
Resultatbedömning................................................ 15
4.3
Anslag.................................................................... 18
A 1.
Boverket: Förvaltningskostnader ........................... 18
A.2.
Räntebidrag m.m................................................... 18
A.3.
Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m.m......................................................... 20
A.4.
Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader .............................................................. 20
A 5.
Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet .. 21
A 6.
Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader ......... 21
A 7.
Byggforskning ....................................................... 22
A 8.
Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador ........ 23
A 9.
Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder .............. 23
A 10. Bostadsbidrag ....................................................... 24
A 11. Bonusränta för ungdomsbosparande ..................... 27

5

Geoteknik ........................................................................... 29
5.1
Omfattning/ändamål.............................................. 29
B 1.
Geoteknik ............................................................. 29

6

Länsstyrelserna m.m............................................................ 31
6.1
Omfattning/ändamål.............................................. 31
6.2
Resultatbedömning................................................ 32
6.3
Anslag ................................................................... 32
C 1.
Länsstyrelserna m.m. ............................................ 32
C 2.
Regionala självstyrelseorgan .................................. 34

3

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

7

Lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m...................37
7.1.
Omfattning/ändamål .............................................37
7.2.
Resultatbedömning och slutsatser .........................37
7.3.
Anslag ....................................................................38
D 1.
Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket ..........38
D 2.
Statens va-nämnd ..................................................40

8

Stöd till ekologisk omställning och utveckling .....................43
8.1 Omfattning/ändamål ................................................43
8.2 Kommunens lokala investeringsprogram...................44
8.3 Anslag .......................................................................45
E 1. Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet .......................................................................45

Bilagor
Bilaga 1 Uppföljning av Preliminär analys av 1997 års regler
för bostadsbidrag (Uo18)

4

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1987:813) om homosexuella sambor,

7. bemyndigar regeringen att under budgetåret
1998 disponera högst 20 miljoner kronor för bidrag till vissa åtgärder inom ramen för internationellt samarbete på bygg- och bostadsområdet
(avsnitt 3.2),

2. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1993:737) om bostadsbidrag,
3. antar förslaget till lag om försöksverksamhet
med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län,

8. godkänner regeringens förslag om inriktning för
de lokala investeringsprogrammen för ekologisk
hållbarhet (kapitel 8),

4. antar förslaget till lag om rätt för kommuner att
ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram
som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället,

9. bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet, åta sig ekonomiska förpliktelser
innebärande
åtaganden
om
högst
1 000 000 000 kronor under år 1999 och högst
1 000 000 000 kronor under år 2000,

5. godkänner målet att främja en ekologiskt hållbar
utveckling inom samhällsplanering och byggande
(avsnitt 3.1),

10. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande enligt följande uppställning:

6. godkänner regeringens förslag om sänkt bidragsandel i fråga om räntestöd för reparation
och underhåll av hyres- och bostadsrättshus
(avsnitt 3.2),
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ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Boverket: Förvaltningskostnader

ramanslag

120 455

A 2. Räntebidrag m.m.

ramanslag

12 100 000

A 3. Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m.m.

ramanslag

8 000

A 4. Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader

ramanslag

12 480

A 5. Statens bostadskreditnämnd: Garantiverksamhet

ramanslag

1 500 000

A 6. Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader

ramanslag

22 779

A 7. Byggforskning

ramanslag

164 430

A 8. Bidrag till fonden för fukt- och mögelskador

ramanslag

60 000

A 9. Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder

ramanslag

12 000

A 10. Bostadsbidrag

ramanslag

5 919 600

A 11. Bonusränta för ungdomsbosparande

ramanslag

3 000

B 1. Geoteknik

ramanslag

22 555

C 1. Länsstyrelserna m.m.

ramanslag

1 646 031

C 2. Regionala självstyrelseorgan

obetecknat anslag

12 680

D 1. Förvaltningskostnader för Lantmäteriverket

ramanslag

416 174

D 2. Statens va-nämnd

ramanslag

5 349

E 1. Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet

ramanslag

800 000

Summa

22 825 533
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1987:813) om
homosexuella sambor

Härigenom föreskrivs att lagen (1987:813) om homosexuella sam1
bor skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

Om två personer bor tillsammans i ett homosexuellt förhållande, skall
vad som gäller i fråga om sambor enligt följande lagar och bestämmelser
tillämpas även på de homosexuella samborna:
1. lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem,
2. ärvdabalken,
3. jordabalken,
4. 10 kap. 9 § rättegångsbalken,
5. 4 kap. 19 § första stycket utsökningsbalken,
6. 19 § första stycket, punkt 1 nionde stycket och punkt 3 sjunde
stycket av anvisningarna till 31 § samt punkt 3 a av anvisningarna till
33 § kommunalskattelagen (1928:370),
7. lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt,
8. bostadsrättslagen (1991:614),
9. 9 § rättshjälpslagen (1972:429),
10. lagen (1981:131) om kallelse på okända borgenärer,
11. 5 kap. 18 § tredje stycket fastighetsbildningslagen (1970:988),
12. 10 § insiderlagen (1990:1342),
13. 14 kap. 3 §, 4 § tredje stycket och 8 § tredje stycket vallagen
(1997:157),
14. 36 § första stycket lagen (1972:704) om kyrkofullmäktigeval,
m.m.,
15. 4 § lagen (1997:159) om brevröstning i vissa fall,
16. lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad,
17. 10 kap. 18 §, 11 kap. 2, 15 och 16 §§, 12 kap. 7 och 8 §§ samt 16
kap. 7 och 9 §§ föräldrabalken,
18. säkerhetsskyddslagen
18. säkerhetsskyddslagen
(1996:627), samt
(1996:627),
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19. lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i
vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar.

19. lagen (1996:1231) om skattereduktion för fastighetsskatt i
vissa fall vid 1997-2001 års taxeringar, samt
20. lagen (1993:737) om bostadsbidrag.

Förutsätter dessa lagar eller bestämmelser att samborna skall vara
ogifta, gäller det också de homosexuella samborna.
1

Senste lydelse 1997:163.

2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1993:737)
om bostadsbidrag

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1993:737) om bostadsbidrag
dels att punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:441) om
ändring
i
nämnda
lag
skall
upphöra
att
gälla,
dels att 14 § skall ha följande lydelse.
NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

14 §

Bostadsbidrag lämnas månadsvis som
1. särskilt bidrag med
1. särskilt bidrag med
– 600 kronor för ett barn,
– 600 kronor för ett barn,
– 900 kronor för två barn,
– 900 kronor för två barn och
– 1 200 kronor för tre barn,
– 1 200 kronor för tre eller
– 1 500 kronor för fyra barn
flera barn, samt
och
– 1 800 kronor för fem eller
flera barn, samt
2. bidrag till kostnader för bostad med 75 procent av den del av bostadskostnaden per månad som för familjer med
– ett barn överstiger 2 000 kronor men inte 3 000 kronor,
– två barn överstiger 2 000 kronor men inte 3 300 kronor,
– tre eller flera barn överstiger 2 000 kronor men inte 3 600 kronor.
Om bostadskostnaden överstiger de belopp som anges i första stycket 2, lämnas bidrag med 50 procent av den överskjutande bostadskostnaden per månad upp till
– 5 300 kronor för familjer med ett barn,
– 5 900 kronor för familjer med två barn,
– 6 600 kronor för familjer med tre eller flera barn.
Högre bostadskostnad än som anges i andra stycket får beaktas, om
sökanden eller någon medlem av familjen är funktionshindrad.

1

Senaste lydelse 1996:441.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser skall
tillämpas på bidrag som avser tid före ikraftträdandet.
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2.3 Förslag till lag om försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län

Härigenom föreskrivs följande.

1 § I Gotlands län får under tiden den 1 januari 1998 - 31 december
2002 bedrivas försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning. Länsstyrelsen fullgör under den tid som försöksverksamheten pågår de uppgifter som ankommer på länsarbetsnämnden och skogsvårdsstyrelsen.
2 § Vad som i lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden
eller skogsvårdsstyrelsen skall under försöksverksamheten i stället avse
länsstyrelsen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.4 Förslag till lag om rätt
för kommuner att ge stöd
till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar
den ekologiska hållbarheten i samhället

Härigenom föreskrivs följande.

En kommun som fått statligt bidrag för åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället får, trots bestämmelserna i kommunallagen (1991:900), använda det för att ge ekonomiskt och annat stöd till enskilda i enlighet med de föreskrifter som
gäller för bidraget.
Denna lag träder i kraft den 15 januari 1998.
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3 Inledning

3.1

Omfattning/ändamål
Större förändringar
Fr.o.m. 1997 tillämpas nya regler för bostadsbidrag,
bl.a. ett nytt inkomstprövningssystem. De nya bestämmelserna beräknas leda till att utgifterna för bidragsgivningen minskar med drygt 25 procent.
Den 1 januari 1997 bildades Skåne län genom
sammanläggning av Kristianstads län och Malmöhus
län. Samtidigt bildades Länsstyrelsen i Skåne län.
Det statliga lantmäteriet har fr.o.m. 1996 en ny
central och lokal myndighetsorganisation.
Riksdagen har anvisat en miljard kronor för ett
femårigt program för stöd till investeringar för en
ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Programmet
syftar till att skapa sysselsättning främst genom
kretsloppsanpassning av byggnader och teknisk infrastruktur.

Utgiftsområdet omfattar plan-, bygg- och bostadsväsendet, geotekniska frågor, länsstyrelserna, lantmäteriverksamhet m.m. samt stöd till ekologisk omställning och utveckling.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

62 039

40 368

30 856

1998

1999

2000

22 826

20 427

17 574

Ramen för utgiftsområdet har justerats upp i förhållande till den preliminära ram som redovisades i den
ekonomiska vårpropositionen. Skälet till justeringen
är ändrade beräkningsförutsättningar, vilka har inneburit att anslaget A 10 Bostadsbidrag under budgetåret 1998 beräknas öka med 23,6 miljoner kronor
i förhållande till vad som tidigare angetts.

Mål för utgiftsområdet
Att främja en ekologiskt hållbar utveckling inom
samhällsplanering och byggande.
Att utveckla instrumenten för samhällsplaneringen
och ge denna en mer sektorsövergripande karaktär.
Bostadspolitikens uppgift är att trygga alla människors behov av en god bostad till rimlig kostnad och
av en trygg närmiljö.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Samhällets samlade stöd för bostadsbidrag ökade
t.o.m. kalenderåret 1995 medan utgifterna för det
generella stödet till bostadsbyggandet (räntebidrag)
började minska från budgetåret 1993/94.
De totala utgifterna för utgiftsområdet minskar
främst beroende på lägre utgifter för räntebidrag. Utgifterna minskar snabbare än vad som beräknades i
budgetpropositionen för 1997 i första hand till följd
av att de förbättrade statsfinanserna har lett till att
räntenivån har sjunkit betydligt.
Antalet bostadsbidragstagare har minskat på
grund av de regeländringar som genomförts. År 1995
lämnades bostadsbidrag till drygt 556 000 hushåll,
1996 till ca 460 000 hushåll och under första halvåret 1997 till ca 360 000 hushåll.

Prioriteringar för 1998
Omställningen till ekologiskt och hållbart byggande
och boende skall påskyndas. Beslut har fattats om
stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet för åren 1998 - 2000. En stor del av medlen bedöms riktas till bostadsbeståndet, främst ombyggnader i miljonprogramsområdena.
Arbetet med att söka undanröja och förebygga inomhusmiljöns bidrag till ohälsa måste fortsätta.

Regeringen föreslår att riksdagen tar ställning till
målet att främja en ekologiskt hållbar utveckling inom samhällsplanering och byggande. I övrigt stäm-
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mer de angivna målen överens med de utgångspunkter som redan tidigare gäller för samhällets insatser
inom utgiftsområdet.

3.2

relserna. RRV bedömer att de resurser som lagts ned
på vissa uppgifter inte varit tillräckliga. Regeringen
delar RRV:s bedömning. Regeringen föreslår att det
tidigare beslutade besparingskravet på länsstyrelserna
reduceras med 50 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.
Vidare avser regeringen att minska besparingskravet
till 30 miljoner kronor för Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Sveriges medlemsskap i EU liksom det ökade internationella samarbetet innebär att krav i olika
sammanhang ställs på ekonomiska åtaganden av staten. Det gäller bl.a. insatser till följd av Habitat II,
FN:s andra världskonferens om boende och bebyggelsefrågor, och åtgärder som hänger samman med
att genomföra en europeisk bostadsmässa i Sverige.
Därför föreslås att regeringen under budgetåret 1998
får disponera högst 20 miljoner kronor på anslaget
A 2 Räntebidrag m.m. för bidrag till vissa åtgärder
inom ramen för internationellt samarbete på byggoch bostadsområdet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med redovisning av hur medlen använts.
För att kunna tillgodose dessa omfördelningsbehov är det enligt regeringens bedömning nödvändigt
att vidtaga ytterligare besparingsåtgärder utöver de
redovisade regeländringarna i räntebidragen m.m.
Regeringen anser av detta skäl att anslaget A 7 Byggforskning bör minska med 20 miljoner kronor
fr.o.m. år 1998. Vidare föreslår regeringen att bidragsandelen för statligt räntestöd för reparation och
underhåll (RBF-stöd) sänks med fem procentenheter,
dvs. från 20 till 15 procent. Den lägre bidragsandelen
bör gälla bidrag som avser tiden efter den 1 januari
1998. Eftersom bidragsgivningen upphört påverkar
ändringen återstående utbetalningar av redan beviljat
räntestöd. Åtgärden beräknas leda till en utgiftsminskning för räntebidrag med ca 75 miljoner kronor fr.o.m. 1998. Tillgängliga uppgifter om stödets
storlek i relation till antalet bostäder ger vid handen
att minskningen av bidrag i de flesta fall blir mycket
begränsad.

Beslutade och nya besparingsåtgärder från år 1998

I budgetpropositionen för år 1997 (prop. 1996/97:1)
föreslog regeringen att besparingar motsvarande 50
miljoner kronor per år fr.o.m. år 1998 görs på räntebidrag med anledning av riksdagens beslut om besparingar inom utgiftsområde 18 (prop. 1995/
96:150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96: 304).
Vidare föreslog regeringen i 1997 års ekonomiska
vårproposition (prop. 1996/97:150) att besparingar
motsvarande 300 miljoner kronor görs engångsvis
för år 1998. I samma proposition föreslogs också att
regelförändringar i bostadsbidragen skall finansieras
inom utgiftsområdets ram, dock ej inom anslaget
A10 Bostadsbidrag. Merutgiften för regelförändringen beräknas uppgå till 175 miljoner kronor per år
fr.o.m. år 1998. Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag (bet. 1996/97:BoU1, rskr. 1996/97:92
och bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284).
Riksdagen beslutade vidare på regeringens förslag
i tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997
(prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284) att genomföra vissa förändringar dels
av reglerna för bostadsbidrag fr.o.m. den 1 november
1997, dels av reglerna för räntebidrag m.m. i syfte att
effektivisera, begränsa och få utgifterna för bidragen
under kontroll. I åtgärderna ingår att en senaste tidpunkt fastställts för ansökningar om räntebidrag för
ny- och ombyggnad av bostäder enligt 1992 års subventionssystem samt för när projekt senast skall vara
färdigställda och ansökningar om utbetalning av bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen. Tidsfrister
har också införts i reglerna för det statliga investeringsbidraget för ny- och ombyggnad av bostäder.
Vidare har en ny bestämmelse införts i 1993 års
subventionssystem, det s.k. Danellsystemet, som innebär att ett projekt aldrig skall anses påbörjat tidigare än två år före den dag då ansökan om utbetalning av bidrag kommer in till länsstyrelsen.
Därutöver har reglerna ändrats för beräkning av
subventionsräntan i vissa fall både i 1992 års och i
1993 års subventionssystem samt nya regler införts i
1992 års system för räntebidrag efter exekutiv försäljning.
I enlighet med vad som tidigare aviserats beräknas
också en neddragning med 75 miljoner kronor för
Lantmäteriverket (prop. 1994/95:166, bet. 1994/95:
BoU17, rskr. 1994/95:313).
RRV har i sin årliga rapport pekat på risken för
negativa konsekvenser för länsstyrelsernas verksamhet till följd av beslutade besparingskrav på länssty-

3.3

Åtgärder utanför utgiftsområdet

För att öka sysselsättningen har betydande resurser
omfördelats, bl.a. har regeringen sedan december
1994 lagt fram flera stimulanspaket för byggandet. I
dessa har ingått bl.a. bidrag till bostadsförbättringsåtgärder, investeringsbidrag för nybyggande av bostäder samt stöd till miljöförbättringar i bostäder och
sådana lokaler där främst barn och ungdomar vistas.
För åren 1997 - 1999 finns ett tillfälligt investeringsbidrag för att få fram fler studentbostäder. Totalt
har drygt 6 miljarder kronor avsatts för de nämnda
stöden. Stöden har utbetalats från anslaget A 2 Ar12
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betsmarknadspolitiska åtgärder inom utgiftsområde
14 Arbetsmarknad och arbetsliv.
Att bryta boendesegregationen är ett nationellt intresse där kommunerna har en huvudroll. Inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar på anslaget
B 1 Särskilda insatser i invandrartäta områden anvisas medel för stöd till kommuner för åtgärder i invandrartäta och utsatta bostadsområden.

kelsen. Den bruttoberäknade skatteavvikelsen visar
storleken på motsvarande skattepliktiga transferering. Denna beräknas som kvoten mellan nettoavvikelsen och 1 minus marginalskattesatsen för den
skattskyldige. För icke saldopåverkande skatteavvikelser beräknas endast en bruttoavvikelse.
Värdet på de aggregerade skatteavvikelserna bör
tolkas med stor försiktighet. Redovisningen avser de
regler som gällde den 1 januari 1997.
Nedan redovisas de största skatteavvikelserna som
är direkt hänförbara till utgiftsområdet.

3.4

SKATTEAVVIKELSER

Skatteavvikelser

Samhällets stöd inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande redovisas i
huvudsak som anslag på statsbudgetens utgiftssida.
Vid sidan av de stöd som redovisas via anslag finns
dock även stöd på statsbudgetens inkomstsida i form
av olika särregler i skattelagstiftningen. Dessa stöd
brukar betecknas som saldopåverkande skatteavvikelser. De kan t.ex. syfta till att påverka hushållens
och företagens inkomster eller priser. Skatteförmånerna kan vara motiverade av fördelningspolitiska
eller andra skäl. Om en sådan förmån på budgetens
inkomstsida slopas leder detta till en budgetförstärkning för den offentliga sektorn.
En brist i den traditionella redovisningen av anslag
gäller den samtidiga förekomsten av skattepliktiga
och icke skattepliktiga transfereringar på budgetens
utgiftssida. Blandningen av skattepliktiga och icke
skattepliktiga transfereringar medför att kostnaden
för dessa stöd inte är direkt jämförbara.
I tabellen anges hur mycket bostadsbidragen
skulle behöva höjas för att hushållens disponibla inkomster inte skall påverkas av en skattebeläggning.
Skattebefrielsen för olika offentliga transfereringar
brukar betecknas som icke saldopåverkande skatteavvikelser.
För att identifiera en skatteavvikelse måste det
existerande regelsystemet sättas i relation till en jämförelsenorm. Den jämförelsenorm som huvudsakligen använts här baseras på principen om en enhetlig
beskattning av olika ekonomiska aktiviteter, vilket
också var en av grundpelarna i 1990-års skattereform. En sådan norm underlättar analysen av skattesystemet utifrån ett budgetperspektiv.

3.4.1

NAMN PÅ SKATTEAVVIKELSEN

SKATTEAVVIKELSE
BRUTTO
MDR KRONOR

SKATTEAVVIKELSE
NETTO
MDR KRONOR

1996

1997

1996

1997

Avkastning egnahem

7,8

7,9

5,5

5,5

Avkastning bostadsrätter

4,3

4,5

3,0

3,1

Uppskov reavinstbeskattning
fastigheter

1,6

1,6

1,2

1,2

ROT-reduktioner

2,7

4,1

2,0

3,0

Försäljning av tomtmark och
byggnader

0,1

0,1

0,1

0,1

Tidpunkt för inbetalning av
moms i byggnadsrörelse

0,3

0,3

0,2

0,2

Räntekostnader för bostadsrättsföreningar

-2,9

-2,9

-2,0

-2,0

Fastighetsskatt på hyresfastigheter

-3,2

-3,8

-2,4

-2,8

Summa saldopåverkande
avvikelser

10,7

11,8

7,6

8,3

Bostadsbidrag

4,4

3,1

-

-

Summa icke saldopåverkande avvikelser

4,4

3,1

-

-

Saldopåverkande

Icke saldopåverkande

3.4.2

Skatteförmåner

Avkastning egnahem
Avkastning från egnahem behöver ej tas upp till beskattning. Däremot utgår fastighetsskatt med 1,7
procent av taxeringsvärdet. Den skatt som borde utgått enligt normen baseras på fastighetens verkliga
marknadsvärde. Skatteavvikelsen uppgår till mellanskillnaden mellan skatten på räntan på fastighetens
marknadsvärde och den fastighetskatt som istället
utgår.

Beräkning och redovisning av skatteavvikelser

Skatteavvikelsernas storlek har beräknats med den
s.k. utgiftsekvivalentmetoden. För saldopåverkande
skatteavvikelser innebär denna metod att den nettoberäknade skatteavvikelsen är lika med storleken på
den skattefria transferering som fullt ut kompenserar
den skattskyldige för ett eventuellt slopande av avvi13
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ler den obeskattade vinstmarginalen på byggnader
som uppförts i egen regi och som omfattas av uttagsbeskattning och som säljs vidare till en icke
momspliktig person.

Avkastning bostadsrätter
En bostadsrättsförening skall årligen ta upp en intäkt
på 3 procent (schablonintäkt) av fastighetens taxeringsvärde. Denna intäkt skall motsvara avkastningen på fastigheten. Eftersom summan av marknadsvärdena för lägenheterna överstiger fastighetens
marknadsvärde uppstår en skatteavvikelse när medlemmarna själva inte betalar någon kompletterande
skatt för den avkastning som överstiger schablonintäkten. Skatteavvikelsen uppgår till mellanskillnaden
mellan den skatt på avkastningen av bostadsrätterna
som borde utgå enligt normen och den skatt på
schablonintäkten som faktiskt betalas av föreningen
plus fastighetsskatten.

Tidpunkt för redovisningsskyldighetens inträde i byggnads- och annan entreprenadverksamhet
Redovisningsskyldigheten inträder två månader efter
det att fastigheten tagits i bruk. Skatteavvikelsen avser räntan på skattekrediten.

Bostadsbidrag
Bidragen är skattefria. Skatteavvikelsen avser det
belopp med vilket bidragen skulle behöva ökas om
de vore skattepliktiga.

Uppskov med reavinst vid försäljning av
småhus och bostadsrätter
Fr.o.m. den 8 september 1993 kan den reavinst som
uppstår vid försäljning under vissa omständigheter
skjutas upp. Skatteavvikelsen motsvarar räntan på
skattekrediten.

3.4.3

Skattesanktioner

Räntekostnader för bostadsrättsföreningar
ROT-reduktioner
Avdragsrätten för räntor är begränsad till ett belopp
som svarar mot de intäkter föreningen har.

Under 1993 och 1994 medgavs en skattereduktion
om 30 procent på löneandelen av reparations- och
förbättringskostnader på fastigheter. Skatteavvikelsen avser skatt på kapitalinkomst och näringsverksamhet. Under 1995 medgavs ingen skattereduktion,
men under tiden den 15 april 1996 - 31 december
1997 har ROT-avdraget återinförts och utvidgats till
att gälla även för bostadsrättshavare.

Fastighetsskatt på hyresfastigheter
Fastighetsskatten är en objektskatt som enbart träffar
fastighetskapital. I linje med övrig företagsbeskattning borde enligt normen endast företagets resultat
beskattas. Skatteavvikelsen motsvarar den faktiska
fastighetsskatten på fastigheter som ägs av konventionellt beskattade företag, minskad med den skatteeffekt som följer av att fastighetsskatten är en avdragsgill kostnad.

Försäljning av tomtmark och byggnader
Då tomtmark försäljs till en icke momspliktig uppstår en skatteavvikelse genom att ingen mervärdesskatt utgår vid en sådan försäljning. Samma sak gäl-

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 18 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
(MILJONER KRONOR)

A Plan-, bygg- och bostadsväsendet
B Geoteknik
C Länsstyrelserna m.m.
D Lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

58 516,0

37 964,7

31 128,0

28 487,4

19 922,7

16 475,1

12 575,7

23,7

15,8

24,0

23,0

22,6

23,2

23,8

2 699,5

1 803,8

1 720,8

1 820,0

1 658,7

1 695,2

1 730,7

799,9

583,7

495,4

525,6

421,5

433,4

443,9

800,0

1 800,0

2 800,0

22 825,5

20 426,8

17 574,1

E Stöd till ekologisk omställning och utveckling
Totalt för utgiftsområde 18

62 039,0

40 368,0

14

33 368,2

30 856,0
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4 Plan-, bygg- och bostadsväsendet

4.1

Omfattning/ändamål
Prioriteringar för 1998
Det inledda arbetet med inomhusmiljöfrågor och
kretslopp i byggandet fortsätter.
Byggkostnadsdelegationen slutför teknikupphandlingsprojektet och arbetar vidare med övriga
frågor som påverkar produktionskostnaderna.

Till verksamhetsområdet plan-, bygg- och bostadsväsendet hör utgifter för bl.a. räntebidrag, statliga kreditgarantier, bostadsbidrag, byggforskning och bidrag till fonden för fukt- och mögelskador samt
förvaltningskostnader för myndigheterna Boverket,
Statens bostadskreditnämnd, Byggforskningsrådet
och Fonden för fukt- och mögelskador.
UTGIFTSUTVECKLINGEN

4.2
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

58 516

37 965

28 487

1998

1999

2000

19 923

16 475

12 576

Resultatbedömning

Tillståndet och utvecklingen inom området
I bostadsbeståndet finns ca 4,2 miljoner permanenta
bostäder. Bostadsstandarden i Sverige är i ett internationellt perspektiv hög och jämnt fördelad. Praktiskt
taget alla bostäder har fullt modern utrustning. Den
genomsnittliga bostadsytan per person har beräknats
vara 43 kvm (år 1993).
Bostadsbyggandet har varit mycket lågt de senaste
åren. Antalet påbörjade lägenheter har enligt SCB
uppgått till i genomsnitt drygt 12 000 lägenheter årligen under åren 1993 - 1996. Bostadsbyggandet var
högt i slutet på 1980-talet och de första åren på
1990-talet. Under femårsperioden 1988 - 1992 färdigställdes drygt 270 000 lägenheter eller i genomsnitt nästan 55 000 lägenheter per år.
När det gäller tillgången på bostäder rapporterar
Boverket att 264 kommuner i januari 1997 bedömt
att det råder balans på bostadsmarknaden eller att
det finns överskott på bostäder. Bostadsbrist råder i
18 kommuner, i första hand på högskoleorter och i
storstadsregionerna.
Enligt SCB fanns det i mars 1997 drygt 59 000 lägenheter som var lediga till uthyrning i privatägda
och allmännyttiga fastigheter. Det motsvarar 3,8
procent av det aktuella beståndet. Jämfört med mars
1996 har antalet lediga lägenheter ökat med närmare

Sammanfattande kommentarer
Utgifterna för de statliga räntesubventionerna har
minskat kraftigt. Budgetåret 1995/96 utbetalades
43,3 miljarder kronor, varav 27,8 miljarder kronor
under 1996, jämfört med 32,6 miljarder kronor
budgetåret 1994/95. För år 1997 beräknas utgifterna till 20,6 miljarder kronor, vilket är lägre än anslaget i 1997 års budgetproposition.
Även utgifterna för bostadsbidrag minskar. År
1995 utbetalades ca 9,2 miljarder kronor medan utgifterna under 1996 uppgick till 8,4 miljarder kronor. För år 1997 beräknas kostnaderna till 6,1 miljarder kronor.
Större förändringar
Bostadsbidrag till hushåll utan barn där sökanden är
äldre än 28 år slopades den 1 januari 1996. Fr.o.m.
år 1997 tillämpas ett nytt system för inkomstprövning av bostadsbidragen som tillsammans med övriga regeländringar leder till betydande besparingar.
Riksdagen har våren 1997 beslutat om vissa justeringar av reglerna i syfte att något mildra effekterna
av de nya reglerna.

15
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10 000 lägenheter. Merparten eller 70 procent av lediga lägenheter i allmännyttiga fastigheter finns i
kommuner med mindre än 75 000 invånare.
Från år 1990 har bostadsutgifterna tagit i anspråk
en allt större del av hushållens inkomster. Enligt SCB
visar bostads- och hyresundersökningen (BHU) att
nettobostadsutgifterna (bostadskostnaden sedan hänsyn tagits till erhållet bostadsbidrag och skatteavdrag) år 1993 uppgick till ca 24 procent av hushållens disponibla inkomster. SCB redovisar vidare att
motsvarande andel år 1995 var 27,5 procent enligt
undersökningen om hushållens inkomster (HINK).
I november 1996 redovisade den bostadspolitiska
utredningen förslag om bostadspolitiken på längre
sikt och statens stöd till bostadsproduktionen i betänkandet Bostadspolitik 2000 - från produktionstill boendepolitik (SOU 1996:156). Betänkandet har
remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma
till riksdagen med en proposition.
Statens utgifter för räntebidrag till bostadsbyggandet har minskat till följd av ändrade regler, lägre
räntenivåer och minskat byggande.
Antalet skadeärenden i samband med statlig kreditgaranti har ökat. Den största delen av skadeärendena avser myndighetsbeslutade lån, dvs. sådana tidigare statliga bostadslån som beslutats av
länsbostadsnämnderna och som utbetalats av Statens
Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB efter år 1991.
Samhällets utgifter för bostadsbidrag steg kraftigt
under 1990-talets första hälft. De omfattande besparingsåtgärder och regeländringar som genomförts för
att bryta utvecklingen har lett till att utgifterna minskar fr. o.m. år 1996.

göras. Delegationens arbete går nu vidare med övriga
frågor som påverkar produktionskostnaderna.
Arbetet med att förebygga och minska inomhusmiljöns bidrag till ohälsa fortsätter. Boverket har ett
omfattande regeringsuppdrag som innefattar bl.a.
demonstrations- och utvecklingsprojekt som avser
inomhusmiljön, kretsloppet i byggandet, miljöklassning av byggnader och hälsodeklaration av bostäder
m.m. Slutredovisning skall ske senast den 15 mars
1998. Regeringen har vidare tillkallat Byggkvalitetsutredningen (dir. 1996:39) för att se över vilka krav
som kan ställas på byggsektorn i syfte att garantera
ett miljö- och hälsoriktigt byggande. Resultaten från
det pågående arbetet i dessa delar kommer att utnyttjas i den fortsatta översynen av de bestämmelser
som gäller för byggandet.
Ändringarna i systemet för tillsyn och kontroll enligt Plan- och bygglagen, PBL, har mottagits både positivt och negativt av aktörerna. Boverket har i uppdrag att utvärdera ändringarna. Boverket skall bl.a.
undersöka funktionen hos systemet samt utvärdera
om syftena med förändringarna uppnåtts t.ex. när
det gäller att få ett regelsystem som främjar bättre
kvalitet i byggandet, tillgodoser väsentliga allmänna
intressen samt möjliggör en smidigare byggprocess,
teknisk utveckling och lägre byggkostnader. Utvärderingen skall redovisas den 1 oktober 1997.
Myndighetsorganisationen inom plan-, bygg- och
bostadsväsendet är för närvarande föremål för en
översyn (dir. 1996:113) av en särskild utredare. Utredningen överlämnade i maj månad betänkandet
Ändrad organisation för det statliga plan-, bygg- och
bostadsväsendet (SOU 1997:90). Betänkandet har
remissbehandlats. Utredningens slutbetänkande skall
lämnas den 1 oktober 1997. Regeringen avser att
återkomma till riksdagen i denna fråga.

UTVECKLINGEN AV STATENS UTGIFTER FÖR
RÄNTEBIDRAG M.M., ERSÄTTNING FÖR KREDITFÖRLUSTER OCH BOSTADSBIDRAG
MILJARDER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
91/92
92/93

93/94

94/95

1996

1997 1

Räntebidrag m.m.

33,7

32,6

27,8

20,6

0,1

0,5

1,2

1,3

11,4 2

9,2

8,4

6,1

29,1

33,8

Ersättning för
kreditförluster
Bostadsbidrag

2,5

2,9

Länsstyrelsernas arbete med bostadsadministration
Länsstyrelserna har fått ansvar för besluten om de
tillfälliga bostadsstöd som införts av arbetsmarknadsskäl. Under budgetåret 1995/96 har huvuddelen
av bostadsenheternas arbete varit inriktat på handläggning av dessa ärenden. Årsredovisningarna visar
att man trots stor efterfrågan klarat att fördela de
tillfälliga stöden. Samtidigt har i de flesta fall målen
för handläggningstiderna nåtts och servicenivån hållits uppe.

1. Utgiftsprognos
2. Anslaget belastades engångsvis med kostnader för ett extra halvår i
samband med att staten övertog hela kostnadsansvaret.

Regeringen tillkallade i maj 1996 en särskild
byggkostnadsdelegation (dir. 1996:38) med uppgift
att aktivt och i samarbete med byggsektorns aktörer
arbeta för varaktigt sänkta produktions- och
förvaltningskostnader. Delegationen genomför nu ett
teknikupphandlingsprojekt som syftar till att
premiera ny och billigare byggteknik. Projektet har i
anbudsskedet omfattat tio anbudslämnare. De fyra
vinnare som utsetts kommer att få bygga
prototyphus om 9 - 12 lägenheter på olika orter i
Sydsverige. En utvärdering kommer därefter att

Samhällsplanering
Verksamheten inom planområdet har inriktats på att
ytterligare utveckla arbetet med samordning och
sammanvägning av olika statliga intressen. Detta ar16
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bete är emellertid förenat med vissa svårigheter. Av
Boverkets årsredovisning framgår bl.a. vissa problem
när det gäller verkets möjligheter att fullfölja sitt
samordningsansvar. Vidare tyder verkets uppföljningar på att frågan om långsiktig hushållning inte
beaktas i tillräcklig utsträckning, t.ex. i fråga om
miljökonsekvensbeskrivningar. Detta gäller även vid
genomförandet av de geografiskt bestämda strukturfondsprogrammen inom ramen för EU. Länsstyrelserna redovisar i allmänhet en stark satsning på analys- och utredningsarbete samt medverkan i
översiktsplanering. Insatserna på uppföljning och utvärdering behöver emellertid utvecklas och samordnas.
Med anledning av utvecklingen vill regeringen
särskilt betona några utvecklingstendenser som
kommer att påverka samhällsplaneringen under det
kommande året.
Omställningen mot ett ekologiskt hållbart samhälle innebär en höjning av ambitionsnivån i samhällsplaneringen med krav på delvis nya arbetsformer
och ett omfattande utvecklingsarbete. Viktiga steg
har tagits genom bl.a. arbetet med lokala Agenda 21
och utveckling av stödformer samt lagstiftning. Regeringen utvecklar tydligare i särskild skrivelse till riksdagen några utgångspunkter för de utmaningar som
den ekologiska omställningen kan innebära för samhällsplaneringen.
Det internationella samarbetet intensifieras och
breddas. En förestående försöksverksamhet med
gränsöverskridande planeringssamarbete kommer
att involvera inte bara den nationella nivån, utan
framför allt utgå från regionala och lokala myndigheters erfarenheter. Samtidigt förutsätter Sveriges medverkan i arbetet ökade insatser på forskning och utveckling av metoder och arbetssätt, bl.a. för ett
närmande mellan fysisk planering och regional utveckling. Framför allt behöver den fysiska planeringen på regional nivå utvecklas.
Den regionala samhällsorganisationen är i en process av förändring, både vad gäller regional indelning
och demokratisk förankring. Det har blivit alltmer
uppenbart att det behövs en bättre samordning av
sektorspolitiken på olika nivåer. Den fysiska planeringen är outvecklad på regional nivå, samtidigt som
nya former av mellankommunal samverkan växer
fram kring t.ex. kommunikationer och annan infrastruktur samt utbildnings- och servicefrågor.
Sammantaget verkar dessa förändringar i riktning
mot ett närmande mellan fysisk planering och regional utveckling.
Dessa omvärldsförändringar behöver även uppmärksammas vid diskussioner om statens åtaganden
inom samhällsplaneringsområdet.

EU-arbetet
Arbetet med byggproduktdirektivet (89/106/EEG)
dominerar EU-arbetet inom detta verksamhetsområde. Under 1995/96 har arbetet med mandat och
harmoniserade europastandarder fortsatt.
Under 1996 initierade kommissionen ett projekt
för att förenkla lagstiftningen på den inre marknaden
(SLIM - Simpler Legislation for the Internal Market).
Sverige har deltagit aktivt i arbetet som bl.a. resulterat i att kommissionen tagit fram en handlingsplan
för den inre marknaden som också berör byggproduktdirektivet.
Regeringen tillkallade i december 1996 en särskild
utredare (dir. 1996:104) med uppgift att aktivt och i
samarbete med byggsektorns aktörer arbeta för ett
genomförande av en europeisk bostadsmässa. Vid
flera tillfällen har regeringen fört fram en europeisk
bostadsmässa som en möjlighet att skynda på genomförandet av byggproduktdirektivet. En europeisk
bostadsmässa bör kunna bidra till att skapa en helhetssyn på bygg- och bostadsfrågorna inom EU och
därigenom också skapa förutsättningar för en väl
fungerande inre marknad när det gäller byggsektorn.
Som redovisats förväntas ett ökat engagemang i
EU-samarbetet inom samhällsplaneringen under det
kommande året. Sverige skall genomföra ett brett
nationellt rådslag om ett utkast till Regional Utvecklingsplanering i ett europeiskt perspektiv. Resultatet
av samrådet skall användas i det fortsatta EUsamarbetet inom samhällsplaneringen. Sverige kommer också att delta aktivt i de diskussioner om stadsutveckling som initierats inom EU.
För att pröva och utveckla metoder i planeringssamarbetet har särskilda medel, det s.k. INTERREG II C, avsatts för bl.a. Östersjöområdet. Ett sekretariat med uppgift att initiera projekt och följa
arbetet kommer att inrättas i Rostock med en filial i
Karlskrona. Kostnaderna för filialen avses betalas till
hälften av Sverige och till hälften med medel från EU.

17
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4.3

Anslag

A 1.

Boverket: Förvaltningskostnader

1995/96

Utgift

200 981

Utgift

139 913

1997

Anslag

131 058

1998

Förslag

120 455

1999

Beräknat

123 399

2000

Beräknat

126 419

Därav

1996

Anslagssparande

42 109

Utgiftsprognos

142 650

slut under verksamhetsåret 1995/96 gällde räntebidrag för ombyggnad enligt 1992 års regler (12 procent).
Mot bakgrund av vad som ovan anförts samt vad
som i övrigt redovisas i Boverkets årsredovisning för
1995/96 bedömer regeringen att Boverkets verksamhet under budgetåret 1995/96 bedrivits i enlighet
med de av regeringen fastlagda riktlinjerna.
Boverkets ramanslag har för budgetåret 1998
räknats ned med 12,8 miljoner kronor, till följd av
riksdagens beslut om besparingar på statlig konsumtion och regeringens förslag till budgetförstärkningar
enligt 1995 års kompletteringsproposition (prop.
1994/95:100 bil. 1, bet. 1994/95:FiU10, rskr. 1994/
95:179 respektive prop. 1994/95:150 bil. 1, bet.
1994/95: FiU29, rskr. 1994/95:459).

Beloppen anges i tusental kr

Boverket är central förvaltningsmyndighet för frågor
om byggd miljö och hushållning med naturresurser,
fysisk planering, byggande och boende. Verket svarar
också för den centrala administrationen av statligt
bostadsstöd i form av bidrag för finansiering av bostäder.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende Boverkets årsredovisning. RRV har heller inte framfört
några iakttagelser av större vikt eller av principiell
betydelse.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Målen för Boverkets verksamhet är enhetlighet och
effektivitet i tillämpningen av regler och stödsystem.
Boverket skall vidare verka för att den fysiska planeringen främjar en god hushållning med naturresurser
och en god bebyggelsemiljö samt ett effektivt och
hälsosamt byggande.
Årsredovisningen för budgetåret 1995/96 visar att
resursmässigt togs 39 procent av det totala antalet
årsarbetskrafter i anspråk för verksamhetsområdet
Hushållning med naturresurser, byggd miljö och
fysisk planering. Verksamhetsområdena Byggande
respektive Boende tog i anspråk 23 respektive 35
procent. Det totala antalet årsarbetskrafter har
minskat något i jämförelse med budgetåret 1994/95
(från 189 till 187 - mätt på 12-månadersbasis).
Antalet tills vidare anställda uppgick vid utgången av
budgetåret till 199, vilket är en ökning med 1
anställd jämfört med året innan.
De mest resurskrävande prestationerna inom
respektive verksamhetsområde var under budgetåret
1995/96 metodutveckling (Hushållning med naturresurser, byggd miljö och fysisk planering), EUarbete (Byggande) samt utbetalning av stöd och
ärendehandläggning (Boende).
Inom verksamhetsområdet Boende har målet om
högst tre månaders handläggningstid för förvaltningsärenden inte uppnåtts under budgetåret, vilket i
hög grad beror på den ökade ärendetillströmningen i
samband med att olika stimulansbidrag infördes.
Andelen överklagade beslut varierar mellan olika
typer av bidrag. Den högsta andelen överklagade be-

A 2. Räntebidrag m.m.
1995/96

Utgift

43 341 780

Utgift

27 832 306

1997

Anslag

23 400 000

1998

Förslag

12 100 000

1999

Beräknat

9 000 000

2000

Beräknat

5 500 000

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

20 560 000

Beloppen anges i tusental kr
1. Varav 25 miljoner kronor har omfördelats till A 10 Bostadsbidrag

De utgifter som belastar anslaget är statliga räntesubventioner för ny- och ombyggnad av bostäder och
för vissa underhålls- och förbättringsåtgärder i hyresoch bostadsrättshus. Anslaget disponeras vidare för
ombyggnadsbidrag till äldrebostäder och för bidrag
till förvaltningsförluster, s.k. 33 §-ersättning, till
kommuner.
Utgifterna för räntebidrag är starkt beroende av
räntenivån och byggvolymen. Byggvolymen i sin tur
påverkas av ett antal faktorer såsom ränteläge, utvecklingen av hushållens disponibla inkomster, arbetslöshet osv. Utgifterna för räntebidrag påverkas
alltså i stor utsträckning av den samhällsekonomiska
utvecklingen i stort.
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Regeringens överväganden

Antaganden om byggvolym (antal påbörjade
lägenheter)

Resultatinformation
För innevarande budgetår beräknas utgifterna för
räntebidrag bli 20 560 miljoner kronor jämfört med
anslaget på 23 400 miljoner kronor. Underskridandet beror framför allt på lägre räntenivåer.
Statens utgifter för räntesubventioner till bostadsbyggande minskar kraftigt även kommande år till
följd av lägre räntenivåer. Av utgiftssminskningen
mellan 1997 och 1998 kan ca 7 miljarder kronor
hänföras till den lägre räntenivån. Även de i systemet
inbyggda upptrappningarna påverkar anslaget. Utgifterna minskar också till följd av ändrade regler för
räntebidrag. De regeländringar som genomförts av
besparings- och effektivitetsskäl i enlighet med förslagen i årets tilläggsbudget får effekt budgetåret
1998 och följande år.
För budgetåret 1998 beräknas utgifterna bli 12,1
miljarder kronor. Utgifterna beräknas sedan sjunka
till en nivå som lägst på ca 3 miljarder kronor år
2002. Därefter beräknas utgifterna åter stiga, om än i
en långsam takt. Detta beror på att räntebidrag utgår evigt enligt reglerna i 1993 års finansieringssystem, det s.k. Danellsystemet.
Prognosmetoderna för beräkning av utgifterna för
räntebidrag har successivt förbättrats. Räntenivån är
dock den mest avgörande faktorn för utfallet vilket
gör att utgiftsutvecklingen även i fortsättningen är
mycket svårprognosticerad. Känslighetsanalyser som
gjorts visar att om subventionsräntan skulle ligga 0,5
procentenheter högre det andra halvåret 1997 skulle
det medföra en högre anslagsbelastning under perioden 1998 - 2000 med ca 400 miljoner kronor per år.
Beräkningen av utgifterna för räntebidrag baseras
på regeringens prognos över ränteutvecklingen. Med
ett antagande om att den s.k. bopremien, dvs. marginalen mellan räntorna på stats- respektive bostadsobligationer med fem års utestående löptid, är 0,5
procentenheter ger det en subventionsränta på 6,3
procent under 1997 och 6,5 procent under 1998. För
1999 och 2000 antas subventionsräntan vara 6,8
procent.
Även det låga bostadsbyggandet påverkar utgifterna. Beräkningarna bygger på de antaganden om
det framtida bostadsbyggandet som redovisas i tabellen. Vad gäller ombyggnad ingår endast projekt
med ett bidragsunderlag på lägst 50 000 kronor per
lägenhet.

NYBYGGNAD

OMBYGGNAD

1997

10 000

23 000

1998

15 000

30 000

1999

20 000

30 000

2000

25 000

30 000

Räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder enligt äldre regler svarar för huvuddelen av utgifterna
för räntesubventioner. För år 1997 beräknas räntebidrag enligt äldre bestämmelser svara för 93 procent av statens utgifter för räntebidrag. Endast en
mindre del avser således räntesubventioner enligt
1993 års finansieringssystem. Räntebidrag utbetalas
främst till fastigheter färdigställda under perioden
1988-1992, där årgång 1992 väger tyngst under
budgetåret 1997.
Den ungefärliga fördelningen på upplåtelseform
och ny- och ombyggnad anges i följande tabell.
BERÄKNADE RÄNTEBIDRAGSUTBETALNINGAR
ÅR 1997 OCH 1998, FÖRDELADE PÅ ÄNDAMÅL
OCH UPPLÅTELSEFORM
MILJARDER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
ÄNDAMÅL
UPPLÅTELSEFORM

Nyproduktion

1997

1998

Hyresrätt

7,8

4,6

Bostadsrätt

5,3

2,9

Äganderätt

1,0

0,5

14,1

8,0

Hyresrätt

4,7

3,1

Bostadsrätt

1,5

0,9

Äganderätt

0,3

0,1

Summa

6,5

4,1

TOTALT

20,6

12,1

Summa
Ombyggnad

I anslaget ingår även utgifter för räntestöd vid förbättring av bostadshus, s.k. RBF-stöd, med ca 500
miljoner kronor år 1997. Utgifterna för RBF-stöd
för år 1998 beräknas bli ca 400 miljoner kronor. I
beräkningen har då beaktats regeringens förslag till
sänkt bidragsandel från 20 till 15 procent. Dessutom
tillkommer utgifter för bidrag till s.k. 33 §-ersättning
till kommuner som kan beräknas till ca 20 miljoner
kronor per år.
Med hänvisning till förslaget i avsnitt 3.2 beräknas
anslaget också kunna disponeras av regeringen för
bidrag till vissa åtgärder avseende internationellt
samarbete på bygg- och bostadsområdet inom en
ram av 20 miljoner kronor för budgetåret 1998.
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A 3. Vissa äldre låne- och bidragsstöd för bostadsändamål m.m.
1995/96

Utgift

268 614

Utgift

159 457

1997

Anslag

94 333

1998

Förslag

8 000

1999

Beräknat

8 000

2000

Beräknat

8 000

Därav

1996

Statens bostadskreditnämnd (BKN) lämnar kreditgarantier enligt förordningen (1991:1924) om statlig
kreditgaranti för ny- och ombyggnad av bostäder.
Kreditgarantier kan även lämnas enligt förordningen
(1993:1591) om statlig kreditgaranti för lån för omfördelning av ränteutgifter på lån till bostäder (s.k.
omfördelningsgaranti). BKN skall även följa och informera om kreditmarknaden för ny- och ombyggnad av bostäder.

1

Utgiftsprognos

72 800

Beloppen anges i tusental kronor
1. Uppgifterna för 1995/96 avser de tidigare anslagen Investeringsbidrag
för bostadsbyggande och Tilläggslån för vissa reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och bostadsrättshus

Regeringens överväganden

De utgifter som belastar anslaget är återstående statliga åtaganden enligt ett antal stödformer som är under avveckling. Det gäller nybyggnadsbidrag, bidrag
till bostadskostnader efter ombyggnad, statsbidrag
till hyresrabatter, ungdomsbostadsstöd, investeringsbidrag för bostadsbyggande samt tilläggslån för vissa
reparations- och ombyggnadsåtgärder i hyres- och
bostadsrättshus.

Resultatinformation
Målet för verksamheten är en effektivt fungerande
garantigivning för finansiering av bostadsbyggande.
BKN:s verksamhet har under budgetåret 1995/96
präglats av den ökade tillströmningen av skadeärenden. Under budgetåret inkom 908 garantiärenden
och 808 skadeärenden samt påbörjades handläggningen av ca 640 regressärenden. Antalet aktualiserade skador ökade med 11 procent under år 1996
jämfört med budgetåret 1994/95. Av de aktualiserade skadeärendena under budgetåret 1995/96 står bostadsrätter för 64 procent av det garanterade beloppet, hyresrätter för 33 procent och egnahem för 3
procent. Av aktualiserade skadeärenden under budgetåret 1995/96 utgjorde ackordsärenden 73 procent
av det garanterade beloppet.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Huvuddelen av utgifterna avser utbetalningar av investeringsbidrag för bostadsbyggande. När det gäller
statsbidrag till hyresrabatter och ungdomsbostadsstöd samt tilläggslån beräknas inga utbetalningar ske
efter 1997.
I de åtgärder som riksdagen beslutat med anledning av förslag i tilläggsbudget till statsbudgeten för
budgetåret 1997 ingår att införa en sluttidpunkt för
utbetalning av investeringsbidrag för bostadsbyggande.
Mot denna bakgrund beräknar regeringen att behovet av medel för utbetalningar under år 1998 uppgår till 8 miljoner kronor.

Avgiftsbelagd verksamhet
Riksdagen beslutade på regeringens förslag i budgetpropositionen för 1997 (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:FiU1, rskr. 1996/97:53) en ny modell för
hantering av statliga kreditgarantier. Den nya modellen innebär att avgifts- och anslagsmedel skall reserveras på ett konto hos Riksgäldskontoret. Medlen
skall finansiera infrianden, administration och andra
utgifter. Regeringen gör den bedömningen att man
inte nu bör genomföra den nya ordningen för äldre
garantier. Detta innebär att man tills vidare behåller
ett särskilt anslag för förvaltningskostnader.
BKN:s garantiverksamhet har delats in i två resultatområden, Äldre garantier och Nya garantier. Med
äldre garantier avses garantier utfärdade t.o.m. år
1996 samt omfördelningsgarantier. Med nya garantier avses i princip garantier utfärdade fr.o.m. 1997
som inte avser omfördelning av ränteutgifter.
Anslaget får användas för förvaltningskostnader
som är hänförbara till resultatområdet Äldre garantier.
I enlighet med riksdagens beslut skall finansieringen av resultatområdet Nya garantier ske helt utanför
statsbudgeten fr.o.m. år 1998. Resultatområdet Nya

A 4. Statens bostadskreditnämnd:
Förvaltningskostnader
1995/96

Utgift

21 198

Utgift

14 395

1997

Anslag

15 400

1998

Förslag

12 480

1999

Beräknat

12 813

2000

Beräknat

13 157

Därav

1996

Anslagssparande

5 012

Utgiftsprognos

14 000

Beloppen anges i tusental kr
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byggnad av bostäder inom resultatområdet Äldre garantier.

garantier skall finansieras genom avgifter som skall
täcka både garantiverksamheten och förvaltningskostnaderna.
I tabellerna redovisas budget för de två resultatområdena.

Regeringens överväganden
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
AVSEENDE RESULTATOMRÅDET ÄLDRE GARANTIER

(MILJONER KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

Resultatinformation
Garantistocken uppgick vid utgången av juni 1996
till 24 690 miljoner kronor. Nytillskottet av garantier har fortsatt att minska. Garantistocken minskar
också totalt sett och uppgick vid utgången av juni
1997 till 24 346 miljoner kronor. Minskningen av
garantistocken är en följd av det ökade antalet ersättningsbeslut.
Förlusterna t.o.m. budgetåret 1995/96 uppgick totalt till 2 327 miljoner kronor och avser 1 187 ärenden. För budgetåret 1997 beräknar BKN att förlusterna uppgår till 1,3 miljarder kronor. Uppskattade
framtida förluster uppgår till ca 3,6 miljarder kronor
för åren 1998 - 2000.
Inkomsterna från garantiavgifter för ny- och ombyggnad, vilka tas ut årligen med 0,5 procent av garanterat belopp, uppgick budgetåret 1995/96 till 222
miljoner kronor. För innevarande budgetår beräknas
inkomsterna uppgå till 120 miljoner kronor.

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

222

1 648

-1 426

13

Prognos 1997

120

1 420

- 1 300

8

Budget 1998

100

1 600

- 1 500

6

Beräknat 1999

90

1 290

- 1 200

7

Beräknat 2000

80

980

- 900

8

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
AVSEENDE RESULTATOMRÅDET NYA GARANTIER
(MILJONER KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Prognos 1997

10

0

10

Budget 1998

20

3

17

667

Beräknat 1999

33

25

8

132

Beräknat 2000

48

48

0

100

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

A 6. Byggforskningsrådet: Förvaltningskostnader

Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende BKN:s
årsredovisning för budgetåret 1995/96. RRV har inte
framfört några iakttagelser av större vikt eller av
principiell betydelse.

1995/96

Utgift

34 042

Utgift

22 770

1997

Anslag

23 000

1998

Förslag

22 779

1999

Beräknat

23 494

2000

Beräknat

24 232

Därav

1996

Anslagskredit
Utgiftsprognos

124

22 900

Beloppen anges i tusental kr

A 5. Statens bostadskreditnämnd:
Garantiverksamhet
1995/96

Utgift

1 427 647

Utgift

1 201 151

1997

Anslag

1 300 000

1998

Förslag

1 500 000

1999

Beräknat

1 200 000

2000

Beräknat

1 000 000

Därav

1996

Utgiftsprognos

Byggforskningsrådet (BFR) har samordningsansvaret
för all forskning och utveckling som berör byggnader, anläggningar och den byggda miljön. Det innefattar också forskning och utveckling inom energioch miljöteknik för en bättre byggd miljö.

1 300 000

Regeringens överväganden

Beloppen anges i tusental kr

Resultatinformation

Anslaget får användas för att täcka förluster till följd
av statliga garantier till långivare för ny- och om-

Målen för det stöd BFR lämnar till satsningar på
forskning och utveckling är att främja den byggda
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miljöns kvalitet, kostnadseffektivitet och långsiktiga
hållbarhet.
BFR:s administrativa verksamhet omfattar planering, initiering och samordning av FoU-insatser och
experimentbyggande, internationellt samarbete, informationsinsatser samt handläggning av projektansökningar. BFR har under budgetåret 1995/96 fortsatt arbetet med att utveckla och effektivisera sin
projektadministration.
Under budgetåret 1995/96 registrerade BFR 1 009
ansökningar om bidrag till FoU-verksamhet eller experimentbyggande. Jämfört med närmast föregående
år har antalet ansökningar minskat, men beloppen
som sökts har ökat. BFR har beviljat 282,6 miljoner
kronor till FoU-projekt och experimentbyggande vilket utgör 98,9 procent av totalt disponibla medel.
Genom samarbetsavtal med branschen och samfinansiering av FoU-projekt har andra finansiärer bidragit med ytterligare 202 miljoner kronor.
Med anledning av riksdagens beslut (prop.
1994/95:100 bil. 1, bet. 1994/95:FiU10, rskr. 1994/
95:179) om besparingar när det gäller statlig konsumtion och regeringens förslag till budgetförstärkningar enligt 1995 års kompletteringsproposition
(prop. 1994/95:150 bil. 1, bet. 1994/95:FiU29, rskr.
1994/95:459) har BFR:s ramanslag för budgetåret
1998 räknats ner med 1 miljon kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
De medel som BFR anvisar skall användas till forskning och utveckling kring den byggda miljön samt
därtill direkt hörande information om forskningens
resultat.
BFR har under budgetåret 1995/96 i huvudsak
fördelat medel till byggforskning inom de av riksdagen prioriterade områdena (prop. 1992/93:170, bet.
1992/93:BoU23, rskr. 1992/93:401). Vidare har utvecklingsprojektet Gimle - ett kunskapscentrum för
byggd miljö - finansierats delvis med medel från anslaget.
Samverkan i och samfinansiering av BFR:s forskning och utveckling sker genom stöd till enskilda
projekt och genom samarbetsavtal med ett antal aktörsgrupper i byggsektorn. Den externa finansieringen i BFR-projekt uppgick vid slutet av 1995/96 till ca
70 procent av BFR:s totala forsknings- och utvecklingsanslag. Antalet utexaminerade doktorer och licentiater har ökat från 61 budgetåret 1991/92 till 93
budgetåret 1995/96. Detta har bl.a. skett genom att
BFR ökat sitt stöd till högskolor och universitet.

Slutsatser
För att möjliggöra de omfördelningar inom utgiftsområdet som regeringen anser nödvändiga föreslår
regeringen att anslaget A 7 Byggforskning skall
minskas med 20 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.
Anslaget har räknats ned med detta belopp. Neddragningen kan innebära att vissa forskningsområden måste omprövas.
I enlighet med vad som redovisades i budgetpropositionen för 1997 beräknas vidare att upp till 10
miljoner kronor av anslaget för budgetåret 1998 kan
disponeras för den teknikupphandling m.m. som
byggkostnadsdelegationen enligt sitt uppdrag skall
genomföra. Anslaget har sedan tidigare räknats upp
med 10 miljoner kronor per år för budgetåren 1998
och 1999 för detta ändamål.
Den särskilde utredaren som ser över myndighetsorganisationen inom plan-, bygg och bostadsväsendet (dir. 1996:113) skall senast den 1 oktober
1997 bl.a. identifiera statens roll i byggforskningen
samt föreslå åtgärder och finansieringsvägar m.m.
vad gäller byggforskningen. Utredarens förslag
kommer att ge närmare underlag för inriktningen
och omfattningen av insatserna för byggforskning.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
BFR:s årsredovisning visar att verksamheten har bedrivits i enlighet med de av regeringen fastlagda riktlinjerna. Regeringen konstaterar att RRV inte har
haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende BFR:s årsredovisning.

A 7.
1995/96

Byggforskning
Utgift

229 397

Utgift

147 472

1997

Anslag

179 196

1998

Förslag

164 430

1999

Beräknat

167 753

2000

Beräknat

171 226

Därav

1996

Anslagssparande

37 363

Utgiftsprognos

197 000

Beloppen anges i tusental kr

De utgifter som belastar anslaget är bidrag till forsknings- och utvecklingsarbetet inom markanvändnings-, byggnads-, anläggnings- och förvaltningsområdena samt bidrag enligt förordningen (1990:818)
om bidrag för experimentbyggande m.m. Medlen
fördelas av BFR.
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år 1996 utbetalats i 2 800 ärenden med sammanlagt
376 miljoner kronor. Antalet ansökningar ökade
kraftigt under år 1996 till drygt 1 500, bl.a. på grund
av möjligheten att få förhöjt bidrag före den 1 oktober 1997. Antalet återkallade ansökningar ökar
emellertid också på grund av fastighetsägarnas svårigheter att finansiera självrisken. Vidare uppger
fondstyrelsen att allt fler fastighetsägare väljer att
väcka talan vid domstol. Det genomsnittliga bidragsbeloppet har fortsatt att minska och uppgick 1996
till 72 000 kronor. Minskningen av det genomsnittliga bidragsbeloppet de senaste åren beror bl.a. på
ändrade bidragsregler.
Verksamheten med bidragsgivning till åtgärder för
att avhjälpa fukt- och mögelskador i egnahem är föremål för analys inom ramen för Byggkvalitetutredningens arbete (dir. 1996:39). Utredaren skall bl.a.
pröva behovet av och formerna för verksamheten.
Utredningsarbetet skall vara slutfört under hösten
1997. I avvaktan på ett ställningstagande till detta
arbete bör verksamheten med att avhjälpa fukt- och
mögelskador i egnahem fortsätta enligt nu gällande
bestämmelser under budgetåret 1998.

BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1998

1999

2000

2001

Utnyttjat bemyndigande t.o.m.
1995/96

54

23

1

0

Anvisat bemyndigande för 1997

101

61

37

22

För budgetåret 1997 har regeringen, i likhet med tidigare år, av riksdagen bemyndigats att låta staten ta
på sig förpliktelser i samband med stöd till byggforskningen som innebär åtagande för flera budgetår.
Med hänsyn till den tidigare nämnda översynen bör
lämnade bemyndiganden nu inte utvidgas. De bemyndiganden avseende budgetåren 1999 - 2001 som
riksdagen redan beslutat om bör däremot kunna utnyttjas också för beslut under år 1998.

A8

1995/96

Bidrag till fonden för fukt- och
mögelskador
Utgift

60 100

Utgift

60 100

1997

Anslag

60 000

1998

Förslag

60 000

1999

Beräknat

60 000

2000

Beräknat

60 000

Därav

1996

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Utgiftsprognos

Anslaget disponeras av Kammarkollegiet och omfattas därför av kollegiets årsredovisning. Regeringen
konstaterar att RRV inte har haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende Kammarkollegiets
årsredovisning när det gäller Fonden för fukt- och
mögelskador.

60 000

Beloppen anges i tusental kr

De utgifter som belastar anslaget avser bidrag till
kostnader för att avhjälpa fukt- och mögelskador i
egnahem. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och
mögelskador i småhus, m.m. Vidare får anslaget
belastas med utgifter för kansli- och utredningskostnader.
Målet för bidragsverksamheten är att motverka
ohälsa till följd av fukt- och mögelskador i egnahem.
De mest betydelsefulla faktorerna för utgifternas
utveckling är förknippade med gällande bestämmelser för beräkning av husägarens självrisk. Denna påverkas av det skadade husets ålder och det låneutrymme som finns tillgängligt i fastigheten. Som regel
är självrisken högre ju äldre huset är.

A 9. Bidrag till åtgärder mot radon i
bostäder
1995/96

Utgift

15 707

Utgift

11 184

1997

Anslag

12 000

1998

Förslag

12 000

1999

Beräknat

12 000

2000

Beräknat

12 000

Därav

1996

Utgiftsprognos

12 000

Beloppen anges i tusental kr

De utgifter som belastar anslaget avser bidrag till åtgärder mot radon i småhus. Bidrag lämnas om radongashalten i huset överstiger det gränsvärde som
Socialstyrelsen anger som godtagbart från hälsoskyddssynpunkt. Bidraget beviljas av Boverket. Bidragsbestämmelserna finns i förordningen (1988:
372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Bidragsverksamheten påbörjades år 1986. Av Fondstyrelsens budgetunderlag framgår att bidrag t.o.m.
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vikelsen, som ligger inom ramen för angiven anslagskredit, beror främst på svårigheter att bedöma verkningarna av de omfattande regeländringar som skett
vid årsskiftet 1996/97.
Administrationen av bostadsbidragen sköts av de
allmänna försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket
(RFV) har som central förvaltningsmyndighet ansvar
för tillsyn, uppföljning och utvärdering av bostadsbidragen. Försäkringskassornas respektive RFV:s anslag tillhör utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid
sjukdom och handikapp. Såsom där anges har särskilda insatser vidtagits i syfte att motverka fusk och
överutnyttjande.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1995/96 beviljades 1586 bidrag.
Det genomsnittliga bidragsbeloppet var ca 10 100
kronor. Under kalenderåret 1996 beviljades 1216
egnahem radonbidrag med ett genomsnittligt bidrag
på 9 900 kronor.
Boverket bedömer att anvisade medel under budgetåret 1997 är tillräckliga och att utgifterna under
1998 kommer att uppgå till 12 miljoner kronor.
Den mest betydelsefulla faktorn för utgifternas utveckling är småhusägarnas intresse av att genom
mätning av radonhalten i sina bostäder klarlägga radonsituationen och därefter ansöka om bidrag för att
vidta åtgärder.
Boverket redovisar uppgifter om bidragsgivningen
sedan bidraget infördes den 1 juli 1988. Den genomsnittliga kostnaden för åtgärder har varit 27 900
kronor och det genomsnittliga bidraget har uppgått
till 12 000 kronor. De huvudsakliga åtgärderna har
varit ventilation och radonsug.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Utgifterna för bostadsbidrag har stigit kraftigt under
1990-talets första hälft. I syfte att bryta denna utveckling har riksdagen beslutat om förändringar av
bidragssystemet fr.o.m. år 1996 och fr.o.m. år 1997
(prop. 1994/95:100 bil.6, bet. 1994/95:BoU14, rskr.
1994/95:312 och prop. 1995/96:186, bet. 1995/96:
BoU11, rskr. 1995/96:229). Såväl utgifterna för bostadsbidrag som antalet bidragshushåll (alla kategorier) är nu på väg att minska.

A 10. Bostadsbidrag
1995/96
Därav

Utgift

1996

12 912 300

TOTALA UTGIFTER FÖR BOSTADSBIDRAG
(LÖPANDE PRISER, MKR/ÅR) SAMT ANTAL HUSHÅLL MED BOSTADSBIDRAG (1000-TAL) I MAJ
RESP. ÅR, 1990-1997

8 372 900
1

Utgiftsprognos

1997

Anslag

5 910 000

1998

Förslag

5 919 600

ÅR

UTGIFT

ANTAL HUSHÅLL

1999

Beräknat

5 864 600

1990

3 142

1

2000

Beräknat

5 657 700

1991

5 065

328

Beloppen anges i tusental kronor
1. Utöver dessa medel som tilldelades i statsbudgeten har riksdagen beslutat i tilläggsbudget om att tillföra anslaget ytterligare 25 miljoner kronor.

1992

5 928

360

1993

7 164

441

1994

8 669

538

1995

9 221

576

6 100 000

Anslaget disponeras för bostadsbidrag till barnfamiljer och ungdomar mellan 18 och 29 år utan barn.
Bestämmelser om bostadsbidrag finns i lagen
(1993:737) om bostadsbidrag och bostadsbidragsförordningen (1993:739)
Effektmålet för bostadsbidragen är att ge ekonomiskt svaga hushåll möjligheter att hålla sig med goda och tillräckligt rymliga bostäder. Bidragen utgör
också en viktig del av det ekonomiska familjestödet
(utgiftsområde 12). Detta stöd syftar främst till att ge
en ekonomisk grundtrygghet för barnfamiljer under
den tid de har en stor försörjningsbörda.
Utgifterna för bostadsbidrag är starkt beroende av
inkomst-, bostadskostnads- och arbetslöshetsutvecklingen och därmed av den samhällsekonomiska utvecklingen i stort.
För innevarande budgetår (1997) beräknas utgifterna för bostadsbidrag till 6 100 miljoner kronor,
jämfört med anslaget på 5 935 miljoner kronor. Av-

1996

8 373

471

1997

6 100 2

365

Källa: Boverket, RFV
1. Statistik finns ej
2. Beräknad

De totala utgifterna för bostadsbidrag steg mellan
åren 1990 och 1995 från 3 142 till 9 221 miljoner
kronor i löpande priser, en ökning med 193 %. Motsvarande ökning räknat i fasta priser är 139 %. Antalet bidragstagare ökade från 328 000 (år 1991) till
576 000, eller med 75 %.
Efter år 1995 minskar såväl utgifterna för bidragsgivningen, som antalet bidragstagare. År 1996
utbetalades 8 400 miljoner kronor. För år 1997 beräknas utgifterna till 6 100 miljoner kronor. Även
prognosen för resterande del av 1990-talet pekar på
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sjunkande utgifter vid ett oförändrat regelsystem.
Under perioden maj 1995 – maj 1996 minskade antalet bidragstagare med 105 000 eller 18 %. Omkring 80 000 av dem är hushåll utan barn, som förlorade rätten till bidrag i samband med att
bostadsbidrag till andra hushåll utan barn slopades
år 1996. Under perioden maj 1996 – maj 1997
minskade antalet bidragstagare med ytterligare
105 000 hushåll eller 22 %. Drygt 81 000 av dem
var familjer med hemmavarande barn, varav 68 000
make/sambohushåll och 13 000 ensamstående hushåll. I maj 1997 lämnades bostadsbidrag till 365 000
hushåll, varav 309 000 barnfamiljer och 56 000 hushåll utan barn.

sa innebär att varje barn skall kunna erbjudas ett eget
rum, föräldrarna ett sovrum, kök och vardagsrum
oräknade. Det innebär t.ex. att en familj med ett
barn enligt normen skall bo i tre rum och kök. I nedanstående tabell redovisas i vissa kategorier antalet
hushåll med bostadsbidrag, genomsnittlig boendekostnad, med respektive utan bidrag, samt genomsnittlig bidragsgrundande inkomst för år 1996. Av
tabellen framgår också hur stor andel av dessa hushåll som med bostadsbidrag uppfyller ovan nämnda
intentioner om utrymmesstandard.
Av det totala antalet hushåll med barn erhöll år
1996 ca 30 % bostadsbidrag. Knappt 70 % av dem
uppnådde, med stöd av detta bidrag, en utrymmesstandard, som innebär att varje barn kan erbjudas ett
eget sovrum. Bland ensamstående med hemmavarande barn bor män rymligare än kvinnor. Gifta/samboende och ensamstående har genomsnittligt
sett likartad utrymmesstandard. Ju fler barn som
finns i familjen, desto större är andelen hushåll med
utrymmesstandard under norm.
De totala administrationskostnaderna ökade kraftigt under budgetåret 1995/96, bl.a. beroende på utbildnings- och informationsinsatser inför ändrade
bidragsbestämmelser fr.o.m. år 1997. En jämförelse
mellan budgetåret 1994/95 och kalenderåret 1996
visar en ökning med 194 miljoner kronor eller 52 %.
Den totala styckkostnaden per beslut ökade från 301
till 450 kronor. Samtliga försäkringskassor handlade
minst 60 % av sina bostadsbidragsärenden inom
fastställda mål för handläggningstid (14-42 dagar).

HUSHÅLL MED BOSTADSBIDRAG MAJ 1995,
MAJ 1996 OCH MAJ 1997 (1000-TAL)

Hushåll med hemmavarande
barn
makar/samboende
ensamstående
Hushåll med enbart umgängesrättsbarn
Hushåll utan barn
ungdomar
andra
Samtliga

1995

1996

1997

193,3
191,9

173,9
187,9

105,5
174,8

42,5

41,3

29,0

90,4
58,1

67,7
–

56.1
–

576,2

470,8

365,4

Källa: RFV

En bostads utrymmesstandard har preciserats i form
av olika standardnormer. Den mest generösa av des-

ANTAL HUSHÅLL MED BOSTADSBIDRAG SAMT GENOMSNITTLIG BOENDEKOSTNAD, GENOMSNITTLIG
UTRYMMESSTANDARD OCH GENOMSNITTLIG BIDRAGSGRUNDANDE INKOMST, ÅR 1996
HUSHÅLLSTYP

ANTAL

BOENDEKOSTNAD (KR/MÅN)
UTAN STÖD

MED STÖD

UTRYMMESSTANDARD MED
BOSTADSBIDRAG (%)
UNDER
ENLIGT
ÖVER
NORM
NORM
NORM

BIDRAGSGRUNDANDE
INKOMST (KR/ÅR)

Hushåll med hemmavarande barn

Ensamstående

187 914

4 689

2 770

31

50

19

123 280

– kvinnor

165 842

4 674

2 705

33

51

16

119 220

22 072

4 807

3 261

20

42

38

153 784

– 1 barn

104 383

4 360

2 815

16

59

25

125 462

– 2 barn

60 733

4 964

2 779

44

41

15

125 478

– 3– barn

22 798

5 467

2 538

67

33

0

107 437

– män

Gifta/samboende

173 853

5 365

3 870

36

46

18

183 940

– 1 barn

36 866

4 612

3 305

14

51

35

141 378

– 2 barn

65 698

5 330

3 941

34

37

29

185 560

– 3– barn

71 289

5 786

4 095

48

52

0

204 457

Källa: RFV
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I samband med behandlingen av budgetpropositionen för 1997 anmodades regeringen (bet.
1996/97:BoU1, rskr. 1996/97:93) att på grundval av
inkomna ansökningar om bostadsbidrag, genomföra
en analys av de regler som gäller fr.o.m. den 1 januari 1997. En sådan preliminär analys redovisades för
bostadsutskottet i februari 1997. Denna analys omfattar endast de hushåll som ingår i Riksförsäkringsverkets administrativa register för januari månad,
dvs. 285 000 bidragsansökningar. En uppföljning på
basis av ett mer fullständigt material, 380 000 ansökningar, som nu finns tillgängligt har därför genomförts på Socialdepartementet.
En jämförelse mellan den preliminära analysen
och uppföljningen visar en praktiskt taget kongruent
bild av fördelningen hushåll med sänkt bostadsbidrag. Det innebär att knappt 65 % av bidragshushållen inte berörs av de regelförändringar som trädde
i kraft den 1 januari 1997. Dessa hushåll utgörs
främst av ensamstående som bor i hyresrätt i större
städer. Vidare har 85 % av bidragshushållen fått
minskat bidrag med högst 500 kronor per månad.
De hushåll som berörts mest av förändringarna är
gifta/samboende med egnahem i landsbygd. I bilaga
till detta utgiftsområdesavsnitt redovisas antal och
andel hushåll med sänkt bostadsbidrag i 500 kronor
breda intervall enligt uppföljningen. Hushållen har,
liksom i den preliminära analysen, fördelats på decilgrupp, boendeform, familjetyp och boenderegion.
För att något mildra effekterna av de nya bestämmelserna lämnade regeringen på begäran av
riksdagen (bet. 1996/97:BoU14, rskr. 1996/97:167)
förslag om ändrade bestämmelser i 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150). Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (rskr.
1996/97:284). Förändringen beräknas medföra en
utgiftsökning på 175 miljoner kronor per helt år
(25 miljoner kronor under budgetåret 1997). Finansiering sker genom en omfördelning inom utgiftsområde 18 från räntebidrag till bostadsbidrag.

Förslag till vissa regeländringar

Regeringens förslag
Lagen (1993:737) om bostadsbidrag tas in bland de
lagar som räknas upp i lagen (1987:813) om homosexuella sambor fr.o.m. den 1 januari 1998.

Skälen för regeringens förslag: I ärendet rörande ny
lagstiftning för bostadsbidrag fr.o.m. år 1997 behandlade riksdagen frågan om kretsen av bidragsberättigade.
Bostadsutskottet
anförde
(bet.
1995/96:BoU11) att denna krets bör utvidgas till att
omfatta personer som bor tillsammans och har hushållsgemenskap oavsett samlevnadsform. Utgångspunkten bör enligt utskottet vara att andra sammanboende i bostadsbidragshänseende skall jämställas
med samboende män och kvinnor enligt de regler
som gäller i dag. Om en snabb förändring inte är
möjlig, anförde utskottet vidare, borde det som ett
första steg kunna övervägas att utvidga kretsen bidragsberättigade med homosexuella sambor, vilket
enligt utskottets mening borde kunna ske relativt enkelt, t.ex. genom att bostadsbidragslagen tas in bland
de lagar som räknas upp i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. Vad utskottet sålunda anförde
gav riksdagen som sin mening regeringen tillkänna
(rskr. 1995/96:229).
Genom beslut den 5 juni 1997 bemyndigade regeringen chefen för justitiedepartementet att tillkalla en
utredning (dir. 1997:75) med uppdrag att utvärdera
lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem
(sambolagen), m.m. I fråga om bostadsbidrag till
andra former av hushållsgemenskap än sådana som i
dag är reglerade i lag, skall utredningen analysera de
problem som bostadsutskottet redovisat och lämna
förslag till lagändringar som möjliggör den av riksdagen förordade utvidgningen av kretsen bidragsberättigade tillsammans med beräkningar av utgifterna
för en sådan reform. Utredningen skall också analysera de ekonomiska effekterna för den enskilde.
Uppdraget skall redovisas senast den 30 juni 1999.
I avvaktan på resultatet av utredningens överväganden tar regeringen upp frågan om att utvidga
kretsen bidragsberättigade med homosexuella sambor som ett första steg, i enlighet med riksdagens tillkännagivande. Regeringen föreslår att kretsen bidragsberättigade utvidgas med homosexuella
sambor, genom att bostadsbidragslagen tas in bland
de lagar som räknas upp i lagen (1987:813) om homosexuella sambor. De ändrade bestämmelserna bör
träda i kraft den 1 januari 1998. Frågan har beretts i
Regeringskansliet och kontakter har därvid tagits
med bl.a. Riksförsäkringsverket och RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Förslaget har
därvid inte mött några invändningar. Med hänsyn till
förslagets karaktär, att det bygger på ett tillkännagivande av riksdagen och att det är avsett som en över-

Slutsatser
De genomgripande regeländringar som beslutats
fr.o.m. år 1997 medför att utgifterna för bostadsbidrag under de närmaste åren är svårprognosticerade.
Risk för överskridanden kan föreligga. Regeringen
följer därför utgiftsutvecklingen noga.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regeringen
att 5 919 600 000 kronor anvisas under anslaget
A 10 Bostadsbidrag för 1998. För åren 1999 och
2 000 har anslaget beräknats till ca 5 864 600 000
kronor respektive ca 5 657 700 000 kronor. Därvid
har hänsyn tagits till nedanstående förslag till regeländringar.
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gångslösning anser regeringen att denna beredning är
tillräcklig. Åtgärden är, till följd av att aktuell statistik saknas, inte möjlig att kostnadsberäkna. Mot
bakgrund av hur i första hand reglerna för bidragsgrundande inkomst för ensamstående respektive
samboende hushåll är utformade, bedöms den dock
endast få marginella kostnadskonsekvenser.

önskar – inom dagens administrativa system. Vad
utskottet sålunda anförde gav riksdagen som sin mening regeringen tillkänna (rskr. 1995/96:229).
Regeringen har i regleringsbrev för 1997 gett
Riksförsäkringsverket (RFV) i uppdrag att göra en
översyn av vilka regeländringar m.m. som erfordras
för att möjliggöra direktutbetalning till t.ex. hyresvärd. Med den genomgång av frågan som RFV
har gjort och som redovisas i verkets skrivelse till regeringen den 27 juni 1997, har de argument som regeringen tidigare framfört i ärendet med avseende på
bostadsbidragens konstruktion och ett ökat ansvarstagande för individen fått stöd och ökad tyngd.
Vidare har under senare år betalningssystemen i
samhället utvecklats i riktning mot alltmer automatiserade betalningsuppdrag. För hushållen erbjuds därför numera möjligheter att på ett enkelt sätt själva
ordna ”direktbetalning” av hyra. Regeringen avser
under dessa förhållanden inte vidta någon åtgärd i
frågan.

Regeringens förslag
Det särskilda bidraget lämnas fr.o.m. den 1 januari
1998 med 1 200 kronor per månad för familjer med
tre eller flera barn.

Skälen för regeringens förslag: I bostadsbidraget till
hushåll med hemmavarande barn ingår ett särskilt
belopp, som lämnas oberoende av bostadskostnadens storlek. Bidraget är differentierat beroende på
antalet barn i hushållet och lämnas till familjer med
ett barn med 600 kronor per månad, till familjer med
två barn med 900 kronor per månad och till familjer
med tre barn med 1 200 kronor per månad. Från och
med den 1 januari 1997 höjdes bidraget för de hushåll med flera barn som inte beviljades nya flerbarnstillägg, med 300 kronor per månad från 1 200
till 1 500 kronor per månad för familjer med fyra
barn och med 600 kronor per månad från 1 200 till
1 800 kronor per månad för familjer med fem eller
flera barn.
Regeringen har under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn föreslagit att flerbarnstillägg fr.o.m. den 1 januari 1998 lämnas med
600 kronor per månad för det fjärde barnet och med
750 kronor per månad för det femte och därefter
följande barn i hushållet. Förslaget innebär att flerbarnsfamiljer som har fått barn under åren 1996 och
1997 kommer att omfattas av de nya reglerna. Som
en konsekvens härav bör reglerna för bostadsbidrag
ändras. Det särskilda bidraget bör sålunda fr.o.m.
årsskiftet 1997/98 lämnas med 1 200 kronor för
samtliga bidragsberättigade familjer med tre eller flera barn. Frågan har beretts i Regeringskansliet och
kontakter har därvid tagits med bl.a. Riksförsäkringsverket. Förslaget har inte mött några invändningar. Regeringen bedömer att de kostnadskonsekvenser som följer av föreslagna ändringar är av
smärre art och därför inte föranleder någon justering
av anslaget.

A 11. Bonusränta för ungdomsbosparande
1995/96

Utgift

4187

Utgift

3040

1997

Anslag

Utgifts3000 prognos

1998

Förslag

3000

1999

Beräknat

3000

2000

Beräknat

3000

Därav

1996

6000

Beloppen anges i tusental kronor.

År 1988 beslutade statsmakterna att ett speciellt
ungdomsbosparande skulle inrättas (prop. 1987/88:
150 bil. 3, bet. 1987/88 FiU21, rskr. 1987/88:395).
Lagen 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 procent från den tidpunkt
sparandet började. Den som sparar har rätt att låna
upp till tre gånger det sparade beloppet, dock efter
sedvanlig kreditprövning. Det finns inga krav på att
sparandet skall användas till att köpa bostad. Under
1996 var drygt 45 000 ungdomar knutna till sparandet. Dessa är berättigade till 18 miljoner i premier
när sparandet avslutas. Sparandet uppgick i september 1996 till ca. 246 miljoner kronor. Bonusräntan
bekostas av staten och betalas ut då kontoinnehavaren begär det eller när lån erhålles. När bonusräntan

Övriga frågor
I ärendet rörande ny lagstiftning för bostadsbidrag
fr.o.m. år 1997 behandlade riksdagen frågan om direktutbetalning av bostadsbidrag till t.ex. hyresvärd.
Bostadsutskottet anförde (bet. 1995/96:BoU11) att
en ordning med möjlighet till utbetalning direkt till
hyresvärden bör kunna tillämpas – för den som så
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betalas ut upphör kontots anslutning till ungdomsbosparandet.
Under budgetåret 1997 förväntas anslaget överskridas med 3 miljoner kronor. Detta beror bl.a. på
att många sparare uppnått 28 års ålder och därför
tvingats avsluta sina konton.

utredningen (SOU 1996:156). Dessa utredningars
betänkanden är f.n. föremål för beredning i regeringskansliet.
Den ungdomspolitiska kommittén, som specifikt
behandlat frågan om ungdomsbosparande (SOU
1997:71), presenterade sitt slutbetänkande i april
1997. Kommittén föreslår att ungdomsbosparandet
skall avskaffas. Betänkandet är f.n. på remiss och
kommer därefter beredas i sedvanlig ordning inom
regeringskansliet.
I avvaktan på resultatet av denna beredning föreslås ingen förändring av beräknat anslag för 1998.
För år 1999 och år 2000 beräknas anslaget till 3
miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Frågan om statligt premierat bosparande har utretts
av både Utredningen om ett nytt premierat statligt
bosparsystem (SOU 1994:121) och Bostadspolitiska
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5 Geoteknik

5.1

Omfattning/ändamål

B 1.

Verksamhetsområdet omfattar Statens geotekniska
institut. Institutet är en uppdragsmyndighet och har
sektorsövergripande geotekniskt ansvar. Detta innebär att SGI skall upprätthålla och utveckla kunskap
inom området samt tillhandahålla geoteknisk kunskap och rådgivning till statliga myndigheter med ansvar för olika områden med koppling till miljö, infrastruktur, fysisk planering och byggande samt till
branschens övriga aktörer. Institutet har ett särskilt
ansvar för ras- och skredfrågor.

1995/96

Geoteknik
Utgift

23 696

Utgift

15 782

1997

Anslag

23 967

1998

Förslag

22 555

1999

Beräknat

23 177

2000

Beräknat

23 818

Därav

1996

Anslagskredit
Utgiftsprognos

478

23 000

Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget finansierar institutets verksamhet.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att institutet detta år förbrukade ca 478 000 kronor mer än vad som disponerades i
form av anslag och anslagssparande från tidigare år.
Anledningen till detta är de omfattande satsningar på
kompetensutveckling av personalen som skett under
budgetåret. För år 1997 pekar SGI:s prognos på ett
underskridande av tillgängliga medel med ca
500 000 kronor.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
SGI redovisar för budgetåret 1995/96 ett totalt underskott av verksamheten om 3,4 miljoner kronor.
Detta förklaras bl.a. av särskilda satsningar på kompetenshöjande aktiviteter och FoU, vilka till största
del belastat uppdragsverksamheten.
Prioriteringar för 1998
Att fortsätta genomförandet av tidigare beslutade
satsningar på SGI:s myndighetsroll inom områdena
riskvärdering, kvalitetsvärdering och informationsteknik.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SGI:s verksamhet består av myndighetsuppgifter
samt uppdragsverksamhet. Under budgetåret
1995/96 indelades verksamheten i grenarna långsiktig kunskapsuppbyggnad, tillämpad forskning, säkerhetsfrågor, information samt konsultation. Samtliga verksamheter finansierades av dels anslag och
dels uppdragsintäkter. Indelningen av verksamheten
renodlades inför innevarande budgetår till att omfatta två grenar för myndighetsuppgifter och två grenar
för uppdragsverksamheten.
Institutets omsättning under budgetåret 1995/96
uppgick till 79,6 miljoner kronor, varav intäkter från
uppdrag stod för ca 70 %. SGI redovisar ett underskott av verksamheten om 3,4 miljoner kronor, vil29
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ket förklaras av särskilda satsningar som till största
delen belastat uppdragsverksamheten. Dessa har
främst avsett kompetenshöjande aktiviteter, FoU
samt ombyggnad av laboratoriet.
SGI har under budgetåret koncentrerat arbetet
med myndighetsuppgifter till uppbyggnad av grundläggande geoteknisk kunskap, tillämpad forskning,
skredförebyggande verksamhet och förmedling av
geoteknisk kunskap. I den skredförebyggande verksamheten har SGI samarbetat med kommuner och
länsstyrelser i plan- och byggärenden. Institutets arbete har därvid omfattat granskning, remissyttranden, rådgivning samt förslag till åtgärder gällande
hälso- och säkerhetsfrågor.
Den uppdragsfinansierade delen av SGI:s verksamhet har omfattat teknikutveckling, kunskapsförmedling och rådgivning. SGI har under budgetåret
utfört uppdragsfinansierad forskning åt i första hand
Vägverket, Banverket och Byggforskningsrådet. SGI
har även i egen regi och tillsammans med andra organisationer anordnat kurser och konferenser för
tekniker och förtroendevalda. Kurserna har behandlat praktisk tillämpning av geoteknisk kunskap.
Institutet har dessutom arbetat med rådgivning i
grundläggnings-, förstärknings- och miljöfrågor. På
så sätt har SGI:s forskningsresultat kunnat omsättas i
praktiken och nya geotekniska metoder har införlivats i bygg- och anläggningsverksamhet.
SGI redovisade under slutet av år 1996 ett regeringsuppdrag avseende en utredning om svensk geoteknisk forskning i ett internationellt perspektiv. I
denna konstaterade man bl.a. att den svenska geotekniska kompetensen är ledande i världen inom vissa delområden. Då det inte är möjligt för Sverige att
vara ledande inom hela det geotekniska området
framhåller SGI att det är nödvändigt med en samordning och koncentration av svenska FoUsatsningar för att säkerställa den internationella konkurrenskraften på området. SGI har under innevarande år påbörjat ett arbete tillsammans med ansvariga myndigheter, forskningsorganisationer och
forskningsråd som innebär att formerna och villkoren för en ökad samordning av svenska forskningsresurser undersöks.

Inför innevarande budgetår överfördes ansvaret
för långsiktig tillämpad forskning inom infrastrukturområdet från Banverket och Vägverket till SGI. I
början av år 1997 inkom SGI , Vägverket och Banverket till regeringen med en gemensam plan för den
planerade användningen av medel för forskningsinsatser som kan öka den geotekniska kvaliteten inom
väg- och järnvägsområdet.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan samt vad
som i övrigt redovisats i SGI:s årsredovisning för
budgetåret 1995/96 bedömer regeringen att SGI uppfyllt större delen av åsatta verksamhetsmål och att
SGI tagit ett sektorsövergripande ansvar för det geotekniska området. Regeringen anser att det är angeläget att den satsning på att utöka och stärka SGI:s
myndighetsroll som påbörjades under innevarande
budgetår fortsätter även under år 1998. Regeringen
bedömer att SGI:s anslag för år 1998 skall uppgå till
22 555 kronor.
BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

55 890

59 310

-3 420

94

1996

38 372

43 211

-4 839

88

varav

Prognos 1997

31 000

31 000

0

100

Budget 1998

35 000

35 000

0

100

Beräknat 1999

35 000

Beräknat 2000

35 000

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse för budgetåret 1995/96 avseende granskningen av årsredovisningen, räkenskaperna och ledningens förvaltning
innehåller inte några anmärkningar.
SGI har erhållit värdet AA vid Riksrevisionsverkets ekonomiadministrativa värdering av statliga
myndigheter avseende räkenskapsåret 1995/96.
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6 Länsstyrelserna m.m.

6.1

Omfattning/ändamål

Vid ingången av år 1997 var cirka 4 800 personer
anställda inom länsstyrelseorganisationen.

Verksamhetsområdet C Länsstyrelserna m.m. består
av anslaget C 1 Länsstyrelserna m.m. och det nya
anslaget C 2 Regionala självstyrelseorgan som regeringen nu föreslår.
Länsstyrelsernas övergripande mål är att länen
skall utvecklas på ett sådant sätt att de nationella
målen får genomslag, samtidigt som hänsyn tas till
regionala förhållanden och förutsättningar.
Länsstyrelsernas verksamhet spänner över i stort
sett samtliga politikområden och utgörs av följande
verksamhetsgrenar:
1. Regionalekonomi och näringslivsutveckling
(Regionalekonomi; utgiftsområde 19, Konkurrensfrämjande; utgiftsområde 24, Utbildningsfrågor; utgiftsområde 16)
2. Kommunikationer (utgiftsområde 22)
3. Lantbruk (utgiftsområde 23)
4. Rennäring m.m. (utgiftsområde 23)
5. Fiske ( utgiftsområde 23)
6. Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna
veterinära frågor (utgiftsområde 23)
7. Naturvård och miljöskydd (utgiftsområde 20)
8. Planväsende, hushållning med naturresurser
(utgiftsområde 18)
9. Kulturmiljö (utgiftsområde 17)
10. Social omvårdnad (utgiftsområde 9)
11. Civilt försvar och räddningstjänst
(utgiftsområde 6)
12. Bostadsfinansiering (utgiftsområde 18)
13. Jämställdhet (utgiftsområde 14)
14. Allmän förvaltning (utgiftsområde 18)

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

2 699

1 804

1 820

1998

1999

2000

1 659

1 695

1 731

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Länsstyrelserna har inom sina ekonomiska ramar i
allt väsentligt genomfört sina uppgifter i enlighet med
de av statsmakterna formulerade målen.
Större förändringar
Riksdagen har fattat beslut om försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning mellan stat
och kommun (prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4,
rskr. 1996/97:77 samt prop. 1996/97:108, bet.
1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228). Genom lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning har regionala självstyrelseorgan bildats i Kalmar, Gotlands och Skåne län. Särskilda regionförbund har inrättats i Kalmar och
Skåne län, medan kommunen utgör självstyrelseorgan i Gotlands län. Självstyrelseorganen övertar vissa
statliga uppgifter från länsstyrelserna, bl.a. ansvaret
för att utarbeta program för länets långsiktiga utveckling och ansvaret för frågor om länsplaner för
regional transportinfrastruktur.
Regeringen har tillkallat en parlamentarisk kommitté (dir. 1997:80) med uppgift att dels följa upp
och utvärdera försöksverksamheten, dels utforma
vissa förslag om den framtida regionala organisationen.

Till följd av riksdagens beslut (prop 1995/96:38, bet.
1995/96:BoU9, rskr. 1995/96:206 samt prop. 1996/
97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228) om
ändrad länsindelning i Skåne och Västsverige är antalet länsstyrelser 23 sedan den 1 januari 1997. Från
och med den 1 januari 1998 reduceras antalet länsstyrelser till 21.
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6.2

Resultatbedömning

verkat, lämnat förslag till bl.a. ändringar i lagar och
förordningar.
Regeringen föreslår att en särskild lag införs om
försöksverksamhet med vidgad samordnad länsförvaltning i Gotlands län. Denna lag innebär att Länsstyrelsen i Gotlands län skall omfattas av det regelsystem som i dag reglerar skogsvårdsstyrelsens respektive länsarbetsnämndens verksamheter.
Regeringen föreslår att förvaltningsmedel, som i
dag disponeras av Skogsvårdsstyrelsen Gotland, förs
över till anslaget C 1 Länsstyrelserna m.m. När det
gäller de förvaltningsmedel som länsarbetsnämnden i
dag disponerar anser regeringen att dessa för år 1998
bör fördelas av Arbetsmarknadsstyrelsen i enlighet
med den modell som tillämpas vid fördelning av förvaltningsresurser till länsarbetsnämnderna.
Riksdagen har godkänt regeringens förslag (prop.
1995/96:38, bet. 1995/96:BoU9 rskr. 1995/96:206
samt prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr.
1996/97:228) om ändrad länsindelning i Västsverige
m.m. Riksdagsbeslutet innebär bl.a. att Göteborgs
och Bohus, Älvsborgs samt Skaraborgs län, med undantag för Habo och Mullsjö kommuner som förs
över till Jönköpings län, den 1 januari 1998 kommer
att läggas samman till ett län, Västra Götalands län.
Samtidigt bildas Länsstyrelsen i Västra Götalands
län.
En organisationskommitté tillkallades den 6 mars
1997 för att förbereda och genomföra bildandet av
den nya länsstyrelsen. Kommittén har den 13 maj
1997 redovisat del av uppdraget. Regeringen avser
att genom omfördelning inom utgiftsområdet minska
det tidigare angivna besparingskravet för Länsstyrelsen i Västra Götalands län till 30 miljoner kronor.
Besparingen skall vara uppnådd senast till år 2001.

Länsstyrelsernas årsredovisningar har behandlats
gemensamt inom Regeringskansliet. Regeringens
sammanfattande bedömning är att länsstyrelserna i
allt väsentligt har genomfört sina uppgifter i enlighet
med de av statsmakterna formulerade målen. Detta
gäller såväl i rollen som tillsyns- och uppföljningsorgan på regional nivå inom olika politikområden som
i rollen som samordnare och främjare av sektorsövergripande arbete inom respektive län.

6.3

Anslag

C 1.

Länsstyrelserna m.m.

UTGIFTSUTVECKLING

1995/96

Utgift

2 699 451

Utgift

1 803 823

1997

Anslag

1 720 847

1998

Förslag

1 646 031

1999

Beräknat

1 682 523

2000

Beräknat

1 717 981

Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

179 898

1 820 000

Beloppen anges i tusental kronor

Länsstyrelserna hade vid ingången av år 1997 ett anslagssparande om knappt 180 miljoner kronor, vilket
motsvarar cirka 10 procent av ramanslaget för år
1997. Anslagssparandet prognostiseras minska till
cirka 80 miljoner kronor vid utgången av år 1997,
vilket motsvarar cirka 5 procent av föreslaget ramanslag för år 1998. Här förekommer dock stora variationer mellan länsstyrelserna. Ett antal länsstyrelser
redovisar att anslagskrediten kommer att tas i anspråk fullt ut.

Resultatinformation
I länsstyrelsernas årsredovisningar för budgetåret
1995/96 återfinns fler bedömningar av tillstånd inom
de olika politikområdena än i föregående års redovisningar. I anslutning till dessa bedömningar redovisas vilka förändringar som skett under året bl.a. till
följd av länsstyrelsens insatser. Det är av naturliga
skäl svårt att isolera de effekter som länsstyrelsernas
verksamhet gett upphov till från andra faktorer som
påverkat tillståndet i ett län. Regeringen bedömer
dock att länsstyrelsernas insatser i hög grad har
främjat en positiv utveckling inom länen, såväl totalt
som inom respektive politikområde.
Länsstyrelserna har i ökad utsträckning tagit initiativ till samverkan med andra aktörer inom länen
samt med andra länsstyrelser, vilket har lett till en
effektivare verksamhet inom flera politikområden.
Regeringen redovisar sin närmare bedömning av
länsstyrelsernas olika verksamheter under respektive
utgiftsområde.

Regeringens överväganden
Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag
(prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/
97:77) beslutat att en försöksverksamhet med vidgad
samordnad länsförvaltning skall genomföras i Gotlands län genom att föra in länsarbetsnämnden och
skogsvårdsstyrelsen i länsstyrelsens organisation. Regeringen har tillkallat en särskild utredare med uppgift att förbereda och föreslå åtgärder för att försöksverksamheten skall kunna genomföras. Utredaren har i rapporten Försök med vidgad samordnad
länsförvaltning i Gotlands län (In97/2080/LS), i vilken experter från de berörda myndigheterna med-
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På uppdrag av regeringen har landshövdingarna i
särskilda rapporter redovisat förslag för att samordna regionala åtgärder för ökad sysselsättning och
tillväxt. Arbetet har genomförts i bred samverkan
med olika aktörer i länen. En närmare redovisning av
detta samt regeringens slutsatser avses lämnas i en
regionalpolitisk proposition.

med bl.a. denna inriktning pågår redan inom ramen
för den utveckling av resultatstyrningen som bedrivs
inom Regeringskansliet i samverkan med länsstyrelserna. Inom ramen för detta utvecklingsarbete har
bl.a. en gemensam mall för länsstyrelsernas årsredovisningar tagits fram, vilken underlättar jämförelser
och samlade resultatbedömningar. Det fortsatta utvecklingsarbetet väntas leda till ytterligare förbättring
av årsredovisningarna kommande år.
RRV pekar vidare på att länsstyrelsernas verksamhet har präglats av betydande besparingar samtidigt som de fått ökade uppgifter till följd av EUinträdet. Andra väsentliga uppgifter kan därmed
komma att nedprioriteras. RRV bedömer att de resurser som lagts ned på vissa av de nya EU-relaterade
uppgifterna inte varit tillräckliga. RRV anser att besparingarnas effekter på verksamheten måste följas
noga. Regeringen delar RRV:s bedömning.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
För år 1998 beräknas de offentligrättsliga avgifter
som länsstyrelserna redovisar mot inkomsttitel bli
cirka 150 miljoner kronor.
Länsstyrelserna prövar ansökningar om att bedriva pantbanksverksamhet samt utövar tillsyn av
pantbanker. För denna offentligrättsliga verksamhet
disponerar länsstyrelserna avgiftsintäkterna. För år
1998 beräknas dessa intäkter uppgå till cirka
100 000 kronor, vilket motsvarar de beräknade
kostnaderna för verksamheten.

Slutsatser
I enlighet med tidigare beslutade besparingar (prop.
1994/95:100 bil. 14 s. 10, bet. 1994/95:BoU12, rskr.
1994/95:213, och prop. 1995/96:150 bil. 13 s. 1,
bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304) har anslaget
C 1 Länsstyrelserna m.m. för år 1998 räknats ned
med drygt 150 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 9 procent.
Regeringen föreslår riksdagen att genom omfördelning inom utgiftsområde 18 tillföra anslaget
C 1 Länsstyrelserna m.m. 50 miljoner kronor fr. o.m.
år 1998.
För verksamheter under anslaget C 2 Regionala
självstyrelseorgan beräknas 12 680 000 kronor. Regeringen föreslår att anslaget C 1 Länsstyrelserna
m.m. räknas ned med motsvarande belopp.
Förvaltningsmedel om 4 358 000 kronor, som i
dag disponeras av Skogsvårdsstyrelsen Gotland under utgiftsområde 23 anslag H 1 Skogsvårdsorganisationen föreslår regeringen överförda till anslaget C 1
Länsstyrelserna m.m.
Med anledning av regeringens prop. 1994/95:100,
bilaga 14, framhöll bostadsutskottet (bet. 1994/95:
BoU12) att det vid fördelningen av förvaltningsanslaget mellan olika länsstyrelser kunde finnas anledning att ta hänsyn till länets befolkningsstorlek. Regeringen gav Statskontoret i uppdrag att se över
fördelningen av förvaltningsanslaget mellan länsstyrelserna och ge förslag till en fördelningsmodell med
beaktande av olika kriterier. Resultatet redovisas i
Statskontorets rapport (1996:8) Modeller för fördelning av ramanslaget till länsstyrelserna. Samtliga
länsstyrelser har yttrat sig i ärendet. Regeringen har
beslutat att omfördela anslaget mellan länsstyrelserna
fr.o.m. år 1998, varvid bl.a. befolkningsstorlek fått
genomslag.
Riksdagen har fattat beslut (prop. 1995/96:38,
bet. 1995/96:BoU9, rskr. 1995/96:206) om samman-

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Länsstyrelserna i Uppsala, Malmöhus och Västernorrlands län har av RRV erhållit revisionsberättelse
med invändning avseende budgetåret 1995/96. För
länsstyrelserna i Uppsala och Malmöhus län gäller
invändningen att förslagsanslagen för Kulturmiljövård (11 B 15) och Kulturstöd vid ombyggnad
(11 B 17) har överskridits. Även Riksantikvarieämbetet (RAÄ) har erhållit invändning med anledning
av överskridande av anslaget (11 B 17). Regeringen
redovisar sin bedömning av RAÄ:s överskridande
under utgiftsområde 17. Länsstyrelsen i Västernorrlands län har fått invändning avseende tecknande av
borgen vid två tillfällen om totalt 5,05 miljoner kronor.
Regeringen bedömer att berörda länsstyrelser vidtagit nödvändiga åtgärder i syfte att stärka den interna kontrollen så att anslagsöverskridanden i framtiden inte uppkommer. I fråga om invändningen
avseende tecknande av borgen kan regeringen konstatera att nya kreditgarantier inte längre ställs ut då
denna stödform upphört vid årsskiftet 1996/97. Regeringens bedömning är att Länsstyrelsen i Västernorrlands län vidtagit nödvändiga åtgärder vad gäller
tidigare ställda och fortfarande gällande kreditgarantier.
RRV har i sin årliga rapport till regeringen påpekat att det finns betydande olikheter i länsstyrelsernas årsredovisningar som försvårar eller omöjliggör
jämförelser. För att öka jämförbarheten föreslår
RRV att regeringen inrättar en normfunktion för redovisningsfrågor m.m. på central nivå. Regeringen
anser i likhet med RRV att en större enhetlighet bör
eftersträvas för att öka jämförbarheten. Ett arbete
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slagning av länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län till Länsstyrelsen i Skåne län. Regeringen
avser till följd av sammanslagningen att minska anslagsramen för Länsstyrelsen i Skåne län med
30 miljoner kronor.
Regeringen avser att för år 1998 tilldela Länsstyrelsen i Västra Götalands län en anslagsram som
motsvarar vad som tidigare tilldelats länsstyrelserna i
Göteborgs och Bohus, Skaraborgs samt Älvsborgs
län, med justering för Habo och Mullsjö kommuner
som förs över till Jönköpings län.
För riksdagens kännedom redovisas den fördelning som regeringen, om riksdagen godtar medelsberäkningen, senare avser att besluta om.

Anslaget avser medel för förvaltningskostnader hos
regionförbunden i Kalmar och Skåne län samt hos
Gotlands kommun med anledning av den försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning i
Kalmar, Gotlands och Skåne län, som regleras i lagen
(1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning.

Regeringens överväganden
En försöksverksamhet med ändrad regional ansvarfördelning har inletts den 1 juli 1997 i Kalmar, Gotlands och Skåne län och avslutas vid utgången av år
2002 (prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr.
1996/97:77). Syftet är att utveckla former för en
bättre demokratisk förankring av det regionala utvecklingsarbetet.
Försöket innebär att ett regionalt självstyrelseorgan i vart och ett av nämnda län från och med den
1 juli 1997 från länsstyrelserna tar över det regionala
utvecklingsansvaret i enlighet med vad som närmare
har preciserats i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete. Självstyrelseorganen skall vidare från länsstyrelsen överta ansvaret för frågor om
länsplaner enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur. Statsbidrag som tidigare överförts till regionala kulturinstitutioner via Statens kulturråd skall fördelas av de
regionala självstyrelseorganen. Detta redovisas närmare under utgiftsområde 17 anslaget A 5 Försöksverksamhet med ändrad regional fördelning av kulturpolitiska medel. Självstyrelseorganen skall också
fr.o.m. den 1 januari 1998 besluta om användningen
av vissa regionalpolitiska medel. Detta redovisas
närmare under utgiftsområde 19 anslaget A 1 Regionalpolitiska åtgärder.
I Skåne län innebär försöksverksamheten att ett
regionförbund, som omfattar länets 33 kommuner
och två landsting, får ta över ansvaret för de frågor
som ingår i försöket. I Kalmar län, som omfattar tolv
kommuner samt landstinget, tar ett regionförbund
över ansvaret. I Gotlands län övertas ansvaret av
Gotlands kommun.
Regeringen har tillkallat en parlamentarisk kommitté (dir. 1997:80) med uppgift att följa och utvärdera försöksverksamheten. Senast den 1 oktober
2000 skall kommittén redovisa sina överväganden
och förslag om den framtida regionala organisationen.

TABELL RAMANSLAGETS FÖRDELNING PÅ RAMPOSTER 1998
TUSENTAL KRONOR
LÄNSSTYRELSE

RAMPOST

Stockholms län

168 880

Uppsala län

54 615

Södermanlands län

54 299

Östergötlands län

69 944

Jönköpings län

61 545

Kronobergs län

50 803

Kalmar län

53 359

Gotlands län

35 547

Blekinge län

45 483

Skåne län

153 117

Hallands län

53 652

Västra Götalands län

246 972

Värmlands län

64 453

Örebro län

59 597

Västmanlands län

56 153

Dalarnas län

67 076

Gävleborgs län

62 619

Västernorrlands län

70 383

Jämtlands län

57 079

Västerbottens län

71 325

Norrbottens län

88 544

Utvecklingsinsatser m.m.

586

Summa

C 2.

1 646 031

Regionala självstyrelseorgan
1

1998

Nytt anslag

1999

Beräknat

12 680
12 680

2000

Beräknat

12 680

Beloppen anges i tusental kronor
1. Anslaget disponeras av länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands samt Skåne
län.

34

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 18

med anledning av försöksverksamheten med ändrad
regional ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och
Skåne län. Regeringen föreslår att medel motsvarande 12 680 000 kronor överförs från anslaget C 1
Länsstyrelserna m.m. till det nya anslaget.

Slutsatser
Regeringen föreslår att ett nytt anslag C 2 Regionala
självstyrelseorgan inrättas för år 1998 för förvaltningskostnader vid de regionala självstyrelseorganen
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7 Lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

7.1

Omfattning/ändamål

Databaser för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation skall byggas upp med sikte på slutförande år 2003. Fastighetsregisterkartan skall så
långt möjligt föreligga i digital form år 2001.

Verksamhetsområdet omfattar verksamheterna inom
Lantmäteriverket och Statens va-nämnd.
Vid ingången av år 1997 var cirka 2 880 personer
anställda inom den statliga lantmäteriorganisationen
och 7 personer vid va-nämnden.
UTGIFTSUTVECKLINGEN

7.2
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

799 927

583 738

525 620

1998

1999

2000

421 523

433 360

443 910

Resultatbedömning och
slutsatser

De övergripande målen för det statliga lantmäteriet
är att verka för en ändamålsenlig fastighetsindelning
och en effektiv försörjning med grundläggande landskaps- och fastighetsinformation. Landskaps- och
fastighetsinformation skall tillhandahållas i den form,
standard och aktualitet som tillgodoser angelägna
samhällsbehov.
Regeringen bedömer att de mål som lagts fast kan
nås trots ändrade organisatoriska, finansiella och
marknadsmässiga förutsättningar.
Utvecklingsinsatserna för att uppnå ett ökat användarinflytande över produktionen av landskapsoch fastighetsinformation fortgår. Lantmäteriverket
har i en rapport den 27 mars 1997 till regeringen redovisat förslag till hur användarnas önskemål och
inflytande över de grundläggande databasernas innehåll, utformning, kvalitet och tillgänglighet skall tillvaratas och stärkas. Rapporten bereds för närvarande inom Regeringskansliet.
Geografisk informationsteknik bör på ett så effektivt sätt som möjligt utnyttjas inom samhällsplanering, forskning, utbildning och näringspolitik. I detta
sammanhang är det angeläget att utveckling sker av
nya tillämpningar och tjänster med anknytning till
geografiska data.
Lantmäteriverket är för närvarande inne i en omfattande omstruktureringsprocess. Inte minst fastighetsbildningsverksamheten berörs. Den verksamhet
som finansieras med avgifter och uppdragsintäkter

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Den avgiftsfinansierade verksamheten uppvisar negativt resultat för år 1996.
Genomförda rationaliseringar inom lantmäteriområdet har medfört personalreduceringar under
1996. Fortsatta rationaliseringar kan enligt Lantmäteriverket förväntas under åren 1997 och 1998.
Större förändringar
En ny arbetsprocess införs successivt i fastighetsbildningsverksamheten med början under år 1997.
Statens ägande i det tidigare av staten helägda
bolaget SVEFA - Svensk Fastighetsvärdering AB har
avvecklats.
Prioriteringar inför år 1998
En huvuduppgift för Lantmäteriverket under år 1998
är att fullfölja organisationsöversynen och att fortsätta arbetet med att integrera fastighetsbildning och
fastighetsregistrering samt att rationalisera dessa
verksamheter.
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visar negativa resultat under år 1996 och första halvåret 1997.
Regeringen avser att noga följa utvecklingen vad
gäller pågående organisationsöversyn och kostnaderna för denna. Regeringen återkommer till riksdagen i
vårpropositionen 1998 med en fortsatt redovisning
av vilka insatser som har gjorts för att långsiktigt
trygga effektivitet och tillförlitlighet i lantmäteriverksamheten.

7.3

Anslag

D 1.

Förvaltningskostnader för
Lantmäteriverket

1995/96

Utgift

793 194

Utgift

579 076

1997

Anslag

490 272

1998

Förslag

416 174

1999

Beräknat

427 848

2000

Beräknat

438 228

Därav

1996

Anslagskredit
Utgiftsprognos

seringar inom fastighetsbildningsverksamheten förväntas innebära personalreduceringar i storleksordningen 400 personer. Minskad orderingång inom
uppdragsverksamheten samt upphandling av vissa
delar av produktionen i konkurrens ställer ökade
krav på rationalisering och minskning av personalen.
En översyn av Metrias organisation har genomförts.
Till följd av nämnda förändringar har även en översyn av organisations- och resursbehov vid Lantmäteriverkets centrala organisation i Gävle initierats.
Sammanlagt bedöms fortsatta rationaliseringar under
åren 1997 och 1998 medföra en personalreducering
med totalt cirka 750 personer.
Rationaliseringsarbetet kommer temporärt att
medföra stora omställningskostnader. För åren 1997
och 1998 har dessa kostnader av Lantmäteriverket
beräknats uppgå till mellan 100 och 120 miljoner
kronor. Lantmäteriverket har vidare aviserat att
nödvändiga personalminskningar m.m. kommer att
genomföras så snart som möjligt och i ett sammanhang.

1 326

520 000

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Beloppen anges i tusental kronor

Verksamheten vid Lantmäteriverket finansieras dels
med anslag, dels med avgifter och uppdragsintäkter.
Den avgifts- och uppdragsfinansierade verksamheten vid Lantmäteriverket visar år 1996 ett negativt
ekonomiskt resultat om 39,4 miljoner kronor. Enligt
Lantmäteriverkets delårsrapport redovisas första
halvåret 1997 förlustsiffror på närmare 27 miljoner
kronor. En prognos för helåret 1997 indikerar underskott på cirka 37 miljoner kronor.
Den avgiftsfinansierade verksamheten står år
1996 för 62 procent av den totala budgetomslutningen. Osäkerheten i bedömda intäkter och kostnader för den avgiftsfinansierade verksamheten är stor
till följd av det pågående omstrukturerings- och rationaliseringsarbetet. Orsaken till den negativa ekonomiska utvecklingen är bl.a. vikande orderingång
och problem i samband med omorganisationsarbetet
och omfattande övertalighet m.m. Resultatet bedöms
av regeringen kunna vändas i positiv riktning i slutet
av 1998.
Inom den anslagsfinansierade verksamheten visar
en jämförelse mellan anslag och utfall att det anslagssparande som fanns vid ingången av år 1996 helt har
förbrukats. Prognosen för år 1997 visar också ett negativt utfall vilket innebär att den beviljade anslagskrediten torde komma att utnyttjas.
I övrigt redovisar Lantmäteriverket följande.
Uppbyggnaden av databaser och utgivningen av
de allmänna kartorna har följt tidigare upprättad
nioårig plan för verksamheten.

Lantmäteriverket är central förvaltningsmyndighet
för frågor om fastighetsindelning och grundläggande
landskaps- och fastighetsinformation. Lantmäteriverket är chefsmyndighet för lantmäterimyndigheterna i länen.
Lantmäteriorganisationen innehåller tre huvudverksamheter: Fastighetsbildning, Informationsförsörjning och Uppdragsverksamhet. Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet bedrivs inom affärsområde
Metria. Tjänsteexport inom verksamhetsområdet
bedrivs av det statligt ägda bolaget Swedesurvey AB,
som i stor utsträckning anlitar personal från det statliga lantmäteriet.
Lantmäteriverkets budgetomslutning uppgick under år 1996 till 1408 miljoner kronor.

Pågående omorganisationsarbete
Den nya statliga lantmäteriorganisationen trädde i
kraft den 1 januari 1996 då Lantmäteriverket bildades genom en sammanslagning av Statens lantmäteriverk och Centralnämnden för fastighetsdata. Samtidigt inrättades i varje län statliga lantmäterimyndigheter genom sammanslagning av tidigare statliga fastighetsbildnings-, fastighetsregister- och överlantmätarmyndigheter.
Detta har inneburit rationaliseringar inom lantmäteriområdet. Under år 1996 har antalet anställda
minskat med cirka 145 personer. Fortsatta rationali38
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Grundläggande landskaps- och fastighetsinformation samt information från den allmänna kartläggningen tillhandahålls på konkurrensneutrala villkor.
Ökad tillgänglighet till landskaps- och fastighetsinformation skall åstadkommas bl.a. genom utveckling av användaranpassade produkter.
Arbetet med digital fastighetsregisterkarta drivs
vidare med hög prioritet inom Lantmäteriverket. För
etableringen av en rikstäckande databas har upprättats ett ramavtal mellan Lantmäteriverket och Svenska kommunförbundet som reglerar informationshanteringen mellan stat och kommun.

1997. Den inom Regeringskansliet tillsatta arbetsgruppen för samverkan kring geografiska data och
informationssystem, REGGIT-gruppen, har avlämnat tre rapporter, den senaste den 30 maj 1997.
Rapporterna har remissbehandlats. Arbetsgruppens
förslag bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Projektet ”Pilotverksamhet med GIS i fysisk översiktsplanering” - PilotGIS - har överlämnat sin
slutrapport till Toppledarforum i juni 1997. En närmare redogörelse över utvecklingen inom området
lämnas i regeringens skrivelse till riksdagen om utvecklingen på IT-området (skr. 1997/98:19).

Verksamhetens inriktning m.m.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

Regeringen bedömer att det är nödvändigt att omorganisations- och rationaliseringsarbetet fullföljs. Det
är samtidigt viktigt att verksamheten kan hålla den
omfattning och den kvalitet som är nödvändig för
myndighetsutövningen och att samhällets behov av
grundläggande landskaps- och fastighetsinformation
kan tillgodoses. Regeringen avser, som ovan nämnts,
att återkomma till riksdagen vad gäller pågående
omorganisationsarbete.
Geografisk informationsteknik bör utnyttjas på ett
effektivt sätt i samhället. Databaser för grundläggande landskaps- och fastighetsinformation skall enligt
regeringens mening byggas upp med sikte på slutförande år 2003. Målet för arbetet med fastighetsregisterkartan är att den så långt möjligt skall föreligga i
digital form år 2001.
Riksdagen har tidigare tagit ställning för att utsätta delar av lantmäteriverksamheten för konkurrens genom bolagisering och upphandling i konkurrens (prop. 1993/94:214, bet. 1993/94:BoU19, rskr.
1993/94:375, prop. 1994/95:166, bet. 1994/95:
BoU17, rskr. 1994/95:313). Lantmäteriverket har i
en rapport den 28 november 1996 till regeringen redovisat förutsättningarna för en bolagisering av den
fristående förlagsverksamheten och den kartografiska uppdragsverksamheten. I rapporten redovisar
Lantmäteriverket som sin bedömning att det inte är
möjligt att ange när en bolagisering kan ske.
Det faktum att organisationen för närvarande utsätts för omfattande förändringar talar enligt regeringens uppfattning för att tills vidare avvakta med
ett beslut om bolagisering och med upphandling av
ytterligare delar av produktionen av landskapsinformation i konkurrens. Det är också viktigt att frågorna om bolagisering och om ökad konkurrensutsättning kan bedömas bl.a. mot bakgrund av de
förändringar av arbetsformerna inom landskapsinformationsområdet som den pågående övergången
till digitala databaser innebär.
För närvarande pågår ett omfattande utredningsarbete som har anknytning till Lantmäteriverkets ansvarsområde. Grunddatabasutredningen (Fi 1996:6)
avser att lämna ett betänkande den 30 september

TABELL: BUDGET FÖR LANTMÄTERIVERKETS
AVGIFTSBELAGDA VERKSAMHET ÅR 1998
MILJONER KRONOR
VERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNAD

RESULTAT

Uppdrag

300

300

0

Förrättningar

330

330

0

Myndighetsservice

60

60

0

Pantbrevsregistrering & kreditmarknadssystem

33

33

0

Tillhandahållande av grundläggande fastighetsinformation

90

44

46

Tillhandahållande av grundläggande landskapsinformation

55

32

23

868

799

69

Summa

Uppgifterna i tabellen grundar sig på underlag från Lantmäteriverket

Den avgiftsbelagda verksamhetens andel av den totala budgetomslutningen beräknas för år 1997 uppgå
till cirka 65 procent.
Lantmäteriverkets uppdragsverksamhet och myndighetsservice är avgiftsfinansierad och konkurrensutsatt. Förrättningsverksamheten är också i huvudsak avgiftsfinansierad och bedrivs som
myndighetsutövning.
Enligt regeringens proposition Finansiering m.m.
av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet (prop.
1994/95:166, bet. 1994/95:BoU17, rskr. 1994/95:
313) skall användarna av landskaps- och fastighetsinformation i ökad utsträckning bidra till finansieringen av kostnaderna för drift och utveckling av
landskaps- och fastighetsinformationssystemen.
Denna prissättningsmodell introducerades vid utgången av år 1996. Lantmäteriverket har redovisat
att erfarenheterna av den nya prissättningsmodellen
är goda.
Beträffande fastighetsområdet i en vidare mening
gäller enligt tidigare riksdagsbeslut (prop. 1983/84:
100 bil. 13, bet. 1983/84:BoU18, rskr. 1983/84:192)
principen att statens kostnader för fastighetsdataverksamhet, fastighetsregistrering och inskrivningsverksamhet samt vissa övriga kostnader hos Lantmäteriverket och Domstolsverket skall täckas genom
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expeditionsavgifter som tas ut vid inskrivningsmyndigheterna. Regeringen har givit Domstolsverket i
uppdrag att i samråd med Lantmäteriverket utarbeta
och lämna förslag om inskrivningsverksamhetens
framtida organisation.
Finansierings- och prissättningsfrågor av betydelse
i sammanhanget har vidare behandlats i de tidigare
nämnda rapporterna från REGGIT-gruppen och PilotGIS. Grunddatabasutredningen kommer också att
behandla dessa frågor.
När ett mera fullständigt underlag föreligger bör
det finnas förutsättningar för regeringen att mera
samlat återkomma till nu berörda finansierings- och
prissättningsfrågor.
Lantmäteriverket disponerar avkastningspliktigt
kapital med konsolideringsansvar för att finansiera
omsättningstillgångar i den avgiftsfinansierade verksamheten. Regeringen avser att uppdra åt Riksrevisionsverket att i samarbete med Lantmäteriverket
utreda vissa frågor rörande finansiering och avkastningskrav gällande olika delar av denna verksamhet
och att bedöma förutsättningarna för en avveckling
av det s.k. statskapitalet.

Mot denna bakgrund beräknas anslaget för Lantmäteriverket till 416 174 000 kronor.

Övrig information
Sedan riksdagen våren 1996 beslutat om en ny lagstiftning om kommunala lantmäterimyndigheter har
regeringen meddelat 37 av de kommuner som tidigare haft kommunal fastighetsbildningsmyndighet tillstånd att inrätta kommunala lantmäterimyndigheter.
Ett statligt ägt bolag, SVEFA - Svensk Fastighetsvärdering AB, bildades den 1 juli 1995 och övertog
vid denna tidpunkt den av Statens lantmäteriverk
bedrivna fastighetsekonomiska uppdragsverksamheten. Redan i samband med bolagsbildningen förutsattes att statens ägande skulle avvecklas. Riksdagen
bemyndigade därvid regeringen att i en nära framtid
sälja aktierna i bolaget (prop. 1994/95:166, bet.
1994/95:BoU17, rskr. 1994/95:313). Aktierna i bolaget har genom avtal den 30 juni 1997 överlåtits till
ett bolag som ägs av en sammanslutning av de anställda.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

D 2. Statens va-nämnd
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende Lantmäteriverkets årsredovisning för år 1996. RRV har samtidigt i en särskild rapport pekat på att redovisningen
inte är upplagd på ett sådant sätt att det går att särskilja olika verksamhetsgrenar på ett tillräckligt tydligt sätt. RRV rekommenderar att resultat redovisas
för myndighets- och uppdragsverksamheten på ett
sådant sätt att verksamheterna kan särskiljas och verifieras samt jämföras över åren. Rapporten har behandlats av Lantmäteriverkets styrelse.
Regeringen anser att det är mycket angeläget att
lantmäteriverksamheten redovisas på ett överskådligt
och tydligt sätt så att det bl.a. går att skilja mellan
olika verksamhetsgrenar och att göra rättvisande
jämförelser mellan olika år. Med anledning av vad
RRV framfört avser regeringen uppdra åt RRV att i
samråd med Lantmäteriverket skyndsamt överväga
vilka åtgärder som bör vidtas för att förbättra redovisningen.

1995/96

Utgift

6 733

Utgift

4 662

1997

Anslag

5 124

1998

Förslag

5 349

1999

Beräknat

5 512

2000

Beräknat

5 682

Därav

1996

Anslagssparande

2 049

Utgiftsprognos

5 620

Beloppen anges i tusental kronor

Statens va-nämnd handlägger mål enligt lagen
(1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar samt mål enligt lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem.
Det mål som gäller för Statens va-nämnd är att
handläggningstiden under budgetåret 1997 skall
minskas så att 75% av målen avgörs inom 12 månader och resterande del inom 18 månader. Detta skall
ske genom fortsatt rationalisering och regelförenkling.
I sammanhanget bör nämnas att lagen (1970:244)
om allmänna vatten- och avloppsanläggningar varit
föremål för översyn inom ramen för Plan- och byggutredningen (M 1992:03). Utredningens betänkande,
Översyn av PBL och va-lagen (SOU 1996:168), har
remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande
inom Regeringskansliet.

Slutsatser
Regeringen lade i propositionen år 1995 om finansiering m.m. av lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet (prop. 1994/95:166, bet. 1994/95:BoU 17, rskr.
1994/95:313) fast sparbetinget på Lantmäteriverket.
Därvid aviserades en neddragning med 75 miljoner
kronor för Lantmäteriverket för år 1998.
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Regeringens överväganden

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Resultatinformation
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende Vanämndens årsredovisning för budgetåret 1995/96.

De ärenden som behandlas av nämnden uppvisar en
varierande omfattning och svårighetsgrad. Liksom
andra rättsprövande myndigheter har Statens vanämnd svårt att finna mätbara kvalitetsmått för
verksamheten.
Av nämndens årsredovisning för budgetåret
1995/96 framgår att handläggningstiden för de slutligt handlagda va-målen minskat från nästan 12 månader under 1994/95 till 11 månader under hela
budgetperioden 1995/96 och till drygt 10 månader
under 1996.
De hittillsvarande resultaten visar att de mål för
verksamheten som lagts fast kommer att uppnås.

Slutsatser
Mot denna bakgrund beräknar regeringen anslaget
för Statens va-nämnd till 5 349 000 kronor.
En översyn av målen kommer att göras inför år
1999. Det anslagssparande som uppstått - delvis beroende på uppskjutna inköp m.m., delvis på grund
av viss överbudgetering av anslaget - bör kunna finansiera bl.a. kostnaderna för en förestående flyttning till nya lokaler.
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8 Stöd till ekologisk omställning
och utveckling

8.1

Omfattning/ändamål

Sammantaget innehåller politiken för en ekologiskt
hållbar utveckling insatser inom många olika verksamhetsområden. I det följande beskrivs stödet till
lokala investeringsprogram, liksom hur dessa program bör kopplas till de andra insatser regeringen
genomför. De lokala investeringsprogrammen bör
genom sin utformning också aktivt kunna bidra till
målsättningen att halvera den öppna arbetslösheten
fram till år 2000. Kommunerna kan bli en viktig motor i utvecklingen mot ett ekologiskt hållbart samhälle. Lokal förankring krävs om arbetet med att föra in den ekologiska dimensionen i samhällsbygget
skall lyckas. Det lokala Agenda 21-arbetet bör tas till
vara i arbetet med investeringsprogrammet.
Programmet bygger på en uppgiftsfördelning där
kommunen svarar för att insatser som lokala aktörer,
privata och offentliga, åtar sig att genomföra sammanställs till ett lokalt investeringsprogram för vilket
kommunen ansöker om stöd av staten. Programmet
skall sammanfattas i ett erbjudande från kommunen
att se till att de med regeringen överenskomna målen
uppnås för en preciserad bidragssumma. Regeringen
tar ställning till ansökan och det statliga projektbidraget och kommer överens med kommunen om hur
resultaten skall verifieras. Kommunen svarar för att
programmet genomförs genom att ingå överenskommelser med de enskilda investerarna om varje
enskilt projekt.
Tidigare har en miljard kronor avsatts till ett femårigt program för stöd till investeringar för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling, den s.k. kretsloppsmiljarden (prop.1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15,
rskr. 1995/96:307, SFS 1996:1378). Ett viktigt syfte
med kretsloppsmiljarden är att ge kommuner, företag och organisationer möjlighet att pröva ny miljöteknik och nya metoder och därigenom driva på utvecklingen mot ekologisk hållbarhet. Programmet
under kretsloppsmiljarden, som framför allt är inriktat på investeringar i pilotprojekt, kommer att fullföljas parallellt med de lokala investeringsprogrammen. Regeringen avser att kontinuerligt följa hur

Till verksamhetsområdet stöd till ekologisk omställning och utveckling hör utgifter för lokala investeringsprogram. Verksamhetsområdet är nytt och ett
resultat av regeringens prioriteringar i budgeten.
Regeringen beslöt den 21 januari 1997 att tillsätta
en delegation för en ekologiskt hållbar utveckling. I
delegationen ingår statsråden Anna Lindh, ordförande, Ylva Johansson, Ulrika Messing, Annika Åhnberg och Thomas Östros.
Den 21 mars lämnade delegationen sina första
förslag som sedan låg till grund för regeringens förslag under rubriken ”Ett hållbart Sverige” i den ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150). Regeringen föreslog bland annat statligt stöd till lokala
investeringsprogram som ökar den ekologiska hållbarheten i samhället. Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens förslag.
Delegationen lämnade den 18 juni förslag om hur
stödet till lokala investeringsprogram närmare kan
utformas. I rapporten lämnades bland annat förslag
om ny lag som ger kommuner rätt att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som ökar den
ekologiska hållbarheten i samhället. Förslaget remitterades. Remissammanställning (Dnr M97/2410/9)
finns tillgänglig på Miljödepartementet.
Hållbar utveckling innebär att vi som lever i dag
tillgodoser våra behov utan att äventyra kommande
generationers möjlighet att tillgodose sina. Detta mål
fastslogs vid FN:s konferens om miljö och utveckling
i Rio de Janeiro 1992. De övergripande målen kan
sammanfattas i följande tre punkter:
– Skyddet av miljön
– Effektiv användning (av energi och andra naturresurser)
– Hållbar försörjning (med naturresurser)
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kretsloppsmiljarden förhåller sig till de lokala investeringsprogrammen, och om så är nödvändigt genomföra de justeringar i bestämmelserna som bedöms nödvändiga.
Parallellt med utvecklandet av de lokala investeringsprogrammen arbetar Regeringskansliet med en
mängd åtgärder inom olika sektorer. För att underlätta samordning är det regeringens uppfattning att
det bör vara möjligt att kombinera stöd inom ramen
för de lokala investeringsprogrammen med andra
statsbidrag i den mån övriga regelverk tillåter det.

8.2

företag etc. samt hur den lokala Agenda-21 processen använts för att ta fram projekten. Där bör
också redovisas förekomsten av och innehållet i
folkbildnings- och utbildningsinsatser, förekomsten av hållbarhets- och andra konsekvensbeskrivningar samt effekter på sociala villkor och jämställdhet. Hur programmet kopplas till
regeringens satsning på ett nationellt kunskapslyft
bör redovisas. Regeringen bedömer att det kommer att krävas olika former av kompetenshöjande
insatser för att ge bästa effekt på omställningsarbetet.
– Sambanden med kommunens översiktliga planering bör anges, särskilt när det gäller en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och den
fysiska miljön i övrigt. Hur kommunen avser att
samordna programmet med insatserna för omställning av energisystemet och andra offentliga
insatser för ökad ekologisk hållbarhet skall framgå.

Kommunens lokala investeringsprogram

Ett av skälen till att de statliga pengarna skall kanaliseras via kommunerna, i stället för att sökas direkt av
enskilda investerare, är behovet av ett helhetsperspektiv. Kommunen känner bäst till vilka åtgärder som är mest angelägna i arbetet för ekologisk
hållbarhet i den egna kommunen. Ett annat skäl är
att en sådan modell stimulerar kreativiteten hos de
lokala aktörerna. Av detta följer också att kommunerna skall ges stor frihet i utformningen av sina lokala program.

– Projekten skall beskrivas i termer av vilka resultat
man avser att åstadkomma för att uppnå en
ekologiskt hållbar utveckling samt vilka metoder
som skall användas för att åstadkomma resultaten. När det gäller folkbildningsinsatser bör anges
hur åtgärderna ökar kunskapen och medvetenheten om, samt påverkar attityder i frågor kring
ekologisk hållbarhet.
– Sysselsättningseffekterna av de planerade projekten skall redovisas. Det gäller i första hand de direkta effekterna men även en bedömning av projektens påverkan på det framtida arbetskraftsbehovet. Vidare bör anges hur stor andel av de
sysselsatta som hämtas från öppen arbetslöshet.

Krav på programmen
Kommunerna ges möjlighet att i samverkan med olika lokala aktörer, privata och offentliga, söka statligt
stöd till investeringsinsatser som ökar den ekologiska
hållbarheten. De olika projekt som omfattas av
kommunens investeringsprogram skall beskrivas. Uttrycket projekt skall i detta sammanhang ges en vid
innebörd. Det kan avse fall när den slutliga mottagaren av stödet är känd vid tidpunkten för ansökan,
men det kan också avse fall när kommunen avser att
rikta erbjudande om investeringsstöd till en viss kategori hushåll eller företag. I det första fallet kan investeringsobjektet preciseras, i det senare kan främst anges efter vilka principer som investeringsobjekten
kommer att väljas ut. En kommun som avser att söka statligt stöd skall anmäla sitt intresse till regeringen. Till anmälan bifogas investeringsprogrammet. I
programmet bör följande punkter tas upp:

– Det bör redovisas hur investeringsinsatserna stimulerar utvecklingen av ny teknik, nya processer
och nya arbetsmetoder som främjar en ekologiskt
hållbar utveckling. Detta kan medföra gynnsam
påverkan av näringslivet såväl lokalt som nationellt. Kommunerna bör därför så långt möjligt är,
redovisa vilken roll investeringsprogrammet avses
spela härvidlag och vilka projekt som stödjer
denna inriktning.
– Beräknad kostnad för projekten och sökt bidragsbelopp skall anges. Kommunen skall själv
ange vilken andel statligt bidrag man avser bevilja
olika projekt. Finansieringen av projekten skall
redovisas. EG:s statsstödsregler begränsar möjligheten för staten att subventionera konkurrensutsatt verksamhet till högst 30 % totalt statsbidrag.

– Kommunens pågående och kommande arbete för
att skapa en ekologiskt hållbar utveckling skall
beskrivas brett. Helhetsperspektivet är av stor
vikt. De sociala aspekterna måste beaktas. Sverige
har genom Habitat agendan åtagit sig att verka
för en ur social synpunkt hållbar utveckling i bostadsområdena. I programmen bör anges graden
av deltagande från allmänhet, ideella föreningar,

– De insatser som ingår i investeringsprogrammen
bör präglas av ett jämställdhetsperspektiv. Många
av vardagslivets och arbetets villkor grundläggs i
samhällsplaneringen, när beslut fattas om markoch vattenanvändning, bebyggelse och rumslig
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utveckling. Kvinnors erfarenheter, intressen och
prioriteringar måste tas bättre tillvara än hittills.

bolag och förvaltningar, landstingsverksamheter, enskilda och liknande) möjlighet att komma med förslag till projekt. För att underlätta och påskynda arbetet med utformningen av de lokala investeringsprogrammen kan olika former av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, exempelvis ALU, med fördel
användas.
Statsbidrag utgår inte till påbörjade insatser. Inte
heller ges bidrag till åtgärder som ändå måste vidtas
för att uppfylla gällande lagar och föreskrifter, liksom ej heller för löpande underhållsinsatser.
Endast kommuner kan söka stöd för sitt investeringsprogram. Åtgärder inom regionala verksamheter
(t.ex. landstingsverksamheter) får tas in i respektive
kommunalt program. Det kan vara lämpligt att flera
kommuner (eller samtliga kommuner i ett län) slår
sig samman om ett gemensamt program (det kan
t.ex. gälla åtgärder i regionala system för kollektivtrafik, värme, va, avfall). Varje kommun söker emellertid statligt stöd för åtgärder inom den egna kommunen. Som kommun räknas också kommunalförbund.
Ett lokalt investeringsprogram kan innehålla få
eller många konkreta investeringsprojekt och objekt.
Omfattningen av programmet påverkar inte bedömningen. En kommun kan till exempel söka investeringsbidrag för endast en del av kommunen.
Kommunen skall samråda med länsstyrelsen om
sitt investeringsprogram för att belysa projektens betydelse i ett regionalt perspektiv och i förhållande till
de nationella miljömålen. Samrådet bör ske under
arbetets gång och redovisas i programmet. Länsstyrelsen skall till regeringen avge ett samrådsyttrande.
Regeringen bör kunna fatta preliminära beslut redan under våren 1998 att inteckna delar av anslaget
för åren 1999-2000. De kommuner som ansökt om
medel men inte får sådant beslut för 1998 kan lämna
förnyad ansökan till regeringen följande år.

– Den arkitektoniska kvaliteten i den byggda miljön måste tas tillvara och utvecklas i de lokala investeringsprogrammen. Varsamhetsaspekterna i 3
kap. 10 § plan- och bygglagen skall vara vägledande vid valet av åtgärd. I programmen bör redovisas på vilket sätt arkitektoniska kvaliteter
främjas och hur bebyggelsens kulturhistoriska
värden tas tillvara.

Kriterier för bedömning av investeringsprogrammens ekologiska hållbarhet
Av investeringsprogrammen skall framgå om och i så
fall hur de planerade insatserna:
a) minskar miljöbelastningen
b) ökar effektiviteten i användning av energi
c) ökar effektiviteten i användning av andra naturresurser
d) gynnar användning av förnybara råvaror
e) ökar återbruk och återvinning av resurser
f) bidrar till att den biologiska mångfalden bevaras
och förstärks
g) bidrar till att förbättra cirkulationen av växtnäringsämnen

8.3

Anslag

E 1.

Stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk
hållbarhet

1998

Nytt anslag (Förslag)

1999

Beräknat

1 800 000

2000

Beräknat

2 800 000

Bedömning och urval av kommunernas
förslag

800 000

De kommuner som bedöms ha de bästa förslagen till
lokala insatser för en ekologiskt hållbar utveckling
får del av de statliga pengar som anslagits till investeringsprogrammen. Avsikten är att koncentrera insatserna så att de kommuner som deltar får möjlighet
att åstadkomma märkbara resultat.
Staten skall vid urvalet främja en helhetssyn och
stimulera nya idéer när det gäller bland annat teknik
och arbetsmetoder, inte peka ut vissa typer av investeringar eller speciella tekniska lösningar. Programmen skall värderas utifrån vilka resultat avseende
målen om ekologisk hållbarhet samt i fråga om ökad
sysselsättning som beräknas åstadkommas i förhållande till det statliga stödet.
Delegationen för en ekologiskt hållbar utveckling
är ansvarig för beredningen av förslag till regeringens

Beloppen anges i tusental kronor

Statsbidraget skall i första hand gå till investeringsprojekt, en viktig utgångspunkt är att de bidrar till
att öka sysselsättningen. I de fall investeringarna sker
inom bostadsbebyggelsen kommer insatser i de så
kallade miljonprogramsområdena att prioriteras.
Medel kan även utgå till lokala folkbildningsinsatser
(t.ex. inom ramen för lokala Agenda 21-projekt) och
allmänna näringslivsinsatser med anknytning till
kommunens investeringsprogram. En mindre del får
användas till administration av programmet.
Kommuner som avser att delta bör ge aktörer inom kommunen (företag, organisationer, kommunala
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beslut när det gäller fördelningen av statsbidrag till
lokala investeringsprogram. Vid bedömningen av ansökningar bör den kompetens och kunskap som
finns hos berörda sektorsmyndigheter tillvaratas.

vuddelen av de direkta effekterna hunnit visa sig.
Denna tidpunkt kommer att skilja sig åt mellan de
olika kommunerna.
Kunskapsspridning
Resultaten från uppföljningar och utvärderingar har
stort intresse för bredare kretsar än de närmast berörda. Övriga kommuner och andra investerare, högskolor, massmedia är några exempel på intressenter.
Såväl goda som dåliga erfarenheter måste tas tillvara
för att utvecklingen skall kunna gå framåt.

Uppföljning, utvärdering och kunskapsspridning
Ett viktigt syfte med de lokala investeringsprogrammen är att de skall fungera som stimulans till marknaden att finna nya möjligheter och nya lösningar
när det gäller omställningen till ekologisk hållbarhet.
Uppföljningen och utvärderingen såväl av enskilda
projekt och program som av statsbidragssystemet
som helhet är en nödvändig och angelägen del av den
statliga satsningen på lokala investeringsprogram. De
erfarenheter som fås genom att det genomförs en
mångfald olika åtgärder för att öka den ekologiska
hållbarheten måste tas tillvara och spridas i samhället. Här kan det kompetenscentrum som nämns i det
följande spela en viktig roll.

Regeringens förslag
Regeringen föreslår en lag om rätt för kommuner att
ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram som
ökar den ekologiska hållbarheten i samhället.

Statsrådsdelegationens förslag: Överensstämmer med
regeringens förslag.
Remissinstanserna: I stort sett alla remissinstanser
instämmer i förslaget.

Uppföljning
Varje ansökande kommun behöver ha en effektiv
och genomtänkt uppföljningsstrategi redan innan
programmet startar för att svara mot de krav på uppföljning som ställs av regeringen. Regeringen bedömer det som lämpligt att detta delvis kan ske i samarbete med högskolor, universitet eller andra
forskningsinstitutioner.
Statlig uppföljning bör ske i form av en sammanställning av årliga rapporter från kommunerna som
skall innehålla en redovisning av:

Regeringens överväganden
När regeringen fattat beslut om ett statligt bidrag till
kommunens lokala investeringsprogram är det
kommunens ansvar att programmet genomförs. Den
statliga kontrollen kommer främst att utövas genom
kontinuerlig uppföljning och genom krav på resultatredovisning innan det slutliga statsbidraget betalas
ut.
Kommunen ansvarar för att fördela det ekonomiska stödet vidare till de olika interna och externa
aktörer som är ansvariga för de åtgärder som beskrivs i kommunens program. I princip gäller att en
kommuns åtgärder inte utan särskilt lagstöd får ske i
former som gynnar enskilda företag eller personer.
Regeringen föreslår därför en särskild lag som ger
kommunerna rätt att ge stöd till åtgärder i lokala investeringsprogram.
Kommunen får anpassa sitt investeringsprogram,
om man hittar andra vägar att uppnå samma eller
bättre resultat till samma eller lägre kostnad. Dock
måste ändringarna meddelas regeringen.
För att få igång arbetet med hållbar utveckling på
såväl lokal som regional och central nivå, och därigenom ge bättre förutsättningar för genomförandet
av de lokala investeringsprogrammen, krävs särskilda
insatser. Högst 30 miljoner kronor av anslaget för
1998 får användas för administration, utvärdering
och informationsinsatser m.m. Inom ramen för dessa
medel skall bland annat ett kompetenscentrum bildas, som kan ge stöd till kommunerna i arbetet med
investeringsprogrammen samt sprida erfarenheterna

– hur tidplanen följs
– hur målen uppfylls när det gäller utlovade resultat
– medelsförbrukningen
Regeringen avser att ge länsstyrelserna och Regeringskansliet (Miljödepartementet), i uppdrag att årligen göra en samlad uppföljning av de lokala investeringsprogrammen.
Utvärdering
Regeringen avser ge Riksrevisionsverket i uppdrag att
utvärdera måluppfyllelse och medelsanvändning i de
lokala investeringsprogrammen. Slutsatserna är ett
viktigt beslutsunderlag för regeringen inför kommande insatser. Utvärderingen bör även redovisa i
vilken mån de lokala investeringsprogrammen bedöms vara ekonomiskt lönsamma för investeraren,
dvs. i vilken mån investeringar av denna typ är lönsamma även utan statligt stöd. Denna övergripande
utvärdering kommer att kräva insatser från såväl Boverket och Naturvårdsverket som universitet, högskolor eller andra forskningsinstitutioner.
Utvärderingen av ett program sker när det är genomfört, de slutliga statsbidragen utbetalade och hu46
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från de lokala investeringsprogrammen. Länsstyrelserna kommer att kompenseras för vissa merkostnader i samband med de lokala investeringsprogrammen. Bidrag till lokalt utvecklingsarbete bör i
begränsad omfattning kunna lämnas från detta anslag, som ett led i arbetet med att vidareutveckla lokala investeringsprogram. För år 1998 bör 3,5 miljoner kronor avsättas för detta ändamål.

BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)

Begärt bemyndigande för
1998

1999

2000

Summa

1 000

1 000

2 000

I budgeten för år 1998 anvisas 800 miljoner kronor.
Riksdagen bör ge regeringen bemyndigande att fatta
preliminära beslut som också tar i anspråk delar av
de planerade anslagen för 1999 och 2000. En miljard
av respektive års anslag bör kunna reserveras i beslut
1998.
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Bilaga 1

Uppföljning av Preliminär analys av 1997 års regler för bostadsbidrag (Uo18)
ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ DECILGRUPP
DECILGRUPP
(GRÄNSVÄRDE)

1
(0 kr i inkomst)
2
(1 – 15 270)
3
(15 270 – 31 000)
4
(31 000 – 41 530)
5
(41 530 –51 660)
6
(51 660 – 61 170)
7
(61 170 – 70 720)
8
(70 720 –81 360)
9
(81 360 –97 830)
10
(97 830 – w)
TOTALT

0

1–500

501–1000

1001–1500

1501–2000

2001–2500

MER ÄN 2500

TOTALT

30 390

5 590

1 220

460

120

15

0

37 780

(8,04%)

(1,48%)

(0,32%)

(0,12%)

(0,03%)

(0,00%)

(0,00%)

(10,0%)

31 530

5 060

770

320

90

10

0

37 780

(8,35%)

(1,34%)

(0,20%)

(0,08%)

(0,02%)

(0,00%)

(0,00%)

(10,0%)

23 960

7 970

4 240

1 170

350

70

10

37 780

(6,34%)

(2,11%)

(1,12%)

(0,31%)

(0,09%)

(0,02%)

(0,00%)

(10,0%)

22 160

6 570

3 130

1 880

740

260

40

37 780

(5,87%)

(1,74%)

(1,62%)

(0,50%)

(0,19%)

(0,07%)

(0,01%)

(10,0%)

20 790

7 490

6 330

2 170

740

250

25

37 780

(5,50%)

(1,98%)

(1,68%)

(0,57%)

(0,19%)

(0,07%)

(0,01%)

(10,0%)

20 620

8 790

5 900

1 850

530

100

1

37 780

(5,46%)

(2,33%)

(1,56%)

(0,49%)

(0,14%)

(0,03%)

(0,00%)

(10,0%)

20 590

10 300

5 160

1 510

210

10

1

37 780

(5,45%)

(2,73%)

(1,37%)

(0,40%)

(0,06%)

(0,00%)

(0,00%)

(10,0%)

21 360

10 780

4 620

960

60

5

0

37 780

(5,65%)

(2,85%)

(1,22%)

(0,25%)

(0,02%)

(0,00%)

(0,00%)

(10,0%)

23 000

11 320

2 730

670

60

0

0

37 780

(6,09%)

(3,00%)

(0,72%)

(0,18%)

(0,02%)

(0,00%)

(0,00%)

(10,0%)

25 300

9 130

2 750

580

20

1

0

37 780

(6,70%)

(2,42%)

(0,73%)

(0,15%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(10,0%)

239 700

83 000

39 840

11 560

2 920

710

80

377 810

(63,44%)

(21,97%)

(10,55%)

(3,06%)

(0,77%)

(0,19%)

(0,02%)

(100,0%)
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ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ BOENDEFORM
BOENDEFORM

Hyresrätt

Bostadsrätt

Egnahem

Övriga boendeformer

TOTALT

0

1–500

501–1000

1001–1500

1501–2000

2001–2500

MER ÄN 2500

TOTALT

213 290

41 950

18 140

1 500

200

30

5

275 110

(56,45%)

(11,10%)

(4,80%)

(0,40%)

(0,05%)

(0,01%)

(0,00%)

(72,82%)

20 060

15 750

2 920

460

30

0

0

39 220

(5,31%)

(4,17%)

(0,77%)

(0,12%)

(0,01%)

(0,00%)

(0,00%)

(10,38%)

5 230

23 980

17 390

8 460

2 120

450

30

57 650

(1,38%)

(6,35%)

(4,60%)

(2,24%)

(0,56%)

(0,12%)

(0,01%)

(15,26%)

1 110

1 330

1 390

1 140

570

230

40

5 820

(0,29%)

(1,74%)

(0,37%)

(0,30%)

(0,15%)

(0,06%)

(0,01%)

(1,54%)

239 700

83 000

39 840

11 560

2 920

710

80

377 810

(63,44%)

(21,97%)

(10,55%)

(3,06%)

(0,77%)

(0,19%)

(0,02%)

(100,0%)

ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ FAMILJETYP
FAMILJETYP

0

1–500

501–1000

1001–1500

1501–2000

2001–2500

MER ÄN 2500

TOTALT

ENSAMSTÅENDE
– utan barn

– ett barn

två eller fler barn

64 550

9 670

1 260

320

30

5

0

75 830

(17,08%)

(2,56%)

(0,33%)

(0,09%)

(0,01%)

(0,00%)

(0,00%)

(20,07%)

61 560

24 370

5 120

1 600

180

5

0

92 830

(16,29 %)

(6,45%)

(1,35%)

(0,42%)

(0,05%)

(0,00%)

(0,00%)

(24,57%)

57 500

16 170

5 520

1 525

140

20

0

80 870

(15,22%)

(4,28%)

(1,46%)

(0,40%)

(0,04%)

(0,01%)

(0,00%)

(21,41%)

SAMBOENDE
– utan barn

– ett barn

– två barn

–tre eller fler
barn
TOTALT

4 410

2 160

290

20

10

0

0

6 890

(1,17%)

(2,60%)

(0,08%)

(0,01%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(1,82%)

10 713

7 580

6 320

1 540

420

100

0

26 680

(2,84%)

(2,01%)

(1,67%)

(0,41%)

(0,11%)

(0,03%)

(0,00%)

(7,06%)

19 840

10 150

9 720

2 730

1 060

270

40

43 820

(5,25%)

(2,69%)

(2,57%)

(0,72%)

(0,28%)

(0,07%)

(0,01%)

(11,60%)

21 120

12 900

11 620

3 820

1 080

310

40

50 890

(5,59%)

(3,41%)

(3,08%)

(1,01%)

(0,29%)

(0,08%)

(0,01%)

(13,47%)

239 700

83 000

39 840

11 560

2 920

710

80

377 810

(63,44%)

(21,97%)

(10,55%)

(3,06%)

(0,77%)

(0,19%)

(0,02%)

(100,0%)
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ANTAL SAMT ANDEL HUSHÅLL MED SÄNKT BOSTADSBIDRAG I 500 KRONOR BREDA INTERVALL
FÖRDELADE PÅ H-REGION (BOENDEREGION)
H-REGION
(BOENDEREGION)

Stockholm

Göteborg

Malmö

Större städer

Södra mellanbygden

Norra tätbygden

Norra glesbygden

TOTALT

0

1–500

501–1000

1001–1500

1501–2000

2001–2500

MER ÄN 2500

TOTALT

53 150

13 660

6 830

880

140

10

0

74 680

(14,07%)

(3,62%)

(1,81%)

(0,23%)

(0,04%)

(0,00%)

(0,00%)

(19,77%)

29 920

29 920

3 720

760

160

30

0

41 550

(7,92%)

(1,84%)

(0,99%)

(0,20%)

(0,04%)

(0,01%)

(0,00%)

(11,00%)

16 900

6 020

2 450

520

120

30

5

26 040

(4,47%)

(1,59%)

(0,65%)

(0,14%)

(0,03%)

(0,01%)

(0,00%)

(6,89%)

88 330

32 700

14 730

4 630

1 240

300

30

141 950

(23,28%)

(8,66%)

(3,90%)

(1,22%)

(0,33%)

(0,08%)

(0,01%)

(37,57%)

33 920

14 980

7 940

3 090

800

210

30

60 970

(8,98%)

(3,97%)

(2,10%)

(0,82%)

(0,21%)

(0,06%)

(0,01%)

(16,14%)

10 340

5 030

2 260

840

240

60

10

18 780

(2,74%)

(1,33%)

(0,60%)

(0,22%)

(0,06%)

(0,01%)

(0,00%)

(4,97%)

7 130

3 660

1 900

840

220

60

10

13 820

(1,89%)

(0,97%)

(0,50%)

(0,22%)

(0,06%)

(0,02%)

(0,00%)

(3,66%)

239 700

83 000

39 840

11 560

2 920

710

80

377 810

(63,44%)

(21,97%)

(10,55%)

(3,06%)

(0,77%)

(0,19%)

(0,02%)

(100,0%)
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner det övergripande målet för utgiftsområdet enligt vad regeringen förordar (avsnitt 2.2),

4. godkänner regeringens förslag om småföretagsstöd (avsnitt 4.4),

2. godkänner regeringens förslag om landsbygdsstöd
(avsnitt 4.2),

5. godkänner regeringens förslag om stöd till kommersiell service (avsnitt 4.5),

3. godkänner regeringens förslag om sysselsättningsbidrag (avsnitt 4.3),

6. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KR)

A 1. Regionalpolitiska åtgärder

ramanslag

1 597 517

A 2. Regionalpolitisk låneverksamhet

ramanslag

390 000

A 3. Täckande av förluster på grund av kreditgarantier inom regionalpolitiken

ramanslag

12 000

A 4. Ersättning för nedsättning av socialavgifter

ramanslag

415 000

A 5. Transportbidrag

ramanslag

336 000

A 6. Glesbygdsverket

ramanslag

23 393

A 7. Statens institut för regionalforskning

ramanslag

7 943

ramanslag

748 000

reservationsanslag

75 000

A 8. Europeiska regionala utvecklingsfonden
A 9. Utgifter för lokalisering av statliga arbetstillfällen till Söderhamn
Summa

3 604 853
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2 Inledning

2.1

Omfattning/ändamål

upptagna reservationsanslaget C 6. Särskilda regionalpolitiska infrastrukturåtgärder m.m.

Utgiftsområdet omfattar främst den del av regionalpolitiken som brukar benämnas den ”lilla” regionalpolitiken.
Med den ”stora” regionalpolitiken avses åtgärder
med regionalpolitisk betydelse inom andra utgiftsområden. Åtgärderna inom dessa andra utgiftsområden är sammantaget mer betydelsefulla för den regionala utvecklingen än den ”lilla” regionalpolitiken.
Utgiftsområdet omfattar bl.a. olika former av regionalpolitiska företagsstöd och medel som länsstyrelserna förfogar över för regional projektverksamhet
samt för en del av medfinansieringen av EG:s strukturfondsprogram. Utgiftsområdet omfattar även utbetalningar från EG:s regionalfond som delfinansierar EG:s bidrag till strukturfondsprogrammen.
Dessutom ingår Glesbygdsverket och Statens institut
för regionalforskning (SIR).
Det sammanlagda återflödet av medel från EG:s
strukturfonder för regionalpolitiskt inriktade åtgärder beräknas för programperioden 1995–1999
komma att uppgå till cirka 5,5 miljarder kronor.

2.2
UTGIFT

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
I detta sammanhang bör observeras att budgetåret
1995/96 omfattade 18 månader.
Med hjälp av olika former av regionalpolitiska företagsstöd i samband med investeringar, inkl. tillfälligt småföretagsstöd, beräknas cirka 17 000 nya arbetstillfällen tillkomma inom regionalpolitiskt
prioriterade regioner på grund av beslut som fattats
under budgetåret 1995/96. Investeringar i storleksordningen 5 miljarder kronor har under samma period delfinansierats med dessa stöd, förutom med
landsbygdsstöd för vilket uppgifter saknas. Beslut om
investeringsstöd har fattats för cirka 1 700 miljoner
kronor.
Härutöver beräknas beslut om sysselsättningsbidrag på 289 miljoner kronor för kalenderåret 1995
ha medverkat till att skapa cirka 2 700 nya arbetstillfällen. För vissa av dessa har också lämnats stöd i
samband med investeringar. Driftstöd i form av nedsatta socialavgifter och transportbidrag har bidragit
till att upprätthålla sysselsättningen i de mest utsatta
regionalpolitiska stödområdena. Sammanlagt 1 379
miljoner kronor har utbetalats för dessa båda stödformer under budgetåret 1995/96.
Regionalpolitisk projektverksamhet på regional
och central nivå i en omfattning av cirka 400 miljoner kronor under budgetåret 1995/96 har bl.a. verksamt bidragit till att länsstyrelserna kunnat fullfölja
sina regionalpolitiska uppgifter.
Arbetet med att genomföra EG:s strukturfondsprogram påbörjades under budgetåret 1995/96.
Utbetalningarna från den Europeiska regionala utvecklingsfonden uppgick under budgetåret till 10
miljoner kronor. De väntas öka väsentligt under innevarande år. Bl.a. har länsstyrelserna beslutat om
cirka 500 miljoner kronor för medfinansiering av
strukturfondsprogram. Härtill kommer att bl.a.
landsbygdsstöd i många fall medfinansierat åtgärder
inom olika strukturfondsprogram. Regeringen avser
att återkomma i en regionalpolitisk proposition med

Utgiftsutvecklingen

1995/96

DÄRAV ANVISAT UTGIFTSPROGNOS
1996
1997
1997

3 692

2 444

3 726

4 525

FÖRSLAG

BERÄKNAT

BERÄKNAT

1998

1999

2000

3 605

3 585

3 284

1. Anvisade medel har i tilläggsbudget minskats med 6,5 miljoner kronor.

Under budgetåret 1995/96 disponerades härutöver
128 miljoner kronor från s.k. äldre anslag och gjordes besparingar på av riksdagen tidigare anslagna
medel på sammanlagt 695 miljoner kronor.
Utgiftsprognosen för budgetåret 1997 inkluderar
2 000 miljoner kronor från äldre anslag, inklusive
det under tionde huvudtiteln för budgetåret 1994/95
7
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redovisning av hittills uppnådda resultat av strukturfondsverksamheten.
Utgifterna inom området påverkas främst av den
ekonomiska konjunkturens utveckling. En uppåtgående konjunktur innebär t.ex. en ökad investeringsvilja hos företagen som i sin tur ökar efterfrågan på
företagsstöd.

Prioriteringar för 1998
Regeringen avser att i en regionalpolitisk proposition
bl.a. närmare behandla de framtida förutsättningarna
samt mål och riktlinjer för regionalpolitiken. Härvid
avses också ytterligare förslag som rör utgiftsområdet
att lämnas.
I tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret
1997 föreslår regeringen bl.a. att riksdagen skall bemyndiga regeringen att inom ramen för anslaget inom utgiftsområde 19 A 1. Regionalpolitiska åtgärder
använda högst 500 miljoner kronor till ett program
för regional näringspolitik och särskilda regionalpolitiska åtgärder (prop. 1997/98:1).
Med dessa medel avser regeringen bl.a. att påbörja
genomförandet av förslag som kommit fram i arbetet
med den nya tillväxtorienterade regionala näringspolitiken bl.a. i det s.k. landshövdingeuppdraget. I den
regionalpolitiska propositionen avses sedan frågan
om den långsiktiga inriktningen och uppläggningen
av sådana åtgärder att tas upp. Den nya politiken innebär bl.a. ökad samordning av de olika statliga åtgärder som har betydelse för näringslivets utveckling.
Detta berör i hög grad utgiftsområdet.
Förslagen i det följande syftar bl.a. till att ytterligare öka flexibiliteten och därmed effektiviteten av
medlen inom utgiftsområdet. Detta gäller särskilt
medel som disponeras på regional nivå, t.ex. genom
förslag om ändrade regler för beviljande och medelsanvisning för sysselsättningsbidrag.
Möjligheterna att effektivisera genomförandet av
EG:s strukturfondsprogram skall undersökas.
Arbetet med att lokalisera nya statliga arbetstillfällen till Söderhamn skall fullföljas.

Större förändringar
Inför budgetåret 1997 har bl.a. följande förändringar
gjorts i företagsstöden.
Lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag har slagits
samman till en stödform, regionalt utvecklingsstöd.
Kravet på sysselsättningsökning i varje enskilt
stödärende har minskats och ersatts med sysselsättningsmål för varje myndighet som beviljar stöd.
Systemet med kreditgarantier inom landsbygdsstödet har ersatts med regionala utvecklingslån.
Nedsättningen av socialavgifterna har minskats
från tio till åtta procentenheter.
Bidragsnivåerna i transportbidraget har sänkts
med fem procentenheter i samtliga transportbidragszoner.
EG:s strukturfonder har inför innevarande programperiod förstärkts bl.a. för att motverka de regionala obalanser inom Europeiska unionen som
skapandet av den inre marknaden bedöms kunna
medföra. Under budgetåret 1995/96 godkändes de
första svenska programmen för åtgärder inom ramen
för strukturfonderna. Ett trettiotal program av olika
storleksordning och med olika geografisk omfattning
genomförs för närvarande. Genomförandet av EG:s
strukturfondsprogram innebär en kraftig förstärkning av regionalpolitiken. Arbetet med strukturfondsprogrammen har också medfört stora administrativa förändringar för den svenska regionalpolitiken.
Mål för utgiftsområdet
Riksdagen har vid ett flertal tillfällen ställt sig bakom
att målen för regionalpolitiken skall vara uthållig tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket.
Utgiftsområdet omfattar endast en mindre del av
regionalpolitiken, den ”lilla” regionalpolitiken. Utvecklingen inom många andra utgiftsområden ger de
grundläggande förutsättningarna och är sammantaget mer betydelsefull för den regionala utvecklingen
än den ”lilla” regionalpolitiken. Något övergripande
mål för utgiftsområde 19 har hittills inte uttalats.
Regeringen föreslår därför nu att det övergripande
målet för verksamheten inom utgiftsområdet främst
skall vara att underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade områden att utvecklas så att det
bidrar till att uppfylla målen för regionalpolitiken.
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2.3

Resultatbedömning och slutsatser

2.4

Så utförlig information om resultaten av verksamheten inom utgiftsområdet som för närvarande är möjlig att ta fram lämnas under rubriken resultatinformation (avsnitt 3).
Regeringen bedömer att verksamheterna inom utgiftsområdet, främst genom stöd till näringslivets utveckling, har bidragit till ökad sysselsättning och
ekonomisk tillväxt i regionalpolitiskt utsatta områden. Detta gynnar hela landets ekonomi.
De regionala obalanserna, i form av t.ex. negativ
befolkningsutveckling och hög arbetslöshet, tenderar
trots detta att öka. En balanserad regional utveckling
är en förutsättning för att samhällets stora nedlagda
kapital i t.ex. bostäder, skolor, kommunikationer
skall utnyttjas effektivt samt för att en god ekonomisk tillväxt skall uppnås. En sådan utveckling är
därmed ett viktigt led i regeringens målsättning att
halvera arbeslösheten till år 2000.
Utvecklingen inom många andra samhällssektorer
har försvårat möjligheterna att uppnå resultat inom
ramen för den ”lilla” regionalpolitiken. Den regionala utjämningspolitiken måste därför även i fortsättningen bedrivas med kraft. Det finns även ett
stort behov av att stimulera den ekonomiska tillväxten och minska arbetslösheten över hela landet. I den
regionalpolitiska propositionen avser regeringen att
lämna förslag till åtgärder för att motverka dessa
problem.
Regeringen bedömde i den ekonomiska vårpropositionen att verksamheten inom utgiftsområdet skulle
kunna genomföras inom en medelsram av 3 602
miljoner kronor för budgetåret 1998 (prop.
1996/97:150). Utgiftsområdet har härvid tillförts 50
miljoner kronor per år för åren 1998–2000 för vissa
insatser inom ramen för det s.k. landshövdingeuppdraget. För år 1998 inryms även 75 miljoner kronor
för lokalisering av statliga arbetstillfällen till Söderhamn. Regeringen har också utgått från att besparingar på 90 miljoner kronor skall göras från och
med år 1998. Besparingen sker på sikt genom den
regeländring för sysselsättningsbidrag som regeringen
återkommer till i avsnitt 4.3.
Utgiftsområdesramen för budgetåret 1998 föreslås, i jämförelse med beräkningarna i vårpropositionen, öka med 3 miljoner kronor genom överföring
från utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske
med anslutande binäringar.
Ramen för utgiftsområdet föreslås således för år
1998 till 3 605 miljoner kronor, och beräknas för år
1999 till 3 585 miljoner kronor och för år 2000 till
3 284 miljoner kronor.

Åtgärder utanför utgiftsområdet

En mycket viktig uppgift för regeringen och olika
myndigheter är att se till att de regionalpolitiska aspekterna beaktas inom olika utgiftsområden.
Exempel på sektorer som på ett avgörande sätt
positivt bidrar till den regionala utvecklingen är skatteutjämningssystemet samt kommunikations- och
utbildningsväsendet. Verksamheterna inom dessa
sektorer har varit väsentliga för såväl den regionala
balansen som den ekonomiska tillväxten i hela landet.
Utvecklingen inom de utsatta regionerna kan dock
kräva en ökad helhetssyn inom ytterligare sektorer.
Brister i helhetssynen vid t.ex. utformningen av nya
organisationsstrukturer inom statliga verksamheter
medför att besparingseffekten inom en enskild sektor
kan motverkas av ökade utgifter inom andra sektorer.
Regeringen avser att närmare återkomma till dessa
frågor i den regionalpolitiska propositionen.
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3 Resultatinformation

3.1

Regionalpolitisk projektverksamhet

en bra infrastruktur och en god miljö för näringslivet.
Medlen används även till att stimulera nyföretagande
och företagsförnyelse. Utmärkande för verksamheten
är också det stora antalet deltagande aktörer, vilket
är ett av syftena med verksamheten.
Projektverksamheten minskade i omfattning
under budgetåret 1995/96 (beräknat på 12 månader) i jämförelse med budgetåret 1994/95, från
503 till 241 miljoner kronor (löpande priser).
Omfattningen av projektverksamheten påverkas av den ekonomiska konjunkturen. Eftersom
de medel som står till förfogande är begränsade
medför en positiv konjunkturutveckling att projektverksamheten minskar och beslut om företagsstöd ökar.
Den främsta orsaken till minskningen under budgetåret 1995/96 är att Sverige i samband med EU–
inträdet har fått tillgång till betydande medel från
EG:s strukturfonder. Finansiering från strukturfonderna förutsätter nationell medfinansiering. Den stora förändringen av det regionalpolitiska arbetet under budgetåret 1995/96 har därför varit att utarbeta
och sedan påbörja genomförandet av ett antal strukturfondsprogram. Länsstyrelserna har under budgetåret 1995/96 prioriterat medfinansiering av strukturfondsprogram där beslutade medel uppgick till 564
miljoner kronor jämfört med projektverksamhet,
365 miljoner kronor.
De nordliga länen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten svarade under budgetåret
1995/96 för 38 % av den totala projektverksamheten jämfört med 41 % under budgetåret 1994/95.
Projektverksamheten var under budgetåret 1995/96
störst i Västerbottens län, 43,9 miljoner kronor och
minst i Uppsala län, 2,9 miljoner kronor.

Regeringens bedömning:
Den regionalpolitiska projektverksamheten på regional och central nivå är ett viktigt instrument för att
främst länsstyrelserna och Närings- och teknikutvecklingsverket skall kunna uppfylla sina regionalpolitiska mål. För att effektiviteten av enskilda åtgärder
m.m. skall kunna bedömas måste dock verksamheten
följas upp och utvärderas bättre än för närvarande.

Skälen för regeringens bedömning
I det följande lämnas en närmare redogörelse för
dels den regionalpolitiska projektverksamhet som
länsstyrelserna bedriver, dels exempel på den
projektverksamhet som bedrivs av Närings- och
teknikutvecklingsverket (NUTEK).

3.1.1

Regional projektverksamhet

Länsstyrelserna har från de medel de disponerar för
olika regionalpolitiska åtgärder möjlighet att, förutom företagsstöd, bevilja medel till andra projekt som
skall gynna den regionala utvecklingen. Budgetåret
1995/96 (18 månader) fattade länsstyrelserna beslut
om totalt cirka 2 060 miljoner kronor till regionalpolitiska åtgärder varav cirka 365 miljoner kronor
till regional projektverksamhet.
Länsstyrelserna lämnar med sina medel för projektverksamhet stöd till ett brett spektrum av aktiviteter i form av bl.a. utredningar (t.ex. om lokala förutsättningar och hinder för utveckling), försöksverksamhet (t.ex. i nätverk, vid teknikcentra och högskolor) och informationsinsatser (t.ex. turismkampanjer och mässor). Ett mål för projektverksamheten
är att i samverkan med andra aktörer bygga upp resurser för att åstadkomma en regional näringslivsutveckling. Projektverksamheten skall grundas på en
långsiktig strategi och inriktas mot ekonomisk tillväxt och inomregional balans. Även om projektverksamheten inte innefattar direkt stöd till enskilda företag inriktas en stor del av verksamheten på att skapa
11
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BEVILJADE MEDEL FÖR DE OLIKA LÄNSSTYRELSERNAS PROJEKTVERKSAMHET UNDER BUDGETÅREN 1994/95 OCH 1995/96 (MKR)

LÄNSSTYRELSERNAS PROJEKTVERKSAMHET
FÖRDELAD PÅ SAKOMRÅDEN UNDER BUDGETÅREN 1994/95 OCH 1995/96 (MKR)

LÄN

SAKOMRÅDE

1994/95

1995/96

1995/96
OMRÅKNAT
TILL 12 MÅN

6,1

11,3

7,5

Industri

74,6

71,9

47,5

Uppsala

15,0

2,9

1,9

Privata tjänster

22,4

15,3

10,1

Södermanland

13,3

14,8

9,8

Jord- och skogsbruk

23,2

7,7

5,1

Östergötland

8,5

6,2

4,1

Energi

6,7

7,7

5,1

Jönköping

9,6

8,7

5,7

Kommunikationer

29,4

14,6

9,6

Kronoberg

10,4

3,0

2,0

Handel

8,7

4,6

3,0

Kalmar

15,5

13,7

9,0

Turism

57,2

30,3

20,0

Gotland

15,5

3,0

2,0

Utbildning

76,7

43,7

28,8

Stockholm

Blekinge

1994/95

1995/96
18 (MÅN)

1995/96
OMRÅKNAT
TILL 12 MÅN

9,3

11,5

7,6

Forskning och utveckling

57,6

41,3

27,3

11,3

8,6

5,7

Teknikspridning

17,3

19,8

13,1

Malmöhus

9,9

9,2

6,1

Jämställdhet

28,5

24,7

16,3

Halland

6,1

7,0

4,6

Sektorssamordning

44,0

35,7

23,6

Göteborgs o Bohus 15,1

8,5

5,6

Övrig offentlig verksamhet 19,0

25,4

16,8

10,6

12,8

8,4

Kultur

37,0

22,5

14,8

Skaraborg

9,6

10,6

7,0

Summa

502,5

365,2

241,1

Värmland

28,9

26,6

17,6

Örebro

16,8

22,9

15,1

Västmanland

19,4

6,1

4,0

Dalarna

39,6

17,6

11,6

Gävleborg

26,8

23,0

15,2

Västernorrland

47,5

34,8

23,0

Jämtland

45,3

34,2

22,6

Västerbotten

39,0

43,9

29,0

Norrbotten

73,5

24,3

16,0

502,5

365,2

241,1

Kristianstad

Älvsborg

Summa

Det pågår ett engagerat utvecklingsarbete i regionerna. Det sker i ökad utsträckning en samordning och
samverkan mellan olika myndigheter och mellan
myndigheter och privata företag. De mest framgångsrika projekten blir även allt längre och mer omfattande. Utvecklingsarbete bedrivs ofta under lång
tid vilket medför att resultaten av projekten oftast
inte visar sig förrän på lång sikt.
På grund av bl.a. projektverksamhetens vitt skilda
karaktär och deras ofta indirekta effekter på den regionala utvecklingen är utvärdering av verksamheten
ofta komplicerad. Metoder för att följa upp och utvärdera verksamheten behöver utvecklas. Bl.a. genom utvecklingen av ett nytt administrativt system
hos NUTEK skall det ges bättre möjlighet att i framtiden följa upp enskilda projekt och utvärdera projektverksamheten.

Under budgetåret 1995/96 har medlen främst används till projekt inom sakområdena industri, 72,
utbildning, 44, samt forskning och utveckling, 41
miljoner kronor. Minst medel har beviljats till handel, 5 miljoner kronor.
En jämförelse mellan budgetåren 1994/95 och
1995/96 visar bl.a. att industri- och teknikspridningsprojekten procentuellt har ökat sin andel av den
totala projektverksamheten. Jord- och skogsbruks-,
kommunikations-, handels-, turism- och utbildningsprojekten har däremot procentuellt minskat något. I
absoluta tal och omräknat till 12 månader har dock
samtliga sakområden minskat under budgetåret
1995/96 jämfört med föregående budgetår.

3.1.2

Central projektverksamhet

För central regionalpolitisk projektverksamhet har på
senare år använts främst medel från det under
tionde huvudtiteln för budgetåret 1994/95 upptagna
reservationsanslaget C 6. Särskilda regionalpolitiska
infrastrukturåtgärder m.m. samt medel från reservationsanslaget C 2. Regionala utvecklingsinsatser
m.m.
Bland större projekt kan särskilt nämnas ett
forsknings- och utvecklingsprogram som löper under
perioden 1995–2000. Regeringen har avsatt 170
miljoner kronor till NUTEK för att stödja regionala
utvecklingskonsortier bestående av små och medel12
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stora företag inom regionalpolitiskt prioriterade områden. Målet med projektet är att företagen i samarbete skall öka sin kompetens och teknologiska kapacitet samt att skapa nya länkar mellan små och stora
företag, forskningsinstitut och högskolor.
NUTEK inbjöd en mängd företag och organisationer att utforma idéer till projekt. Efter ingående
bedömningar av 273 idéer och ansökningar lämnade
NUTEK förslag till regeringen om ett program som
innefattade 22 företagsgrupper med sammanlagt cirka 240 företag.
Grupperna har etablerat nätverk i vilka högskolor
och industriforskningsinstitut ingår. Dessutom har
ett antal större företag, till vilka småföretagen ofta är
underleverantörer, engagerats. De större företagen
tillhandahåller specifik teknologi eller kompetens
som är viktig för att genomföra projekten.
I en första utvärdering av projektresultaten konstateras bl.a. att försöksverksamheten är ett nytt sätt
att främja mindre företags utvecklingskraft. Den generella slutsatsen är att resultaten hittills pekar på att
stöd via konsortier i många avseenden ger större effektivitet än konventionellt utvecklingsstöd till företag.
Detta projekt löper som nämnts t.o.m. år 2000.
Regeringen avser att senare återkomma till riksdagen
med förslag bl.a. om att de beviljade medlen skall få
användas under längre tid.
NUTEK har också genomfört ett antal projekt inom informationsteknik och distansöverbryggande
områden. Den under budgetåret framtagna rapporten om informationstekniken och konsekvenserna
för branscher och regioner utgör underlag för det
fortsatta arbetet.

3.2

ningsbidrag, nedsatta socialavgifter och transportbidrag.
Före år 1997 benämndes regionalt utvecklingsstöd
lokaliseringsstöd (lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån) och utvecklingsbidrag.
För att främja sysselsättningsskapande investeringar och inomregional balans har riksdagen för de
senaste budgetåren även anslagit medel för bl.a. tillfälligt småföretagsstöd.
Som regionalpolitiskt företagsstöd kan även räknas Stiftelsen Norrlandsfondens verksamhet.
Inom den ”lilla” regionalpolitiken kan även lämnas stöd till kommersiell service (hemsändningsbidrag, avskrivningslån, investeringslån, regionalt utvecklingslån och servicebidrag).
Gjorda utvärderingar under de senaste åren visar
att de regionalpolitiska företagsstöden i huvudsak
fungerar väl i enlighet med de riktlinjer som nu gäller
för dem. Som framgår av den följande resultatinformationen har de regionalpolitiska stöden varit av betydelse för näringslivet och bl.a. medverkat till att
skapa nya arbetstillfällen i regionalpolitiskt utsatta
orter och regioner. Detta gäller främst de tillväxtinriktade stöden. Driftstöden har störst betydelse i de
regionalpolitiskt mest utsatta regionerna.
Uppföljningen av vissa stödformer är bristfälliga
och skall förbättras. Möjligheterna att utvärdera
stödformen nedsatta socialavgifter har bl.a. på grund
av bristande underlag hittills varit bristfälliga. Som
närmare utvecklas senare (avsnitt 4) avser regeringen
att låta genomföra en utvärdering av stödformen och
i samband härmed även belysa på vilket sätt staten
effektivast stödjer utvecklingen av näringslivet i de
mycket utsatta regioner där nedsatta socialavgifter
gäller. I detta sammanhang bör också ställas frågan
om möjligheterna att förbättra metoderna att mäta
de samhällsekonomiska effekterna av företagsstöden.
I det följande lämnas resultatinformation för de
olika företagsstöden.

Företagsstöd

Regeringens bedömning:
De regionalpolitiska företagsstöden fungerar i huvudsak väl och bidrar till att näringslivet utvecklas i
de regionalpolitiskt prioriterade områdena. Uppföljningen av vissa stödformer behöver förbättras. Effekterna av nedsatta socialavgifter m.m. bör utvärderas.

3.2.1

Lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag

Lokaliseringsstöd (lokaliseringsbidrag och lokaliseringslån) och utvecklingsbidrag beviljas i samband
med hårda och mjuka investeringar i stödområde 1
med högst 70 % av godkänt stödunderlag och i övriga områden (tillfälligt stödområde och stödområde
2) med högst 50 %.
Under budgetåret 1995/96 beviljades 537 företag
stöd. Det sammanlagda stödbeloppet uppgick till
873,2 miljoner kronor, varav 610,2 miljoner kronor i
lokaliseringsbidrag, drygt 141 miljoner kronor i lokaliseringslån, 99,4 miljoner kronor i utvecklingsbidrag och 22,6 miljoner kronor i villkorslån. Den totala investeringskostnaden för stödprojekten var
3 070 miljoner kronor. Investeringarna beräknas

Skälen för regeringens bedömning
De regionalpolitiska företagsstöden är för närvarande regionalt utvecklingsstöd (regionalt utvecklingsbidrag och regionalt utvecklingslån), landsbygdsstöd (landsbygdsbidrag, regionalt utvecklingslån och bidrag för anställda i hemarbete), lån
till privata regionala investmentbolag, sysselsätt-

13
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sammanlagt åstadkomma 3 763 nya arbetstillfällen
varav 33 % för kvinnor. Riktlinjer för stödet var att
minst 40 % av antalet nya arbetstillfällen skulle avse
vartdera könet. Den genomsnittliga subventionen per
nytt arbetstillfälle beräknas till 189 000 kronor. Detta framgår av följande tabell, i vilken utfallet under
budgetåren 1991/92–1995/96 redovisas.

BEVILJAT LOKALISERINGSSTÖD OCH UTVECKLINGSBIDRAG M.M. UNDER BUDGETÅREN
1991/92–1995/96
1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

589

538

769

665

537

252,5

259,5

439,8

500,0

610,2

–

43,1

124,7

103,3

141,0

Utvecklingsbidrag

392,6

170,7

227,7

202,3

122,0

Summa

645,1

473,3

792,2

805,6

873,2

Beräknad sysselsättningsökning
(antal)

3 386

2 473

3 865

3 883

3 763

Varav kvinnor

1 280

743

1 242

1 349

1 239

38 %

30 %

32 %

35 %

33 %

178

174

170

181

189

Antal företag

1995/96
(18 MÅN)

Beviljat stöd (mkr)
Lokaliseringsbidrag
Lokaliseringslån

”

”

andel

Subvention per nytt
arbetstillfälle (tkr)

Beviljat stöd mellan 1994/95–1995/96 har sjunkit,
och färre företag har beviljats stöd.
.

14
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BEVILJAT LOKALISERINGSSTÖD OCH UTVECKLINGSBIDRAG M.M UNDER BUDGETÅRET 1995/96, FÖRDELAT PÅ LÄN
LÄN

Östergötland

ANTAL ARBETSSTÄLLEN

INV.KOSTNAD
(MKR)

LOK.BIDRAG
+ UTV.BIDRAG
(MKR)

LOK.LÅN
(MKR)

BERÄKNAD
SYSSELS.
ÖKNING

VARAV
KVINNOR
%

SUBVENTION
PER NYTT
ARBETSTILLFÄLLE (TKR)

7

56,5

11,0

3,5

112

13

98

Kalmar

24

178,5

32,3

1,4

222

34

146

Blekinge

30

199,8

35,3

3,9

517

35

68

Älvsborg

7

32,8

6,1

0,4

32

16

190

Skaraborg

14

35,4

6,2

3,0

59

26

106

Värmland

49

398,3

78,5

11,1

308

38

255

Örebro

23

89,4

20,9

2,6

197

22

106

Västmanland

12

77,1

11,6

1,0

59

36

199

Dalarna

34

187,4

48,1

1,1

169

38

285

Gävleborg

37

221,8

36,8

3,9

415

31

89

Västernorrland

82

476,0

118,2

40,9

593

31

199

Jämtland

72

429,5

124,8

19,0

378

35

330

Västerbotten

79

352,5

81,2

33,2

351

35

231

Norrbotten

67

334,9

98,5

15,9

352

38

280

537

3 070,0

709,6

141,0

3 763

33

189

Summa

Under budgetåret 1995/96 ingick 14 län helt eller
delvis i stödområde. Delar av Sverige är indelat i stödområde 1 och 2, samt tillfälligt stödområde. Huvuddelen av stödområdena ligger i landets norra delar. Företag i de fyra nordligaste länen, Norrbotten,
Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, erhöll
drygt 58 % av lokaliserings- och utvecklingsbidragen
och nästan 77 % av lokaliseringslånen. Tillsammans
med de övriga tre skogslänen (Värmland, Dalarna

och Gävleborg) har företag i dessa sju län tillsammans erhållit 81 % av bidragen och 89 % av lånen.
Av följande sammanställning framgår fördelningen av antalet arbetsställen, investeringskostnader och
beviljat stöd, beräknad sysselsättningsökning och
subvention per nytt arbetstillfälle i olika stödområden under budgetåret 1995/96 (18 mån).

BEVILJAT LOKALISERINGSSTÖD OCH UTVECKLINGSBIDRAG M.M. UNDER BUDGETÅRET 1995/96 FÖRDELAT PÅ STÖDOMRÅDEN
STÖDOMRÅDE

ANTAL FÖRETAG

INV.KOSTNAD
(MKR)

BEVILJAT
BIDRAG
(MKR)

BEVILJAT
LOK.LÅN
(MKR)

BERÄKNAD
SYSSELS.
ÖKNING

VARAV
KVINNOR

SUBVENTION
PER
ARBETSTILLFÄLLE (TKR)

1

136

612,7

203,7

31,9

636

246

320

2

160

1 030,4

232,6

30,8

924

326

252

Tillfälligt

241

1 426,8

273,3

78,3

2 203

668

124

Summa

537

3 070,0

709,6

141,0

3 763

1 240

189
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3.2.2

före landsbygdsområden. I genomsnitt har cirka
60 % av stödet gått till glesbygdsområden. Prioriteringarna skiljer sig dock avsevärt mellan läns- styrelserna.
I NUTEK:s databas STINS finns fr.o.m. januari
1997 även uppgifter om landsbygdsstöd, vilket innebär att redovisningen och uppföljningen i framtiden
förbättras och blir mer tillgänglig.

Landsbygdsstöd

Den 1 juli 1994 infördes landsbygdsstöd som bl.a.
ersatte det tidigare glesbygdsstödet samt mindre lokaliserings- och utvecklingsbidrag. Samtidigt infördes
utöver glesbygdsområden även landsbygdsområden
som stödberättigade områden med lägre maximal
stödnivå än i glesbygdsområden. I glesbygdsområden
är stödnivån högst 50 % och i landsbygdsområden
är stödnivån högst 20 %. I de regionalpolitiska stödområdena innebar det nya lands- bygdsstödet att
fler verksamheter i centralorterna blev stödberättigade, t.ex. lokal service.

3.2.3

Stöd till kommersiell service lämnas för att upprätthålla en med hänsyn till geografiska och befolkningsmässiga förhållanden tillfredsställande försörjning med dagligvaror och drivmedel i glesbygder.
Om det är av särskild betydelse för konsumenterna
kan stöd beviljas även till fackhandelsservice och varubussar. Stöd till kommersiell service kan lämnas
för investeringar, som servicebidrag för att upprätthålla en viss servicenivå i glesbygd samt hemsändningsbidrag.

BEVILJAT LANDSBYGDSSTÖD M.M UNDER BUDGETÅRET 1995/96, FÖRDELAT PÅ LÄN (TKR)
LÄN

BELOPP

BERÄKNAD
SYSSELS.
ÖKNING

SUBVENTION
PER ARBETSTILLFÄLLE
(TKR)

Stockholm

4,2

67

63

Uppsala

1,4

63

22

Södermanland

0,8

28

31

Östergötland

Stöd till kommersiell service

4,4

165

27

Jönköping

11,6

253

46

Kronoberg

12,0

145

83

Kalmar

21,7

320

68

Gotland

6,5

112

58

Avskrivningslån

28,1

21,5

28,6

54,8

43,5

Blekinge

19,2

203

95

Servicebidrag

6,9

11,1

10,5

19,5

21,5

Kristianstad

2,5

69

36

Hemsändningsbidrag

5,5

5,5

5,7

6,0

9,5

Malmöhus

1,8

42

43

Summa

40,5

38,1

44,6

80,1

74,5

Halland

2,2

32

68

Göteborgs och Bohus

5,3

90

58

Älvsborg

10,5

154

68

Skaraborg

2,4

65

38

Värmland

40,2

230

175

Örebro

21,0

164

128

Västmanland

11,5

129

89

Dalarna

44,3

372

119

Gävleborg

62,2

654

95

Västernorrland

75,8

331

229

Jämtland

83,0

413

201

Västerbotten

87,9

1 083

81

Norrbotten

66,4

363

183

598,6

5 547

108

Summa

BEVILJAT STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE
UNDER BUDGETÅREN 1991/92–1995/96 (MKR)
BUDGETÅR

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96
(18 MÅN)

Under början av 1990–talet har det statliga stödet till
kommersiell service legat på nivån 40–45 miljoner
kronor per år. Budgetåret 1994/95 beviljades avsevärt mer stöd, drygt 80 miljoner kronor, som en direkt följd av möjligheten att ge upp till 85 % i avskrivningslån till investeringar som genomförs för att
uppfylla krav som har ålagts verksamheten genom
föreskrifter i lag eller förordning. Denna utökade
stödmöjlighet syftar bland annat till att underlätta
för butiker och bensinstationer att ersätta miljöfarliga köldmedia i kyl- och frysanläggningar samt för att
förse bensinanläggningarna med utrustning för bensinåtervinning. Till sådana investeringar beviljades
under 1994/95 och 1995/96 cirka 28 respektive 19,5
miljoner kronor. Den kraftiga minskningen av stöd
till dessa investeringar budgetåret 1995/96 indikerar
att flertalet butiker och drivmedelsanläggningar som
kan erhålla sådant stöd genomfört erforderliga investeringar de senaste åren. Behovet av sådana stödinsatser kommer sannolikt att minska kraftigt de närmaste två åren.

Landsbygdsstödet beräknas bidra till cirka 5 500 nya
arbetstillfällen under budgetåret 1995/96. Den genomsnittliga subventionen per nytt arbetstillfälle var
108 000 kronor. Glesbygdsområden har prioriterats
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BEVILJAT STÖD TILL KOMMERSIELL SERVICE UNDER BUDGETÅRET 1995/96, FÖRDELAT PÅ LÄN (TKR)
LÄN

Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg

INVESTERINGSSTÖD

SERVICEBIDRAG

HEMSÄNDNINGSBIDRAG

SUMMA

KREDITGARANTIER

1 255

0

0

1 255

500

424

130

91

645

0

440

0

188

628

100

1 604

175

176

1 966

200

642

400

449

1 490

0

983

0

154

1 137

0

Kalmar

2 504

170

586

3 260

0

Gotland

1 009

0

32

1 041

0

Blekinge

1 151

240

482

1 873

275

Kristianstad

1 404

0

254

1 658

0

44

0

0

44

0

Malmöhus
Halland
Göteborgs och Bohus
Älvsborg

798

300

0

1 098

0

1 149

770

0

1 919

200

238

0

153

391

170

Skaraborg

1 121

0

235

1 356

0

Värmland

4 437

1 895

704

7 036

200

Örebro

3 377

2 010

205

5 592

0

611

453

297

1 361

0

1 683

2 206

316

4 204

500

Västmanland
Dalarna
Gävleborg

2 161

1 500

265

3 926

0

Västernorrland

3 040

3 524

1 138

7 702

0

Jämtland

4 387

1 389

1 208

6 984

875

Västerbotten

6 282

3 899

809

10 990

1 061

Norrbotten

2 795

2 400

1 711

6 906

1 035

43 538

21 461

9 453

74 452

5 116

Summa

Stöd till kommersiell service har starkt bidragit till att
upprätthålla en god servicenivå på landsbygden och i
glesbygd. Nedläggningstakten bland dagligvarubutiker som varit föremål för statliga stödinsatser har
enligt Konsumentverket varit relativt låg fram till
början av 1990–talet jämfört med övriga butiker av
motsvarande storlek. Under de senaste åren har dock
den positiva trenden brutits genom att nedläggningstakten av dagligvarubutiker som fått stöd ökat.

3.2.4

STÖDOMRÅDE 1

STÖDOMRÅDE 2

60 000 kr

40 000 kr

för andra året

50 000 kr

30 000 kr

tredje året

40 000 kr

25 000 kr

Förstaårsbidrag
Fortsatt bidrag

fjärde året

30 000 kr

15 000 kr

femte året

20 000 kr

10 000 kr

200 000 kr

120 000 kr

Summa

För att få den sammanlagda stödsumman måste företagen behålla det ökade antalet årsarbetskrafter under hela perioden.
Av följande sammanställning framgår beviljat sysselsättningsbidrag för åren 1992–1996 fördelat på
arbetsställen, årsarbetskrafter samt beviljat belopp.

Sysselsättningsbidrag

Sysselsättningsbidraget är avsett att täcka en del av
de initialkostnader som uppkommer när företag
etableras eller utökar sin personalstyrka. Bidrag lämnas för närvarande med 200 000 kronor per nytt
helårsarbetstillfälle i stödområde 1 och 120 000 kronor i stödområde 2 samt utbetalas i efterskott per
kalenderår under en femårsperiod med belopp som
redovisas i följande tabell.
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BEVILJAT SYSSELSÄTTNINGSBIDRAG M.M. FÖR
ÅREN 1992–1996
ÅR

1992

1993

1994

1995

SYSSELSÄTTNINGSBIDRAG. KVINNORS ANDEL
AV NYSKAPADE ARBETSTILLFÄLLEN UNDER
ÅREN 1995 OCH 1996, FÖRDELAT PÅ LÄN

1996 1

Antal arbetsställen

1 318

1 225

1 319

1 434

1 035

LÄN

1995 %

1996 %

Antal årsarbetskrafter

6 111

5 099

6 235

8 432

6 171

Älvsborg

36,6

21,1

varav förstaårsbidrag 1 225

910

2 099

2 742

1 665

Värmland

23,3

23,4

156

204

289

212

Örebro

25,6

18,0

Västmanland

37,7

32,3

Dalarna

26,5

27,6

Gävleborg

28,3

13,5

Västernorrland

31,8

31,2

Jämtland

38,0

35,5

Västerbotten

29,1

29,3

Norrbotten

29,0

34,8

Hela stödområdet

30,6

26,8

Beviljat belopp (mkr)

188

1. Ansökningarna om sysselsättningsbidrag för kvalifikationsåret 1996 är
ännu inte färdigbehandlade. Beloppet för år 1996 kommer därför att öka.

Den länsvisa fördelningen av beviljat belopp åren
1995 och 1996 framgår av följande sammanställning
(miljoner kronor).

UTBETALT SYSSELSÄTTNINGSBIDRAG UNDER
ÅREN 1995 OCH 1996, FÖRDELAT PÅ LÄN (MKR)
LÄN

1995

1996

Älvsborg

6,3

20,0

Värmland

12,4

22,0

4,6

4,7

Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland

4,7

5,5

18,4

25,4

9,1

11,1

7,8

14,3

Jämtland

42,8

50,7

Västerbotten

33,0

42,3

Norrbotten

45,0

55,8

184,1

251,8

Summa

Närings- och teknikutvecklingsverkets (NUTEK) utvärdering hösten 1993 och fortlöpande resultatuppföljningar visar bl.a. att sysselsättningsbidraget på ett
positivt sätt bidrar till näringslivets utveckling i de
regionalpolitiskt prioriterade områdena.
I avsnitt 4.3 redogörs närmare för förslag till förändring av sysselsättningsbidraget i syfte att åstadkomma en effektivare användning av bidragsformen.

3.2.5

Nedsatta socialavgifter

Systemet med nedsatta socialavgifter är för närvarande inte utformat så att dess effekter kan mätas på
ett enkelt sätt. Regeringen har gett Riksskatteverket
(RSV) i uppdrag att utreda vilka åtgärder som krävs
för att man med hjälp av skattemyndigheterna regelbundet skall kunna följa upp nedsättningen av socialavgifter med avseende på ekonomisk, geografisk
och branschvis fördelning. I en delrapportering av
uppdraget angav RSV bl.a. att en sådan uppföljning
torde kunna genomföras till en relativt låg kostnad
fr.o.m. år 1998.
Bidragsformen nedsatta socialavgifter är ännu inte
godkänd av EG–kommissionen.

Som villkor för att sysselsättningsbidrag skall beviljas
gäller bl.a. att minst 40 % av de nya arbetstillfällena
fördelas till vartdera könet. Av under år 1996 beslutade sysselsättningsbidrag har 26,8 % av de nya arbetstillfällena fördelats till kvinnor. Den länsvisa fördelningen av andelen arbetstillfällen för kvinnor åren
1995 och 1996 framgår av följande tabell.

3.2.6

Transportbidrag

Transportbidraget infördes år 1971. Syftet är att
främja en samhällsekonomiskt och i övrigt lämplig
lokalisering av näringslivet. Bidragets storlek bestäms
av transportavståndet, vilket skall uppgå till minst
251 km, samt transportbidragszon.
De totalt beviljade transportbidragen för åren
1995 och 1996 uppgick till cirka 384 respektive 375
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miljoner kronor. Den geografiska fördelningen framgår av nedanstående tabell.

3.2.7

Våren 1994 beslutade riksdagen att 800 miljoner
kronor av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder skulle överföras till länsstyrelserna för mer långsiktiga åtgärder under budgetåret 1994/95 (prop.
1993/94:140,
bet.
1993/94:AU13,
rskr.
1993/94:366). Medlen skulle fördelas med utgångspunkt från såväl arbetslöshetssituationen som den
regionalpolitiska problembilden. De olika åtgärderna
avsågs bidra till förbättrad inomregional balans samt
sysselsättningsökning i hela landet. Medlen fick användas till tillfälligt småföretagsstöd, konsultcheckar
och andra företagsinriktade åtgärder.
Regeringen ställde ett resultatkrav på länsstyrelserna i form av nya arbetstillfällen för dessa medel.
Det innebar att lägst det antal som motsvaras av det
belopp varje länsstyrelse disponerar dividerat med
194 000 kronor, skulle ha skapats efter programperiodens utgång.
Riksdagen beslutade under våren 1995 om ett nytt
program med samma huvudinriktning omfattande
400 miljoner kronor för budgetåret 1995/96 (prop.
1994/95:218,
bet.
1994/95:AU15,
rskr.
1994/95:398). Motsvarande resultatkrav för dessa
medel är att lägst det antal arbetstillfällen som motsvaras av det belopp varje länsstyrelse disponerat dividerat med 150 000 kronor, skall ha skapats efter
programperiodens utgång.
Regeringen har senare beslutat att icke ianspråktagna medel får användas för nya åtgärder efter budgetårens utgång intill den 31 december 1996 respektive den 31 december 1997. Bl.a. mot bakgrund
härav är det ännu inte möjligt att göra en slutlig redovisning av dessa medel.
Riksdagen beslutade vidare sommaren 1996, med
anledning av proposition 1995/96:222 Vissa åtgärder
för att halvera arbetslösheten till år 2000, finansiering m.m. (bet. 1995/96:FiU15, rskr. 1995/96:307)
att anvisa medel för Program för småföretagsutveckling, förnyelse och tillväxt. I skilda beslut har regeringen av dessa medel tilldelat länsstyrelserna resurser
för
bl.a.
verksamhet
med
tillfälligt
småföretagsstöd under åren 1996–1998.
NUTEK och länsstyrelserna har fått i uppdrag att
genomföra programmen. I detta uppdrag ingår att
följa programarbetet och effekterna av de olika åtgärderna. För att genomföra utvärdering har NUTEK engagerat ett fristående organ, Nordlandsforskning i Bodö.
NUTEK konstaterar utifrån hittills genomförda
utvärderingar (bl.a. Nordlandsforsknings rapporter
”Sysselsättningsvekst gjennom småföretaksutvikling”, NUTEK 1995:47 och 1997:50) att verksamheten med tillfälligt småföretagsstöd, konsultcheckar
och andra företagsinriktade projekt har haft betydande effekter. Utvecklingspotentialen i olika regioner har tillvaratagits och utvecklingsbara företag in-

BEVILJAT TRANSPORTBIDRAG FÖR ÅREN 1995
OCH 1996, FÖRDELAT PÅ LÄN (MKR)
LÄN

1995

1996

Dalarna

6,3

2,4

Värmland

9,6

7,8

Gävleborg

13,5

12,3

Västernorrland

45,5

46,6

Jämtland

47,6

47,2

Norrbotten

102,1

106,9

Västerbotten

159,2

151,7

Summa

383,8

374,9

Minskningen i beviljade transportbidrag mellan åren
1995 och 1996 beror huvudsakligen på att Volvo
Lastvagnar AB:s ansökan inte är behandlad i avvaktan på ärendets vidare handläggning inom EG–
kommissionen.
Eftersom branschindelningen har förändrats, vilket försvårar jämförelser med tidigare år, redovisas
här endast 1996 års fördelning.

BEVILJAT TRANSPORTBIDRAG FÖR ÅR 1996
FÖRDELAT PÅ NÄRINGSGRENAR (MKR)
NÄRINGSGREN

1996

Jord-, skog- och fiske

3,7

Utvinning av mineral

0,0

Livsmedel
Textil/beklädnad
Trävarutillverkning
Pappersvaruindustri
Kemisk industri
Jord- och stenvaruindustri
Metallindustri

29,1
1,5
147,0
4,2
43,6
9,6
53,5

Övrig verkstadsindustri

36,5

Transportmedelsindustri

36,6

Övrig tillverkning
Övriga branscher
Summa

Särskilda regionala åtgärder för
regional utveckling och tillväxt

6,0
3,6
374,9

Transportbidragsutredningen konstaterar i sitt betänkande Konkurrensneutralt transportbidrag (SOU
1997:94) bl.a. att kunskaperna om svensk transportmarknad och om transportbidragets och andra
bidrags inverkan är begränsade, vilket gör det svårt
att utvärdera effekterna av transportbidraget och
jämföra dem med effekterna av andra bidrag.

19

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

om växande branscher har fått stöd. Det ekonomiska tillskottet har medverkat till att tidigarelägga
investeringar och att göra dem större än företagen
ursprungligen planerat.
NUTEK redovisar att under perioden 1 juli 1994–
30 juni 1995 beviljades totalt cirka 620 miljoner
kronor i tillfälligt småföretagsstöd, konsultcheckar
och projekt till företag i samtliga län. Den faktiska
sysselsättningsökningen per den 30 juni 1995 uppges
till cirka 5 700 arbetstillfällen. För perioden 1 juli
1995 – 31 december 1996 har enligt NUTEK:s redovisning cirka 517 miljoner kronor beviljats för motsvarande ändamål i samtliga län. Den beräknade sysselsättningsökningen i dessa företag uppgår till drygt
8 000 arbetstillfällen. Av tabellen framgår att cirka
hälften av totalt beviljade medel för budgetåren
1994/95 och 1995/96 använts till småföretagsstöd,
knappt en fjärdedel till konsultcheckar och drygt en
fjärdedel till projekt.

BEVILJAT SMÅFÖRETAGSSTÖD, KONSULTCHECKAR OCH PROJEKT UNDER BUDGETÅREN
1994/95 OCH 1995/96 (MKR)
BUDGETÅR

SMÅFÖRETAGSSTÖD

KONSULT
CHECKAR

PROJEKT

TOTALT

1994/95

311,3

130,5

178,4

620,2

1995/96 (18 mån)

261.2

132,9

122,4

516,5

Summa

572,5

263,4

300,8

1 136,7

BEVILJAT TILLFÄLLIGT SMÅFÖRETAGSSTÖD
KONSULTCHECKAR OCH PROJEKT M.M. UNDER
BUDGETÅRET 1995/96, FÖRDELAT PÅ LÄN
BERÄKNAD SYSSELSÄTTNINGSÖKNING
MÄN
KVINNOR
TOTALT

LÄN

BELOPP
(MKR)

Stockholm

45,3

378

339

717

Uppsala

14,6

220

101

321

Södermanland

20,8

183

110

293

Östergötland

29,3

546

244

790

Jönköping

18,0

160

71

231

Kronoberg

12,3

180

130

310

Kalmar

20,9

168

86

254

Gotland

9,5

44

38

82

Blekinge

15,5

73

23

181

Skåne

47,7

442

209

651

Halland

15,5

145

69

214

Göteborgs och Bohus

31,7

471

160

631

Älvsborg

26,0

327

126

453

Skaraborg

19,1

400

124

524

Värmland

17,7

153

51

204

Örebro

17,1

135

47

182

Västmanland

23,6

307

105

412

Dalarna

15,2

112

47

159

Gävleborg

16,6

259

126

385

Västernorrland

27,8

365

116

481

Jämtland

10,0

74

30

104

Västerbotten

42,9

142

59

201

Norrbotten

19,5

195

173

368

516,6

5 479

2 584

8 148

Summa

Nordlandsforskning framhåller att sysselsättningstillväxten i stödföretagen dock inte bara beror på programmet. Det finns en rad olika faktorer som påverkar företagen och som kan ha haft inverkan på
huruvida de har valt att anställa ytterligare personal
eller ej. En starkt exportorienterad tillväxt förklarar
en del av den positiva utvecklingen i de företag som
har fått stöd.
NUTEK har också under våren 1997 försökt uppskatta de faktiska sysselsättningseffekterna i stödföretagen. En uppföljning per den 31 december 1996 genom enkätundersökning har genomförts. NUTEK:s
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slutsats av denna uppföljning är att cirka 12 700 arbetstillfällen tillkommit i företagen t.o.m. den 31 december 1996. Varaktigheten i sysselsättningen är
dock osäker med hänsyn till bl.a. framtida rationaliseringar i företagen. Under hösten 1997 beräknas
Nordlandsforskning lämna en slutrapport över utvärderingen av programmen, i vilken forskarna skall
försöka renodla nettoeffekterna av programmen.

3.2.8

Norrlandsfondens utlåning under år 1996 beräknas leda till investeringar på cirka 600 miljoner kronor hos kundföretagen.
Norrlandsfondens kapital uppgick den 31 december 1996 till cirka 618 miljoner kronor och vinsten
för verksamhetsåret 1996 var cirka 29 miljoner kronor.
Fondens huvudkontor finns i Luleå. För att bättre
kunna betjäna den södra delen av verksamhetsområdet, som utvidgades 1995, etablerades under 1996
ett kontor även i Sundsvall.

Stiftelsen Norrlandsfonden

Stiftelsen Norrlandsfonden har till ändamål att genom finansiering, främja främst små och medelstora
företags utveckling i Västernorrlands, Jämtlands,
Västerbottens och Norrbottens län samt från och
med mitten av år 1995 även i Gävleborgs län. Särskild uppmärksamhet skall ägnas företag i Norrbottens län och i inlandskommunerna.
Norrlandsfonden skall finansiera etablering, utveckling och expansion av näringslivet inom sitt
verksamhetsområde. Fonden kan också ta initiativ
till, och i begränsad omfattning finansiera, utredningar och forskning av betydelse för näringslivet inom sitt verksamhetsområde. Eventuella ändringar i
stiftelsens stadgar fastställs av regeringen efter förslag
av fondens styrelse.
I det följande lämnas redovisning för fondens
verksamhet under år 1996. (De sifferuppgifter som
anges inom parentes avser verksamhetsåret 1995).
Norrlandsfonden kan erbjuda företagen i huvudsak tre former av finansiering: lån, villkorslån (lån
med villkorlig återbetalningsskyldighet) och garantier. Under 1996 beviljade fonden krediter till 75 (79)
företag med totalt 154,2 (120,1) miljoner kronor. Av
låntagarna var 42 företag nya kunder för fonden.
Företag kan få lån för att investera i anläggningar,
att utveckla produkter samt för marknadsinsatser.
Dessutom kan lån lämnas för att trygga företagets
behov av rörelsekapital. Under 1996 beviljade fonden 62 (55) lån till ett totalt belopp av 122,3 (79,6)
miljoner kronor.
Villkorslån lämnas bl.a. till företag som investerar
i nya produkter eller nya marknader. Gemensamt för
dessa lån är att investeringen är särskilt angelägen för
företagets expansion och är förenad med hög risk.
Syftet med ett villkorslån är att reducera en del av
företagens risktagande. Under 1996 har 11 (16) företag fått villkorslån till ett belopp av totalt 14,0 (20,8)
miljoner kronor.
Norrlandsfondens garantier avser normalt enskilda affärsuppgörelser. I praktiken betyder det att fonden garanterar förskott och åtaganden som kundföretag tagit på sig. Under 1996 har fonden beviljat 12
(12) sådana garantier på totalt 17,9 (19,7) miljoner
kronor.

3.3

Länsstyrelserna

Regeringens bedömning:
Länsstyrelsernas verksamhet med regionalpolitiska
företagsstöd och projekt fungerar i stort sett väl. Företagsstöden har bidragit till nya arbetstillfällen i
framförallt utsatta län/regioner och i glesbygdsområden. Kunskapen om stödens effekter och effektivitet
måste emellertid öka och återrapporteringen av fördelningen av medel på åtgärder för kvinnor och män
måste förbättras. Arbetet med länsstrategierna har
lagt en god grund för det fortsatta utvecklingsarbetet.

Skälen för regeringens bedömning
Länsstyrelserna har huvudansvar för genomförande och samordning av statens regionala utvecklingsinsatser. Länsstyrelsernas ansvar regleras i
länsstyrelseinstruktionen (1990:1510) och i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete.
Länsstyrelsernas huvudsakliga medel för regionalpolitiska åtgärder budgetåret 1995/96 (18 månader)
var anslaget C 2. Regionala utvecklingsinsatser m.m.
varifrån länsstyrelserna har tilldelats 1 913 miljoner
kronor. Medlen fick användas för lokaliseringsstöd,
utvecklingsbidrag, landsbygdsstöd, stöd till kommersiell service, regional projektverksamhet, medfinansiering av strukturfondsprogram samt uppföljning
och utvärdering.
Som framgått av avsnitt 3.2.7 har länsstyrelserna
under senare år också disponerat medel för särskilda
regionala åtgärder för regional utveckling och tillväxt.
Länsstyrelserna fick år 1994 i uppdrag att i samverkan med övriga aktörer i länet utarbeta en länsstrategi. Strategiarbetet syftar till att ta fram ett övergripande dokument och samtidigt skapa en plattform
för det långsiktiga regionala utvecklingsarbetet i länet.
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framgår av beskrivningen ger länsstyrelserna stöd till
ett brett spektrum av aktiviteter. Under budgetåret
1995/96 har verksamheten främst varit inriktad mot
projekt inom områdena industri, utbildning samt
forskning och utveckling.
Som en följd av det svenska EU–inträdet har Sverige tillgång till medel från EG:s strukturfonder. Under budgetåret har länsstyrelserna medverkat till att
utarbeta och sedan påbörja genomförandet av ett antal strukturfondsprogram. Dessa medel innebär en
betydande förstärkning av de regionalpolitiska resurserna. Länsstyrelserna är en bland många aktörer i
arbetet med genomförandet av strukturfondsprojekten. Länsstyrelserna har vidare prioriterat medfinansiering av strukturfondsprojekt.

Resultatinformation
Länsstyrelsernas resultatredovisning i årsredovisningarna är ännu inte helt jämförbara, men genom det utvecklingsarbete som för närvarande
bedrivs kommer uppgifterna att bli mer jämförbara.
Det är vidare svårt att utvärdera effekterna av företagsstöden eftersom t.ex. sysselsättningsökningen i
stödföretag inte enbart är en effekt av det insatta
stödet. Det finns en rad olika omgivningsfaktorer
som kan ha påverkat företagen och inverkat på företagens benägenhet att anställa ytterligare personal.
De uppföljningsmått som används för närvarande
är det antal nya arbetstillfällen (årsarbetskrafter) som
olika stödformer antas ha bidragit till, den genomsnittliga subventionen per nytt arbetstillfälle samt antalet nya arbetstillfällen åt kvinnor respektive män.
En detaljerad redovisning av stödverksamheten
har lämnats tidigare. Nedan sammanfattas resultaten
av de beslut länsstyrelserna fattat.
Lokaliseringsstöden och utvecklingsbidragen beräknas bidra till drygt 2 300 nya arbetstillfällen i stödområde 1 och 2 samt tillfälliga stödområden under
budgetåret 1995/96 varav cirka 31 % förväntas ge
kvinnor sysselsättning. Därmed har inte målet med
könskvoteringen uppnåtts. Den genomsnittliga subventionen per nytt arbetstillfälle var cirka 194 000
kronor.
Landsbygdsstödet beräknas bidra till cirka 5 500
nya arbetstillfällen under budgetåret 1995/96. Den
genomsnittliga subventionen per nytt arbetstillfälle
var cirka 108 000 kronor. Glesbygdsområden har
prioriterats före landsbygdsområden och i genomsnitt har cirka 60 % av stödet gått till glesbygdsområden. Prioriteringarna skiljer sig dock avsevärt mellan länsstyrelserna.
Stödet till kommersiell service har bidragit till att
upprätthålla en god servicenivå på landsbygden och i
glesbygd. Nedläggningstakten bland dagligvarubutiker som varit föremål för statliga stödinsatser har
enligt Konsumentverket varit relativt låg fram till
början av 1990–talet jämfört med övriga butiker av
motsvarande storlek. Under de senaste åren har dock
den positiva trenden brutits genom att cirka 40 butiker per år lagts ned på orter som samhället prioriterat genom att bevilja statligt stöd.
Vad gäller medlen för särskilda regionala åtgärder
för regional utveckling och tillväxt, som tidigare har
beskrivits i avsnitt 3.2.7, har hittills gjorda utvärderingar visat på positiva effekter. Den beräknade sysselsättningsökningen under perioden 1 juli 1995 - 31
december 1996 uppgår till drygt 8 000 arbetstillfällen varav cirka 32 % förväntas ge kvinnor sysselsättning. Därmed har målet med könskvoteringen inte
uppnåtts. Den genomsnittliga subventionen per nytt
arbetstillfälle beräknas till cirka 63 000 kronor.
I avsnitt 3.1.1 har en ingående beskrivning av
länsstyrelsernas projektverksamhet lämnats. Som

Slutsatser
NUTEK har under budgetåret vidareutvecklat sitt
uppföljningssystem. Landsbygdsstöd och stöd till
kommersiell service inryms numera i detta redovisningssystem. Bl.a. genom utvecklingen av ett
nytt administrativt system hos NUTEK skall det
ges bättre möjlighet att i framtiden följa upp enskilda projekt och utvärdera projektverksamheten.
Det kommer även att bli lättare att följa upp jämställdhetsmålet eftersom antalet sysselsättningstillfällen för kvinnor respektive män kommer att särredovisas. Härigenom skall det bli enklare att följa
upp och utvärdera länsstyrelsernas regionalpolitiska verksamhet vad avser stödgivning.
I stort sett alla länsstyrelser har tagit fram eller
håller på att ta fram en länsstrategi. Länsstrategiarbetets processinriktade arbetssätt är mycket betydelsefullt och har genomgående bedrivits med en bred
uppslutning i länen. De dominerande utvecklingsområdena är bl.a. näringslivsutveckling, infrastruktur,
högre utbildning, internationalisering, miljöfrågor
samt ökad samverkan mellan myndigheter, företag
och högskola.
Regeringen avser att vidareutveckla resultatstyrningen av länsstyrelsernas verksamhet. För att möjliggöra säkrare utvärderingar av stödens effekter är
det även nödvändigt att utveckla metoderna för detta.
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3.4

Närings- och teknikutvecklingsverket

Resultatinformation
NUTEK har inom resultatområdet regionalpolitiskt företagsstöd under budgetåret 1995/96
handlagt ansökningar om lokaliseringsstöd och
utvecklingsbidrag, transportbidrag och sysselsättningsbidrag. NUTEK har även utbildat och hållit
seminarier för stödhandläggare vid länsstyrelserna.
Beloppen för beviljade lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag minskade (löpande priser) under
budgetåret 1995/96 (140 miljoner kronor) jämfört
med budgetåret 1994/95 (256 miljoner kronor, beräknat på 12 månader). Antalet beviljade stöd uppgick till 64 (beräknat på 12 månader). Med hjälp av
lokaliseringsstöd beräknas investeringar på cirka
1 100 miljoner kronor ha genomförts under budgetåret 1995/96 varvid lokaliseringsstöd och utvecklingsbidrag svarar för drygt 20 %. Sysselsättningsökningen i stödföretagen beräknas till cirka 1 250
personer. En fjärdedel av stödföretagen är nyetableringar.
Medelsåtgången för transport- och sysselsättningsbidrag under budgetåret 1995/96 ökade successivt till följd av konjunkturuppgången. Beviljat transportbidrag ökade från 250 miljoner kronor
budgetåret 1994/95 till 441 miljoner kronor budgetåret 1995/96 (beräknat på 12 månader) och beviljat
sysselsättningsbidrag inkl. länsstyrelserna ökade från
199 till 216 miljoner kronor. Av de sysselsättningsbidrag som beviljats under budgetåret 1995/96 avsåg
cirka 30 % kvinnor. Därmed uppnåddes inte jämställdhetsmålet. Antalet beviljade transport- och sysselsättningsbidrag inkl. länsstyrelserna uppgick under
budgetåret 1995/96 (beräknat på 12 månader) till
2 200 respektive 1 200 vilket är samma antal som
under budgetåret 1994/95.
Transport- och sysselsättningsbidraget främjar enligt NUTEK expansion och ökad sysselsättning i företag i regionalpolitiskt prioriterade områden. NUTEK har påbörjat ett arbete med att på ett mer
systematiskt sätt analysera stödens effekter. Analysen
indikerar att lokaliseringsstödet har positiva effekter
på sysselsättningen, men att dessa effekter tenderar
att klinga av efter en femårsperiod. NUTEK kommer
att fortsätta att förfina utvärderingsverktygen.
Inom resultatområdet regional näringslivsutveckling har NUTEK under budgetåret 1995/96 bl.a. arbetat med:

Regeringens bedömning:
Närings- och teknikutvecklingsverkets verksamhet
bidrar på ett tillfredsställande sätt till nya arbetstillfällen i de mest utsatta regionerna. Verket bedriver
också program och projekt inom olika regionalpolitiskt viktiga områden samt sammanför och samordnar många aktörer. Verkets arbete med EG:s strukturfonder fungerar på ett tillfredsställande sätt.

Skälen för regeringens bedömning
Närings- och teknikutvecklingsverkets (NUTEK)
huvudsakliga medel för den regionala utvecklingsverksamheten var, förutom medel för förvaltningskostnader, under budgetåret 1995/96 (18
mån):
– 300 miljoner kronor för lokaliserings- och utvecklingsbidrag,
– 18 miljoner kronor för regionalpolitisk projektverksamhet,
– 70 miljoner kronor för lokaliseringslån,
– 300 miljoner kronor för sysselsättningsbidrag
(disponerades tillsammans med berörda länsstyrelser) samt
– 430 miljoner kronor för transportbidrag.
NUTEK:s verksamhet delas upp i tre resultatområden: Regionalpolitiskt företagsstöd, regional näringslivsutveckling och EG:s strukturfonder.
Riktlinjerna för det regionalpolitiska företagsstödet är bl.a. att stödet i stödområdena skall stödja utvecklingsbara företag som ger varaktiga arbetstillfällen och medverkar till en utveckling och
differentiering av näringslivet.
Riktlinjerna för NUTEK:s arbete med regional näringslivsutveckling är bl.a. att det skall förstärka regionala och lokala aktörers möjligheter att bedriva
ett strategiskt utvecklingsarbete, där aktörerna samordnas över sektorsgränser och administrativa nivåer.
Riktlinjerna för NUTEK:s arbete med EG:s strukturfonder är att verket har fondansvar för den europeiska regionala utvecklingsfonden (regionalfonden),
vilket bl.a. innebär ansvar för utbetalning av medel
från den fonden samt för koordinering av avrapporteringen av samtliga strukturfonder till regeringen.
NUTEK skall vidare vara sekretariat åt övervakningskommittérna för mål 2 och 6 samt vissa gemenskapsinitiativ.

– Analys och metodutveckling. Verket har sammanställt ett nationellt analys- och planeringsunderlag, det s.k. STRUT–uppdraget, som skall användas till stöd för det regionala utvecklingsarbetet och nationella avvägningar. Inom
uppdraget har NUTEK även redovisat de regionala utvecklingstendenserna fram till år 2015.
Verket har vidare upphandlat ett nytt analys- och
prognossystem (RAPS) av Statistiska Centralby23

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

rån (SCB) samt utvecklat ett nytt administrativt
system för uppföljning av länsstyrelsernas projektverksamhet.

Slutsatser
NUTEK har beträffande de regionalpolitiska företagsstöden acceptabla handläggningstider. Stöden
beräknas på ett tillfredsställande sätt bidra till nya
arbetstillfällen i de mest utsatta regionerna.
En stor del av NUTEK:s verksamhet med regional
näringslivsutveckling är inriktad mot att sprida kunskap och bygga upp kompetens hos aktörer som arbetar med regional utveckling. Det är främst dessa
aktörer som kan avgöra värdet av verkets insatser på
området. För de största projektområdena genomförs
utvärderingar. NUTEK:s beskrivningar av hur verksamheten bedrivs och de uppnådda resultaten behöver dock kompletteras med ytterligare uppföljningar
och utvärderingar innehållande kvantitativa och
kvalitativa data m.m.
Enligt den fristående vetenskapliga utvärdering
som genomförts av projektet ”Affärsrådgivare för
kvinnor” har de uppnådda effekterna av projekten
varit mycket god. Bland de viktigaste resultaten är att
15–45 nya företag per kommun startats under treårsperioden eller totalt cirka 1 000 inom de regionalpolitiska stödområdena. Projektet har haft god
spridningseffekt och permanentats i ett flertal kommuner.
NUTEK:s projekt med kvinnliga affärsrådgivare
och uppbyggandet av ett nationellt resurscentrum för
kvinnor samt dess motsvarighet på regional och lokal
nivå anser regeringen vara betydelsefullt för att ta till
vara och utveckla den resurs som kvinnor utgör i det
regionala utvecklingsarbetet. Regeringen avser att
uppdra åt NUTEK att i samråd med Glesbygdsverket
driva projektet Nationellt resurscentrum för kvinnor
under ytterligare en period.

– Programarbete, uppföljning och metodutveckling.
NUTEK har stöttat länsstyrelserna i deras arbete
med länsstrategierna och har ansvarat för metodutveckling och överföring av erfarenheter.
– Internationella frågor. NUTEK har tillsammans
med Boverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utarbetat ett gemensamt svenskt
planeringsunderlag för regional utveckling och fysisk planering inom EU.
– Kompetensutveckling och teknikspridning. Ett
antal verksamheter inom IT- och distansövergripande områden har genomförts, varav en del med
europeisk koppling.
– Kvinnors företagande. NUTEK har i egenskap av
samordnare för verksamheten ”Affärsrådgivare
för kvinnor” haft omfattande kontakter med affärsrådgivarna, länsrepresentanter och andra aktörer inom näringslivsområdet.
– Nationellt resurscentrum för kvinnor. NUTEK
har tillsammans med bl.a. Glesbygdsverket byggt
upp denna verksamhet under budgetåret. I slutet
av 1996 fanns det någon slags resurscentraverksamhet i form av etablerade centra eller nätverk i
samtliga län. Den direkta effekten av verksamheten är enligt NUTEK att det har etablerats ett
starkt nätverk mellan resurscentra på lokal, regional och central nivå.
NUTEK:s arbete med EG:s strukturfonder har
främst omfattat uppgiften som sekretariat åt vissa
övervakningskommittéer. NUTEK har svarat för den
samordnade rapporteringen av utvecklingen i samtliga strukturfondsprogram till regeringen. Verket har
även haft hand om det administrativa systemet för
utbetalning av medel från den regionala fonden.

NUTEK bedöms i stor utsträckning ha byggt upp en
fungerande administration av de uppgifter som ålagts
myndigheten för administration av EG:s strukturfonder. De administrativa rutinerna, inte minst datasystemet STINS, kräver dock fortsatt uppbyggnad
och förbättring.
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4 Förslag till förändringar av
företagsstöden

Eftersom den regionalpolitiska problembilden inte
har förändrats nämnvärt föreslår regeringen ingen
ändring i stödområdesindelningen.
Som tidigare beskrivits (avsnitt 3.2) fungerar de
regionalpolitiska företagsstöden i huvudsak väl i enlighet med de riktlinjer som för närvarande gäller för
dem. Det är trots detta motiverat att göra vissa ändringar i dessa.
En stark strävan med den nya regionala näringspolitik som regeringen håller på att genomföra är att
effektivare utnyttja befintliga organ och resurser inom olika samhällssektorer genom bättre samverkan
och helhetssyn.
Inom utgiftsområde 19 är bl.a. anslaget A 1. Regionalpolitiska åtgärder en viktig resurs i detta sammanhang genom att det på ett flexibelt sätt kan användas till många olika ändamål.
I det följande föreslås förändringar inom de regionalpolitiska företagsstöden som bl.a. skall medverka
till att ytterligare öka denna flexibilitet och därmed
effektiviteten i stödsystemet.
Särskilt betydelsefullt i detta sammanhang är förslaget att sysselsättningsbidraget skall förändras så
att prövning av huruvida stöd skall lämnas skall ske
från fall till fall beroende på bl.a. hur stort bidrag
som bedöms nödvändigt för att åstadkomma den
avsedda sysselsättningsökningen. Härigenom blir det
också möjligt att anslå medel för sysselsättningsbidrag som ett nytt ändamål under anslaget A 1. Regionalpolitiska åtgärder, vilket ytterligare ökar flexibiliteten i det regionalpolitiska arbetet.
Vid de överläggningar angående nedsatta socialavgifter som pågår med EG–kommissionen har
framkommit att den är kritisk till stödets nuvarande
utformning. Kommissionen har bl.a. föreslagit att
nedsättningen av socialavgifter bör omvandlas till
indirekt transportbidrag och samordnas med denna
stödform.
Lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter gäller t.o.m. år 2000. Mot bakgrund härav och de

hittills begränsade möjligheterna att utvärdera stödformen samt EG–kommissionens förslag, avser regeringen att låta utvärdera effekterna av systemet med
nedsatta socialavgifter. Utvärderingen bör också belysa på vilket sätt staten bäst stimulerar näringslivets
utveckling i de regionalpolitiskt mest utsatta områdena; genom nedsatta socialavgifter eller andra driftstöd, stöd i samband med investeringar och etableringar och/eller med förbättrad samhällelig
infrastruktur.
Transportbidragsutredningen Konkurrensneutralt
transportbidrag (SOU 1997:94) överlämnade sitt betänkande den 13 maj 1997.
I avvaktan på fortsatta överläggningar med kommissionen anser regeringen att transportbidraget
skall behållas oförändrat. Regeringen tar därför inte
nu ställning till transportbidragsutredningens betänkande.
För stödformen lån till privata regionala investmentbolag föreslås inte heller några förändringar.

4.1

Regionalt utvecklingsstöd

Regeringens bedömning:
Det är otillfredsställande att inte villkoret att minst
40 % av det antal arbetsplatser som tillkommer till
följd av stödet skall förbehållas vartdera könet uppnås. Regeringen avser därför ge NUTEK i uppdrag
att finna nya vägar att uppnå detta mål.
Hänsyn till den yttre miljön skall tas vid beslut om
stöd.
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söka utveckla nya vägar för att öka antalet kvinnor
som anställs i företag i vissa branscher.
Regeringen bedömer att NUTEK:s förslag till utvidgning av stödberättigade verksamheter och investeringar skulle motverka andra viktiga mål med regionala utvecklingsbidrag .
Regeringen avser därför att uppdra till NUTEK
att finna nya vägar att öka antalet kvinnor i traditionellt mansdominerade branscher, men också antalet
män i kvinnodominerade branscher.

Skälen för regeringens bedömning
Regionalt utvecklingsstöd, dvs. regionalt utvecklingbidrag och regionalt utvecklingslån, kan lämnas för i princip alla konkurrensutsatta verksamheter som kan påverkas i fråga om lokalisering
eller omfattning. För att få stöd måste en verksamhet uppfylla bl.a. följande allmänna villkor:
– Den måste bedömas få en tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig sysselsättning.
– Minst 40 % av antal arbetsplatser som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera
könet. Om det finns särskilda skäl kan dock undantag medges.

Hänsyn till den yttre miljön
NUTEK har föreslagit att ökad hänsyn till den
yttre miljön i fortsättningen skall tas vid statlig
stödgivning. Som ett led i sitt miljöarbete har
myndigheten analyserat de regelverk som styr
NUTEK:s uppgifter. Slutsatsen är att de regelverk
som styr stödgivningen inte ställer krav på miljöhänsyn i enskilda beslut. Detta förhållande kan
enligt verket uppfattas som ett hinder mot att väga in miljöaspekter i enskilda stödärenden, vilket
begränsar möjligheterna att integrera miljöfrågorna i närings- och regionalpolitiken. NUTEK anser
att en aktiv miljöanpassning av produkter och
processer bidrar till nya möjligheter för svenskt
näringsliv.
Regeringen delar NUTEK:s bedömning om att
miljöaspekter bör kunna beaktas vid beslut i enskilda
stödärenden. Något hinder mot att göra detta redan
nu torde knappast föreligga, eftersom det inte finns
någon absolut skyldighet att bevilja stöd om vissa i
författning angivna villkor är uppfyllda. Det bör därför finnas möjlighet att i den samlade bedömning av
projektet som görs i ett stödärende väga in även
miljöaspekter. Det finns skäl att överväga om detta
skall föranleda ändrade författningsbestämmelser.
Frågan bereds nu vidare inom regeringskansliet.
Det bör i detta sammanhang betonas att det
grundläggande syftet med de regionalpolitiska företagsstöden såsom regionalt utvecklingsbidrag, är att
skapa livskraftiga regioner genom att stimulera förnyelse och tillväxt i näringslivet i särskilt utsatta regioner. Endast miljöaspekterna liksom andra särskilda
aspekter kan därför inte få någon självständig avgörande betydelse i stödhanteringen och det kan inte bli
fråga om att i stödärenden utreda miljöaspekter i vidare mån än det är rimligt med hänsyn
till ärendets beskaffenhet.

– De anställda måste uppbära lön och ha andra anställningsförmåner som är minst likvärdiga med
vad som följer av kollektivavtal.
– Stödmottagaren måste ha auktoriserad eller godkänd revisor.
– De anställda skall tillförsäkras en tillfredställande
arbetsmiljö.
Regionalt utvecklingsstöd lämnas efter individuell
prövning av varje enskilt ärende. Stöd får inte lämnas
med högre belopp än vad som behövs för att investeringen skall komma till stånd.

Könskvoteringsvillkoret
För att underlätta för kvinnor i stödområdet att
finna ett avlönat arbete beslutade riksdagen år
1974 att införa ett villkor om könskvotering för
det existerande lokaliseringsstödet. Senare har beslutats att villkoret även skall gälla för sysselsättningsbidraget. Det innebär att företag kan beviljas
regionalt utvecklingsstöd eller sysselsättningsbidrag om minst 40 % av de nyanställda tillhör det
underrepresenterade könet, i realiteten huvudsakligen kvinnor.
NUTEK redovisar att andelen kvinnor i företagen
som beviljats regionalt utvecklingsstöd, ligger på en
lägre nivå, cirka 30 %, än det fastställda målet. Under budgetåret 1995/96 uppgick andelen kvinnor av
den beräknade sysselsättningsökningen till 33 %.
NUTEK uppger att en av orsakerna är att en stor
andel av företagen finns inom branscher som har låg
attraktionskraft hos kvinnor, framför allt verkstadsindustrin.
NUTEK har i en skrivelse till regeringen föreslagit
en utvidgning av stödberättigade branscher och investeringar. Verket redogör inte närmare för innebörden av detta förslag. Vidare föreslår NUTEK att
det startas pilotprojekt i en eller flera kommuner i
stödområdena i vilka företagen själva ges en central
roll att tillsammans med andra berörda aktörer för26
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4.2

Landsbygdsstöd

Landsbygdsstöd kan lämnas i form av landsbygdsbidrag, regionalt utvecklingslån eller bidrag till
anställda i hemarbete. Landsbygdsbidragets storlek
varierar inom de olika stödområdena. Inom glesbygdsområdet kan landsbygdsbidrag lämnas med
högst 50 % av utgifterna för en stödberättigad investering och inom sådant område i stödområde 1 som
inte är glesbygdsområde med högst 35 % av utgifterna. I övriga områden, stödområde 2, tillfälliga
stödområden och landsbygdsområden kan stöd lämnas med högst 20 % av utgifterna.
Landsbygdsbidrag kan även lämnas med 50 %
när bidraget lämnas för investeringar i åtgärder som
skall genomföras i form av ett samverkansprojekt,
som omfattar minst tre företag, är begränsat i tiden
och för de deltagande företagen skapar ett mervärde
som annars inte skulle uppstå. I strukturfondsprogrammen lyfts samverkansprojektet fram på många
sätt. Projekten kan exempelvis avse utveckling av
underleverantörsrelationer, av nya marknadssegment
eller av nätverk mellan företag, stora som små.
Landsbygdsbidrag till små och medelstora företag
kan vidare lämnas med högst 40 % av utgifterna i
områden inom stödområde 1 som inte är gleshetsområde. Landsbygdsbidrag kan lämnas samtidigt
med regionalt utvecklingslån. Det sammanlagda stödet får idag inte överstiga ett belopp som motsvarar
80 % av det godkända utgifterna för investeringen
och behovet av rörelsekapital.

Regeringens förslag:
Regionalt utvecklingslån skall namnändras till landsbygdslån.
Den sammanlagda finansieringen med landsbygdsstöd (landsbygdsbidrag och landsbygdslån)
skall i fortsättningen uppgå till högst 70 % av
stödunderlaget.
Landsbygdsstöd skall fortsättningsvis lämnas endast till små och medelstora företag, med undantag
av när stora företag medverkar i ett samverkansprojekt tillsammans med små eller medelstora företag.
Regeringens bedömning:
Hänsyn till den yttre miljön skall tas vid beslut om
stöd.

Skälen för regeringens förslag och
bedömning
Riksdagen beslutade våren 1994 om en ny stödform, landsbygdsstöd, för de mindre företagen i
såväl de regionalpolitiska stödområdena som i
glesbygdsoch
landsbygdsområden
(prop.
1993/1994:140,
bet.
1993/94:AU13,
rskr.
1993/94:366). Riksdagen har senare beslutat om
vissa ändringar av stödet (prop. 1995/96:201, bet.
1995/96:AU16, rskr. 1995/96:303 samt i prop.
1996/97:
1,
bet.
1996/97:AU2,
rskr.
1996/97:106).
Landsbygdsbidrag kan lämnas med högst 800 000
kronor under en treårsperiod till investeringar i såväl
byggnader och maskiner m.m. som till s.k. immateriella investeringar. Bidraget kan lämnas till alla privata företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. EG:s statsstödsregler, till vilka
landsbygdsbidraget i princip är anpassat, medger
dock inte att stöd lämnas till företag som bedriver
verksamhet inom stålindustri som omfattas av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, till transportsektorn i form av transporter på järnväg, landsväg eller inre vattenvägar, till
varvsindustrin, eller till utgifter för investeringar inom jordbruks- och fiskenäringen.
Landsbygdsstöd får lämnas till privatägda företag
som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor och till samverkansorgan för att genomföra ett
samverkansprojekt.
Stöd kan lämnas till företag inom landsbygds- och
glesbygdsområden, inom de regionalpolitiska stödområdena, stödområde 1, stödområde 2 och tillfälligt stödområde, samt inom vissa tätorter som omfattas av EG:s strukturfondsprogram under förutsättning att stödet ingår som delfinansiering av en åtgärd
i ett sådant program.

Regionalt utvecklingslån inom landsbygdsstödet namnändras till landsbygdslån
Bland annat för att tydliggöra att regionalt utvecklingslån inom landsbygdsstödet i fortsättningen endast skall användas för mindre investeringar
i små och medelstora företag, föreslår regeringen
att regionalt utvecklingslån skall namnändras till
landsbygdslån.

Sänkt stöd
Det nuvarande systemet möjliggör att landsbygdsbidrag tillsammans med regionalt utvecklingslån
uppgår till högst 80 % av stödunderlaget. För att
få en bättre överensstämmelse mellan de nationella stödsystemen och för att säkerställa att andelen privat kapital i samband med en investering
inte är alltför litet, föreslår regeringen att landsbygdsbidrag och landsbygdslån tillsammans högst
skall kunna lämnas med 70 % av stödunderlaget.
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Landsbygdsstöd till små och medelstora
företag

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Landsbygdsstödet ersatte år 1994 det tidigare
glesbygdsstödet och är således i första hand avsett
som ett stöd till mindre företag i de regionalpolitiska stödområdena. Det är anpassat till mindre
investeringar. För att främja detta syfte anser regeringen därför att landsbygdsstödet med dess
olika finansieringsinstrument i princip skall användas endast för finansiering av projekt i små
och medelstora företag.
Den definition som föreslås användas för denna
gränsdragning är EG–kommissionens rekommendation om definition av små och medelstora företag.
Landsbygdsstöd skall dock undantagsvis även i
fortsättningen kunna lämnas till större företag när
dessa medverkar i ett samverkansprojekt, tillsammans med små eller medelstora företag.
För finansiering av investeringar i större företag
finns i fortsättningen dels regionalt utvecklingsstöd
som länstyrelserna och NUTEK i huvudsak administrerar dels den finansieringsverksamhet som Stiftelsen Norrlandsfonden bedriver.

Syftet med den nuvarande stödformen sysselsättningsbidrag är att främja ökad sysselsättning i
stödområde 1 och 2 genom att täcka en del av de
ökade kostnader som uppkommer i samband med
nyanställningar. Bidraget lämnas för närvarande,
utan särskild behovsprövning, till företag som
varaktigt ökar sin sysselsättning. Det sammanlagda bidraget är 200 000 kronor per årsarbetskraft i
stödområde 1 och 120 000 kronor i stödområde
2. Bidraget betalas ut i fallande skala under en period på fem år (se även avsnitt 3.2.4).
EG–kommissionen har föreslagit lämpliga åtgärder för sysselsättningsbidraget, i form av krav på utbildning i samband med nyanställning, tills vidareanställning för nyrekryterade samt att rekrytering i
första hand skall ske av arbetslösa. Dessa förändringar har arbetats in i förordningen (1990:642) om
regionalpolitiskt företagsstöd. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 15 juni 1997. EG–kommissionen godkände därefter sysselsättningsbidraget den 18
juni 1997.
För att förstärka sysselsättningsbidragets möjligheter att med större effektivitet främja utvecklingen och
omvandlingen av näringslivet föreslår regeringen att
det i varje enskilt ärende fortsättningsvis skall prövas
om stödet är nödvändigt för att åstadkomma den
avsedda sysselsättningsökningen. Nuvarande bidragsbelopp skall betraktas som maximinivåer och
prövas i varje enskilt ärende. Samtidigt föreslås att
medel för sysselsättningsbidrag fortsättningsvis anvisas under anslaget A 1. Regionalpolitiska åtgärder
som ett nytt ändamål.
Den föreslagna ändringen beräknas på sikt innebära en besparing på 90 miljoner kronor per år.
Även fortsättningsvis kommer de flesta beslut om
sysselsättningsbidrag att fattas av länsstyrelserna,
men både regeringen och NUTEK skall i vissa fall
kunna fatta sådana beslut.
Det bör vara en uppgift för regeringen att närmare
utforma de nya bestämmelser som kan erfordras med
anledning av detta förslag.
För sysselsättningsbidrag gäller liksom för regionalt utvecklingsstöd villkoret att minst 40 % av det
antal arbetstillfällen som tillkommer till följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Eftersom villkoret inte uppnås har regeringen tidigare (avsnitt 4.1)
förklarat att den bl.a. avser att ge NUTEK i uppdrag
att finna nya vägar att uppnå detta mål. Vad som i
nämnda avsnitt sägs om könskvoteringsvillkoret gäller i tillämpliga delar även för sysselsättningsbidraget.
Som framgår av resultatredovisningen i avsnitt 3.2.4
uppfyller inte heller sysselsättningsbidraget könskvoteringsvillkoret.

Hänsyn till den yttre miljön
I avsnitt 4.1 har närmare redogjorts för behovet
av att hänsyn skall tas till den yttre miljön i enskilda stödärenden i fråga om regionalt utvecklingsstöd. Samma behov föreligger enligt regeringens mening även för landsbygdsstöd.
Det finns skäl att överväga om detta skall föranleda ändrade författningsbestämmelser. Frågan bereds
nu vidare inom regeringskansliet.

4.3

Sysselsättningsbidrag

Regeringens förslag:
Som villkor för sysselsättningsbidraget skall fortsättningsvis även gälla att bidraget bedöms vara avgörande för att sysselsättnings-ökning skall komma till
stånd. Bidragets storlek skall prövas i varje enskilt
fall.
Regeringens bedömning:
Regeringen avser att ge NUTEK i uppdrag att finna
nya vägar att uppnå könskvoteringsvillkoret.
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4.4

Småföretagsstöd

4.5

Regeringens förslag:
Tillfälligt småföretagsstöd skall inte längre vara en
temporär åtgärd utan ingå bland de företagsinriktade
åtgärder som länsstyrelserna kan vidta. Stödformen
skall därför i fortsättningen benämnas småföretagsstöd.

Stöd till kommersiell service

Regeringens förslag:
Avskrivningslånet skall namnändras till investeringsbidrag.
Investeringsbidrag skall fortsättningsvis kunna
lämnas med högst 85 % av utgifterna för vissa investeringar i dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar som har ett väl utbyggts utbud av
grundläggande servicefunktioner.
Servicebidrag skall fortsättningsvis kunna lämnas
med högst 200 000 kronor till nämnda verksamheter.
Investeringsbidrag skall fortsättningsvis kunna
lämnas med högst 50 % av utgifterna för vissa utbildningsåtgärder för butiksägare och anställda.
Investeringslån skall upphöra. Regionalt utvecklingslån skall namnändras till landsbygdslån.
Hemsändningsbidraget skall förbättras bl.a. genom att det fortsättningsvis skall kunna lämnas med
högst 30 kronor per hushåll och inköpstillfälle förutsatt att respektive kommun bidrar med ett minst lika
stort belopp. I särskilda fall skall bidraget kunna
uppgå till högst 45 kronor.

Skälen för regeringens förslag
Riksdagen beslutade våren 1994 att som en temporär åtgärd bl.a. införa ett tillfälligt småföretagsstöd.
För att främja sysselsättningsskapande investeringar och inomregional balans kan således för närvarande tillfälligt småföretagsstöd lämnas av respektive länsstyrelse i hela landet till företag, som inte
verkar inom syntetfiberindustrin eller stålindustrin
och som har högst 50 anställda. Vidare finns också
begränsningar vad gäller bl.a. årsomsättningens och
balansomslutningens storlek. Bidrag kan lämnas med
högst 15 % av stödberättigade utgifter. Reglerna i
övrigt är i stor utsträckning desamma som för regionalt utvecklingsbidrag. De närmare villkoren återfinns i förordningen (1994:773) om tillfälligt småföretagsstöd.
Som tidigare berörts i avsnitt 3.2.7 har under
budgetåren 1994/95 och 1995/96 800 respektive 400
miljoner kronor av medel för arbetsmarknadspolitiska åtgärder överförts till länsstyrelserna för verksamhet med tillfälligt småföretagsstöd. I skilda beslut under åren 1996 och 1997 har regeringen tilldelat
länsstyrelserna ytterligare medel för verksamhet med
småföretagsstöd under åren 1996, 1997 och 1998.
Eftersom stödformen enligt gjorda utvärderingar
visat sig ha positiva effekter föreslår regeringen nu att
den inte längre skall vara temporär utan ingå bland
de företagsinriktade åtgärder som länsstyrelserna kan
vidta. Regeringen föreslår därför senare (avsnitt 5)
att småföretagsstöd införs som ett nytt ändamål inom anslaget A 1. Regionalpolitiska åtgärder.
Regeringen föreslår som en följd härav att stödformen i fortsättningen skall benämnas småföretagsstöd.
Några förändringar av själva stödformen föreslås
inte.

Underlagsrapporter
Glesbygdsverkets och Konsumentverkets rapport:
Service i gles- och landsbygd och den remissammanställning som Glesbygdsverket sammanställt, samt
inkommen skrivelse från Konsumentverket.
Rapporten innehåller bl.a. förslag på förändringar
av stöd till kommersiell service. Bl.a. föreslås att avskrivningslån bör kunna lämnas med 85 % av de
godkända utgifterna för investering, till företag som
har ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner eller som gör en investering som innebär
en komplettering av verksamheten med sådana servicefunktioner, som avser samlokalisering med annat
detaljhandels- eller tjänsteföretag vars huvudsakliga
verksamhet riktar sig till konsumenter, eller som avser dagligvarublockens åtgärdsprogram för rationalisering av landsbygdsbutiker.
Servicebidrag bör kunna lämnas med upp till
200 000 kronor till företag som har ett väl utbyggt
utbud av grundläggande servicefunktioner.
Vidare föreslår Glesbygdsverket och Konsumentverket att avskrivningslån bör kunna lämnas med
högst 85 % av de godkända utgifterna för investeringen, till investeringar i produktutveckling, utbildning, eller andra liknade ändamål.
Även hemsändningsbidraget föreslås förbättras.
Hemsändningsbidraget bör kunna lämnas med ett
schablonbelopp på 30 kronor per utfört hemsändningsuppdrag förutsatt att kommunerna bidrar med
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minst lika stort belopp. För stöd därutöver lämnas
statligt stöd med högst 50 %. Det statliga hemsändningsbidraget kan dock högst uppgå till 45 kronor
per hushåll och hemsändningstillfälle. Bidraget skall
även kunna lämnas för kommunens kostnader för att
anordna särskilda inköpsturer för de hushåll som har
störst avstånd eller saknar möjligheter att på annat
sätt själva ta sig till butiken. I detta fall bör bidraget
uppgå till 50 % av kommunens nettokostnader,
dock högst 45 kronor per inköpstillfälle. Hemsändningsbidraget bör även kunna lämnas för faktiska
bilkostnader, när hemdistribution anordnas av lokala
utvecklingsgrupper, byalag och liknande. I dessa fall
kan kommunen ge handlaren bidag till kostnader för
ordermottagning och ihopplockning av varor.

Stöd till kommersiell service kan i dagsläget lämnas som hemsändningsbidrag, avskrivningslån, investeringslån, regionalt utvecklingslån och servicebidrag.
Avskrivningslånet inom landsbygdsstödet har numera namnändrats till landsbygdsbidrag.
Stöd till kommersiell service kan lämnas som avskrivningslån och investeringslån för anskaffning eller ny-, till- eller ombyggnad eller större reparation av
lokaler som behövs för verksamheten och för inredning eller annan utrustning av sådana lokaler, och till
anskaffning eller ombyggnad eller större reparation
av en varubuss, samt för inredning och annan utrustning av sådana fordon. Avskrivningslånet kan lämnas med högst 50 % av de utgifter som godkänts av
investeringen. I de fall som en investering genomförs
för att uppfylla krav som har ålagts verksamheten
genom föreskrifter i lag eller förordning får avskrivningslån lämnas med ett belopp som motsvarar högst
85 % av de godkända utgifterna för investeringen.
Servicebidrag får lämnas endast om det finns särskilda skäl och med högst 150 000 kronor per år.
Bidraget kan lämnas för att fördröja eller förhindra
nedläggning av butiker som är särskilt viktiga för
konsumenternas varuförsörjning. Detta bidrag används ibland som ett stöd i avvaktan på att långsiktigt verkande överlevnadsinsatser för butiken prövas.
För vissa avlägset belägna butiker, där sådana åtgärder vidtagits, kan servicebidraget vara enda sättet att
bevara dagligvaruförsörjningen.
Hushåll med långa avstånd till närmaste butik eller som saknar möjligheter att själva besöka butiken
får idag ofta sina varor hemskickade via subventionerad hemsändning eller genom hemtjänstens försorg. Behovet av sådan service beräknas öka i takt
med att dagligvarubutiker i glesbygd läggs ned.
Kommunens bidrag till handlare som distribuerar
varor hem till hushållen lämnas med mycket varierande belopp och med ersättningsregler som varierar
mellan kommunerna. Undersökningar pekar på att
ersättningen i genomsnitt är cirka 30 kronor per
hemsändning. Den faktiska kostnaden har uppskattats till cirka 90 kronor per hemsändning. Idag får
bidrag lämnas med belopp som motsvarar högst
35 % eller, om det finns synnerliga skäl, högst 50 %
av kommunens nettoutgift för hemsändningen. Bidrag kan lämnas endast om nettoutgiften uppgår till
minst ett halvt basbelopp.
Ett alternativ som förordas av många hushåll, och
som en undersökning genomförd av Konsumentverket bekräftar, är att hushållen skulle föredra en distributionsform som innebär att kommunen organiserar inköpsturer för de hushåll som inte har möjlighet
att ta sig till en butik.

Remissinstanserna
Remissinstanserna är överlag positiva till utredningens förslag om förbättringar av stödet till kommersiell service. Flertalet länsstyrelser tillstyrker förslaget
om att s.k. mjuka investeringar skall bli stödberättigade, men ifrågasätter om inte stödnivån föreslås bli
för hög. Bland annat länsstyrelserna i Värmlands och
Västernorrlands län är positiva till förslaget i sin helhet vad avser ett förhöjt stöd för att vidga serviceutbudet. NUTEK ställer sig tveksam till förhöjt stöd
och anser bl.a. att bidragsnivåer inte bör överstiga
50 %. Högre statligt stöd bör, enligt NUTEK,
kompletteras med vanliga lån. NUTEK anser vidare
att det är av vikt att avgränsa kostnaderna för produktutveckling ifrån driftkostnader.
Länsstyrelsen i Norrbottens län anser att ett förbättrat hemsändningsbidrag inte bör begränsas av
kommungränser och Vetlanda kommun delar utredningens uppfattning att hemsändningsbidraget bör
höjas.

Skälen för regeringens förslag
För stöd till kommersiell service i glesbygd är tillgången på service avgörande för vilka orter och därmed butiker som kan komma i fråga för stöd. Bedömningskriterierna för stöd till kommersiell service
skiljer sig från landsbygdsstöd till företag. Bland annat beaktas avstånd till närmaste butik för avgränsning av vad som bör beaktas som serviceglesa områden. Någon ändring av bedömningsgrunderna för att
bestämma områden eller orter där stöd till kommersiell service kan lämnas föreslås inte.
Stöd till kommersiell service kan lämnas till kommuner, näringsidkare med fasta försäljningsställen
för dagligvaror och drivmedel, näringsidkare med
fasta försäljningsställen för fackhandelsvaror samt
näringsidkare som säljer dagligvaror via varubuss.
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Avskrivningslånet inom stöd till kommersiell
service namnändras till investeringsbidrag

Utbildningsåtgärder
Det finns särskilda behov att höja kompetensnivån hos butiksägare och anställda inom dagligvaruhandeln i glesbygd. Ett område bland flera som
ställer allt högre krav på kompetens är system baserade på informationsteknik. Regeringen föreslår
även att investeringsbidraget skall kunna lämnas
med högst 50 % av utgiften för kompetenshöjande utbildningsinsatser för butiksägare och anställda inom utbildningsområden som är kopplade till
dagligvaruhandeln.

Avskrivningslånet inom stöd till kommersiell service föreslås namnändras till investeringsbidrag.
Motsvarande förändring har genomförts inom
landsbygdsstödet, vilket innebar att det tidigare
avskrivningslånet numera omvandlats till ett
landsbygdsbidrag. Detta innebär en förenkling i
stödsystemet och stödhanteringen underlättas på
regional nivå.

Ett bredare serviceutbud m.m.
Investeringslånet upphör m.m.
Det krävs särskilda åtgärder för att begränsa utslagningen av dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar som är strategiska för konsumenters
serviceförsörjning. Inriktningen bör bl.a. vara att
stimulera dessa till att vidga serviceutbudet. Länsstyrelserna bör också aktivt stimulera och komplettera handelns pågående utvecklingsprogram för
lanthandeln så att det kan få ett större genomslag.
Regeringen delar Konsumentverkets och Glesbygdsverkets uppfattning att reglerna för stöd till
kommersiell service bör ändras så att det blir
möjligt att premiera de företag som vidgar det
grundläggande utbudet av service. Motivet är att
det är ett samhällsintresse att hushållen har tillgång till grundläggande service som post, bank,
apotek m.m. och att kostnaderna skulle kunna
hållas låga genom att tjänsterna ombesörjs av
dagligvarubutiker eller drivmedelsanläggningar.
Regeringen föreslår därför att investeringsbidrag
fortsättningsvis skall kunna lämnas med högst 85 %
av godkända utgifter för investeringar i sådana verksamheter som har ett väl utbyggt utbud av grundläggande servicefunktioner eller som gör en investering
som innebär en komplettering av verksamheten med
grundläggande servicefunktioner. Bidrag med detta
belopp föreslås också kunna lämnas till företag som
avser samlokalisering med annat detaljhandels- eller
tjänsteföretag vars huvudsakliga verksamhet riktar
sig till konsumenter, eller som avser dagligvarublockens åtgärdsprogram för rationalisering av landsbygdsbutiker.
Även servicebidraget föreslås höjas till 200 000
kronor för nämnda verksamheter med ett brett utbud av servicefunktioner.

Konsumentverket har bedömt att det inte finns
några bärande skäl för att bibehålla stödformen
investeringslån eftersom de regionala utvecklingslånen fyller samma funktion. Konsumentverket
föreslår därmed att stödformen investeringslån
upphör.
Regeringen anser att detta förslag förenklar i stödsystemet och föreslår att investeringslånet skall upphöra. Det bör vara en uppgift för regeringen att besluta om de förändringar som erfordras för att
regionala utvecklingslån skall kunna ersätta investeringslånet. Regeringen föreslår även att regionala utvecklingslån, liksom inom landsbygdsstödet, namnändras till landsbygdslån (avsnitt 4.2).

Hemsändningsbidraget förbättras
För att förbättra för de hushåll som bor avlägset
och för att anpassa stödformen till dagens behov,
föreslår regeringen, att hemsändningsbidraget i
fortsättningen skall kunna lämnas med ett schablonbelopp på högst 30 kronor per utfört hemsändningsuppdrag förutsatt att respektive kommun bidrar med minst lika stort belopp. För stöd
därutöver kan lämnas 50 %. Det statliga hemsändningsbidraget kan dock högst uppgå till 45
kronor per hushåll och hemsändningstillfälle.
Hemsändningsbidraget bör även kunna lämnas
för kommunens kostnader för att anordna särskilda inköpsturer för de hushåll som har störst
avstånd eller saknar möjligheter att på annat sätt
ta sig till butiken. I detta fall skall bidraget uppgå
till högst 50 % av kommunens nettokostnader,
dock högst 45 kronor per hushåll och inköpstillfälle.

31

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

32

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

5 Anslagsfrågor

A 1.

1995/96
Därav

1996

Regionalpolitiska åtgärder

Utgift 1

1 976 163 2

Utgift

1 232 456
4

1997

Anslag

1 453 517

1998

Förslag

1 597 517

1999

Beräknat

1 623 517

2000

Beräknat

1 623 517

Reservationer
Utgiftsprognos

nala utvecklingsinsatser m.m. om sammanlagt cirka
2 060 miljoner kronor med följande fördelning mellan huvudändamålen (fördelningen för budgetåret
1994/95 inom parentes):

3 005 99 3 5

2 400 000

–

lokaliserings- och
utvecklingsbidrag

462 miljoner kronor
(431 miljoner kronor)

–

landsbygdsstöd och
stöd till kommersiell
service

673 miljoner kronor
(483 miljoner kronor)

–

regionalpolitisk
projektverksamhet

365 miljoner kronor
(503 miljoner kronor)

–

medfinansiering av
564 miljoner kronor
strukturfondsprogram (ej aktuellt under budgetåret)

6

1. Anslagen C 1. Lokaliseringsbidrag m.m. och C 2. Regionala utveckl
ingsinsatser m.m.
2. Beloppen anges i tusental kronor
3. De belopp som inte var uppbundna genom beslut uppgick till 395 000
tkr. Härav har senare 200 000 tkr bortförts som besparing.
4. Anslaget har i tilläggsbudget minskats med 122 500 tkr.
5. Efter besparingar på 39 tkr.
6. Inkl. äldreanslagen C 1. Lokaliseringsbidrag m.m och C 2. Regionala
utvecklingsinsatser m.m.

Från och med budgetåret 1997 har anslagen C 1.
Lokaliseringsbidrag m.m. och C 2. Regionala utvecklingsinsatser m.m. slagits samman till A 1. Regionalpolitiska åtgärder. Anslaget disponeras av länsstyrelserna, Närings- och teknikutvecklingsverket
(NUTEK) och regeringen. De ändamål till vilka medel från anslaget kan användas framgår i det följande
under rubriken Regeringens överväganden.
Från anslaget C 1. Lokaliseringsbidrag m.m. har
NUTEK och regeringen under budgetåret 1995/96
beslutat om lokaliseringsbidrag för 182 miljoner
kronor samt om utvecklingsbidrag med 29 miljoner
kronor. För vissa garantiåtaganden gentemot banker
har utbetalats 5 miljoner kronor. För administration
av det regionalpolitiska stödet m.m. har 16 miljoner
kronor utbetalats till Svenska Handelsbanken i Östersund. För uppföljning, utvärdering och informationsinsatser har NUTEK använt 4,3 miljoner kronor. Inget nytt lån till privata regionala
investmentbolag har beviljats eller utbetalats under
budgetåret 1995/96. Utestående sådana lån uppgick
till 52 miljoner kronor per den 31 december 1996.
Länsstyrelserna fattade under budgetåret 1995/96
beslut om stöd med medel från anslaget C 2. Regio-

Härutöver användes cirka 16 miljoner kronor för
uppföljning och utvärdering.
De sammanlagda utgående reservationerna uppgick vid budgetårets 1995/96 slut till cirka 3 000
miljoner kronor. Härav beräknas cirka 2 000 miljoner kronor betalas ut under innevarande budgetår.
De medel på anslagen som inte var ianspråktagna
genom beslut uppgick vid budgetåret 1995/96 års
utgång till 395 miljoner kronor, varav 356 miljoner
kronor på anslaget C 1. Lokaliseringsbidrag m.m.
och 39 miljoner kronor på anslaget C 2. Regionala
utvecklingsinsatser m.m. Regeringen beslutade i april
1997 att i form av besparing föra bort 200 miljoner
kronor från anslaget.
Anledningen till att utgiftsprognosen för innevarande budgetår endast uppgår till 500 miljoner kronor är att medel till dessa ändamål under 1997 i första hand beräknas disponeras från de äldre anslagen C
1. Lokaliseringsbidrag m.m. och C 2. Regionala utvecklingsinsatser m.m.
En besparing på 90 miljoner kronor har gjorts på
anslaget för att finansiera av regeringen föreslagna
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utgiftsökningar
(prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284).
Ytterligare information om utfallet för de viktigaste ändamålen har lämnats i avsnitt 3.

uppdragsmyndigheter, ideella organisationer och
kommuner.
Riksdagen beslutade våren 1997 (prop.
1996/97:150, bet. 1996/97FiU20, rskr. 1996/97:284)
att medel från anslaget skall kunna användas även
för vissa utgifter för beslutsgrupper knutna till strukturfondsprogram. Avsikten med regeringens förslag
var emellertid att medel även skall få användas för
administrationskostnader till följd av vissa länsstyrelsers uppdrag som fondansvarig myndighet för Interreg II A–program.
Regeringen har därför beslutat att medel från anslaget av berörda länsstyrelser skall kunna användas
för administrationskostnader som hänförs till uppdraget som fondansvarig myndighet för Interreg II Aprogram. Eftersom riksdagens ställningstagande på
denna punkt inte varit tydligt vill regeringen härmed
anmäla det något utökade användningsområdet för
anslaget i fråga.
Från och med budgetåret 1998 kommer i vissa län
en del av de uppgifter till vilka medel anslås under
detta anslag att övertas av regionala självstyrelseorgan.
Huvuddelen av anslaget beräknas komma att användas av länsstyrelserna, eller i vissa fall självstyrelseorganen, för dels olika företagsstöd, dels medfinansiering av strukturfondsprogram. Intensifieringen av
arbetet med EG:s strukturfonder innebär att svensk
medfinansiering av dessa projekt kan väntas ta i anspråk en allt större del av anslaget.
Med anledning av riksdagens beslut om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning
(prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr.
1996/97:77) skall fr.o.m. budgetåret 1998 självstyrelseorganen i Kalmar, Gotlands och Skåne län bl.a.
överta ansvaret för att utarbeta regionala utvecklingsstrategier och huvuddelen av de regionalpolitiska åtgärdsmedel som berörda länsstyrelser disponerar i nuvarande system.
Självstyrelseorganen i berörda län avses få disponera medlen med samma typ av riktlinjer som gäller
för länsstyrelserna.
Huvuddelen av de medel regeringen fördelar till
respektive län skall enligt riksdagens beslut i tillämpliga delar tillföras självstyrelseorganet för följande av
de ändamål som angivits ovan:

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att medel från detta anslag fortsättningsvis anvisas till följande ändamål:
– regionala utvecklingsbidrag,
– lån till privata regionala investmentbolag,
– landsbygdsbidrag,
– stöd till kommersiell service,
– småföretagsstöd,
– sysselsättningsbidrag,
– regional och central projektverksamhet,
– medfinansiering av strukturfondsprogram,
– vissa utgifter för beslutsgrupper knutna till
strukturfondsprogram m.m.,
– uppföljning och utvärdering samt
– viss central utvecklingsverksamhet m.m.
Två nya ändamål föreslås sålunda finansieras med
medel från anslaget jämfört med innevarande budgetår. Det är dels sysselsättningsbidrag, som nu finansieras med medel från anslaget A 5. Sysselsättningsbidrag, dels småföretagsstöd. Medel för
tillfälligt småföretagsstöd har tidigare anvisats dels
under budgetåren 1994/95 och 1995/96 under tionde
huvudtitelns reservationsanslag A 2. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder: anslagsposten särskilda regionala åtgärder för regional utveckling och tillväxt,
dels under reservationsanslaget för budgetåret
1995/96 A 16. Program för småföretagsutveckling,
förnyelse och tillväxt.
Utgiften för sysselsättningsbidrag var under budgetåret 1995/96 324 miljoner kronor, varav 256
miljoner kronor under år 1996. För budgetåret 1997
har anvisats sammanlagt 235 miljoner kronor, varav
35 i tilläggsbudget. För budgetåret 1997 prognosticeras utgiften till 235 miljoner kronor. NUTEK har för
budgetåret 1998 föreslagit ett anslag på 200 miljoner
kronor.
En närmare redogörelse för verksamheten med
tillfälligt småföretagsstöd har lämnats i avsnitt 3.2.7.
Det viktigaste motivet för att inlemma de två nya
ändamålen är att härigenom uppnå en större flexibilitet i de regionalpolitiska åtgärderna.
Åtgärderna kan bl.a. rikta sig till privata, kooperativa och statliga företag samt i vissa fall affärsverk,

– regionala utvecklingsbidrag,
– landsbygdsbidrag,
– stöd till kommersiell service,
– småföretagsstöd,
– regional projektverksamhet,
– medfinansiering av strukturfondsprogram,
– vissa utgifter för beslutsgrupper knutna till strukturfondsprogram samt
– uppföljning och utvärdering.
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och andra återbetalningar på lånen tillförs numera
andra inkomsttitlar. Under budgetåret 1995/96 tillfördes de detta anslag.
Under sistnämnda budgetår utbetalades 105,1
miljoner kronor i lokaliseringslån. I räntor och amorteringar inbetalades 50,5 respektive 115,1 miljoner
kronor. Under detta budgetår var således återbetalningarna större än utgifterna. Utestående belopp vid
låntagares konkurs var 28,0 miljoner kronor och eftergivet belopp i samband med företagsrekonstruktioner uppgick till 5,0 miljoner kronor. Utestående
fordringar på lokaliseringslån uppgick den 31 december 1996 till 625 miljoner kronor.

För ändamålet regional projektverksamhet bör
gälla att även länsstyrelserna i berörda län tilldelas
vissa medel för att kunna bedriva projekt för t.ex.
statlig samordning för ekonomisk tillväxt – regional
näringspolitik – samt för servicelösningar i glesbygd
och vissa jämställdhetsprojekt.
För ändamålet uppföljning och utvärdering bör
gälla att självstyrelseorganen disponerar vissa medel
för uppföljning av enskilda projekt medan berörda
länsstyrelser tilldelas medel för att fullgöra en statlig
uppföljning av genomförda åtgärder.
Således bör även länsstyrelserna i berörda län disponera vissa medel från anslaget.
En viss del av anslaget avses liksom för närvarande att disponeras av NUTEK och regeringen för central utvecklingsverksamhet m.m.
Anslagsbehovet beräknas för budgetåret 1998 till
1 597 miljoner kronor.
Det bör även fortsättningsvis vara en uppgift för
regeringen att fördela anslaget mellan länen och utfärda de föreskrifter som behövs. Vid fördelningen av
medel mellan länen bör som hittills de regionala problemens svårighetsgrad utgöra den huvudsakliga fördelningsnyckeln med särskilt beaktande av medfinansieringsbehovet
av
åtgärder
inom
strukturfondsprogrammen samt beräknat behov av
medel för det nya ändamålet sysselsättningsbidrag.
Outnyttjade medel på de nuvarande reservationsanslagen C 1. Lokaliseringsbidrag m.m. och C 2. Regionala utvecklingsinsatser m.m. får regeringen använda längst t.o.m. budgetåret 1999. De åtaganden
som staten gjort gentemot stödmottagare sträcker sig
i många fall över ett flertal år. Så länge ändamålen
för detta ramanslag är detsamma som för de äldre
reservationsanslagen kan även medel från ramanslaget användas till nämnda åtaganden.

Regeringens överväganden
I avsnitten 3.2.1, 4.1 och 4.2 redogörs närmare för
utfall, uppföljning m.m. samt föreslagna förändringar beträffande de regionala utvecklingslånen.
Förslagen innebär bl.a. att regionala utvecklingslån enligt förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service i fortsättningen
skall benämnas landsbygdslån.
Medel under anslaget föreslås därför fortsättningsvis anvisas dels för regionala utvecklingslån,
dels för landsbygdslån.

A 3. Täckande av förluster på grund
av kreditgarantier inom regionalpolitiken
Utgift

18 480 1 2

Utgift

16 191

1997

Anslag

13 000

1998

Förslag

12 000

1999

Beräknat

11 000

2000

Beräknat

10 000

1995/96
Därav

A 2. Regionalpolitisk låneverksamhet

Utgift

- 60 261 1

Utgift

- 34 062

1997

Anslag

390 000

1998

Förslag

390 000

1999

Beräknat

390 000

2000

Beräknat

390 000

1995/96
Därav

1996

Reservation
Utgiftsprognos

02

1996

Utgiftsprognos

13 000

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Förslagsanslag

200 000 3

Anslaget disponeras av Glesbygdsverket för infrianden av kreditgarantier för lån som lämnats av länsstyrelserna före den 1 januari 1997. Därefter har
samtliga system med kreditgarantier inom regionalpolitiken upphört.
Från anslaget betalas utgifter för att infria statliga
garantier enligt förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service.
Från anslaget betalas också utgifter för att infria
statliga garantier enligt förordningen (1990:643) om
glesbygdsstöd (upphävd 1994:577).

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. Efter besparingar på 655 671 tkr med anledning av övergång till brutto
redovisning av låneverksamheten.
3. Eftersom anslaget utgör beslutsram för 22 beslutsinstanser beräknas
inte hela beloppet komma att utnyttjas.

Över anslaget anvisas för närvarande medel för regionala utvecklingslån som beviljas av länsstyrelserna, NUTEK eller regeringen. Räntor, avbetalningar
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Vidare betalas från anslaget utgifter för att infria
garantier enligt förordningen (1985:619) om glesbygdsstöd (upphävd 1990:643), enligt förordningen
(1979:638) om statligt stöd till glesbygd (upphävd
1985:619), enligt förordningen (1973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd (upphävd
1980:877) samt enligt förordningen (1976:208) om
statligt stöd till skärgårdsföretag och förordningen
(1978:465) om särskilt stöd till lantbruksföretag i
vissa glesbygder (upphävd 1979:638).
Under de senaste budgetåren har utgifterna på anslaget utvecklats enligt följande sammanställning:

Regeringens överväganden
I sitt budgetunderlag beräknar RFV, med utgångspunkt i gällande regler, medelsbehovet till 415 miljoner kronor för budgetåret 1998.
Regeringen föreslår på basis härav att anslaget
skall uppgå till 415 miljoner kronor för budgetåret
1998.

A 5. Transportbidrag
BUDGETÅR

UTGIFT MILJONER KRONOR

1991/92

15,6

1992/93

15,3

1993/94

12,8

1994/95

Utgift

661 998 1 2

Utgift

495 572

1997

Anslag

303 000 3 )

10,0

1998

Förslag

336 000

1995/96 (18 mån)

18,4

1999

Beräknat

336 000

1995/96 (12 mån)

12,1

2000

Beräknat

336 000

1995/96
Därav

716 795 1 2

Utgift

424 414

1997

Anslag

420 000

1998

Förslag

415 000

1999

Beräknat

410 000

2000

Beräknat

430 000

Därav

1996

384 000 4

Över anslaget, som disponeras av Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), anvisas medel för
transportbidrag enligt förordningen (1980:803) om
regionalpolitiskt transportstöd.

A 4. Ersättning för nedsättning av
socialavgifter
Utgift

Utgiftsprognos

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Förslagsanslag
3. Anslaget har i tilläggsbudget tillförts 81 000 tkr
4. Överskridandet beror till största delen på den förbättrade ekonomiska
konjunkturen.

Den 31 mars 1997 uppgick det sammanlagda garanterade lånebeloppet till 63,1 miljoner kronor.

1995/96

1996

Regeringens överväganden
Utgiftsprognos

I avsnitt 3.2.6 och 4 redogörs närmare för utfall,
uppföljning m.m. samt regeringens bedömning att
bidraget tills vidare skall vara oförändrat. Regeringen kan konstatera att det råder bristande kunskap om transportmarknaden i stödområden och
dess villkor. Därför bör medel avsättas för utvärdering av transportbidraget och fortsatta studier
av transportmarknaden i stödområden.
Regeringen föreslår, på basis av underlag från
NUTEK, att anslaget för budgetåret 1998 skall uppgå till 336 miljoner kronor.

406 000

1. Beloppen anges i tusental konor
2. Förslagsanslag

Från anslaget, som disponeras av Riksförsäkringsverket (RFV), täcks fr.o.m. den 1 januari 1991 bortfall av avgiftsinkomster till följd av tillämpningen av
lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter.
Enligt denna lag skall den procentsats, efter vilken
arbetsgivaravgifter och egenavgifter sammanlagt beräknas, sättas ned t.o.m. utgiftsåret 2000 för verksamheter inom vissa näringsgrenar som bedrivs i stödområde 1 och delar av stödområde 2. Fr.o.m. år
1997 är nedsättningen åtta procentenheter.
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A 6. Glesbygdsverket
Utgift

31 987 1

Utgift

23 625

1997

Anslag

23 573

1998

Förslag

23 393

1999

Beräknat

23 993

2000

Beräknat

24 611

1995/96
Därav

1996

Anslagssparande

5 193 2

Utgiftsprognos

28 766

betat fram ett program för småskalig landsbygdsturism, samt arbetat med ett nationellt strategiskt
handlingsprogram för skärgården. Verket har dessutom tagit fram ett antal publikationer samt svarat
för sekretariatsuppgifter åt sju övervakningskommittéer. Under budgetåret påbörjades arbetet med att,
på regeringens uppdrag, ta fram underlag för en regionalpolitisk proposition.
Verket har också redovisat att man i stor utsträckning bedriver ett miljöarbete i linje med Agenda 21.

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Efter besparingar på 250 tkr.

Målen för Glesbygdsverket är att förbättra levnadsförhållandena och utvecklingsmöjligheterna för glesoch landsbygdsbefolkningen. Tyngdpunkten i detta
arbete skall enligt verkets instruktion ligga i skogslänens inre delar samt i skärgårdarna. Verket skall
även utveckla sin roll som samordnare av gles- och
landsbygdsinsatser. Glesbygdsverket skall dessutom
svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittéer för EG–kommissionens strukturfondsprogram för mål 5b och för kommissionens gemenskapsinitiativ Leader II.
Verket skall också utveckla sin roll som central
sektorssamordnare genom att aktivt följa och bevaka
genomförandet av olika åtgärder i glesbygden.
Glesbygdsverket kan i enlighet med sin instruktion
anses ha två huvuduppgifter. Den ena är att svara för
myndighetsfrågor rörande gles- och landsbygdsutveckling. Den andra är att med hjälp av främst rådgivning och information stödja det lokala utvecklingsarbetet.
Glesbygdsverket har som utgångspunkt för sitt
arbete att synliggöra glesbygdens resurser och utvecklingsmöjligheter.
Glesbygdsverket delar in sin verksamhet i sex
verksamhetsgrenar: Utredningsverksamhet, sektorssamordning, pilotprojekt, information och rådgivning, uppföljning och utvärdering samt strukturfonder. Verksamhetsgrenen strukturfonder är ny och
ianspråktar cirka en fjärdedel av verkets samlade resurser.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen
i allt väsentligt är rättvisande och har vid sin
granskning inte funnit något väsentligt som tyder
på att ledningens förvaltning inte står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.
Regeringen bedömer att revisionens iakttagelser
inte föranleder någon åtgärd.

Slutsatser
Det övergripande målet för Glesbygdsverket skall
kvarstå.
Regeringen bedömer att verket har nått sina verksamhetsmål.
En viktig uppgift för Glesbygdsverket är att samordna olika samhällssektorers verksamhet och åtgärder i glesbygden. Regeringen överväger att instruera
verket att ytterligare utveckla detta arbete och ha
fortsatta kontakter med centrala sektorsföreträdare
bl.a. för att det skall hålla sig informerat om pågående förändringar. Regeringen avser att i en regionalpolitisk proposition återkomma till dessa frågor.
Glesbygdsverket skall tillsammans med Folkrörelserådet gemensamt svara för det svenska Leadernätverket. Detta är ett viktigt instrument för att sprida kunskaper och erfarenheter om innovativa landsbygdsutvecklingsprojekt.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Glesbygdsverket redovisar viktigare insatser och
resultat under de olika verksamhetsgrenarna.
Härav kan bl.a. nämnas att verket utropat 1997
till Landsbygdens år och därvid uppmanat alla verk
att utarbeta förslag för landsbygdens utveckling.
Verket har med sin sakkompetens ansvarat för och
medverkat i flera olika statliga utredningar samt haft
täta kontakter med affärsdrivande verk och bolag
som t.ex. Posten AB och Telia. Verket har också ar37

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 19

A 7.

Statens institut för regionalforskning
Utgift

12 367 1

Utgift

8 205

1997

Anslag

7 931

1998

Förslag

7 943

1999

Beräknat

8 101

2000

Beräknat

8 264

1995/96
Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen
i allt väsentligt är rättvisande och har vid sin
granskning inte funnit något väsentligt som tyder
på att ledningens förvaltning inte står i överensstämmelse med tillämpliga föreskrifter och särskilda regeringsbeslut.
Regeringen bedömer att revisionens iakttagelser
inte föranleder någon åtgärd.

636

8 567

1. Beloppen anges i tusental kronor

Målen för Statens institut för regionalforskning (SIR)
verksamhet är att initiera och samordna forskning
inom regionalpolitikens område samt se till att
forskningsresultaten blir tillgängliga för olika intressenter. SIR har i år inlett genomförandet av två nya
forskningsprogram, ett som rör konsekvenserna av
EU–medlemskapet i ett regionalt perspektiv och ett
som behandlar de regionala utvecklingsprocesserna
ur ett könsperspektiv. SIR skall dessutom medverka i
framtagandet av ett forskningsprogram för landsbygdsutveckling.

Slutsatser
Målen med verksamheten skall kvarstå.

A 8. Europeiska regionala utvecklingsfonden
1995/96
Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SIR:s verksamhet under budgetåret 1995/96 har
fokuserats dels på att genomföra och avsluta det
forskningsprogram som avser perioden 1993–
1996, dels på att utforma ett forskningsprogram
för åren 1997–1999.
1993–1996 års forskningsprogram har koncentrerats på tre huvudområden: ”Regionalpolitikens aktörer”, ”Regional kompetens och konkurrenskraft”
samt ”Försörjningssystem och livsformer i svenska
regioner”.
Totalt har 14 olika delprojekt bedrivits inom ramen för de tre huvudområdena. Fem har slutredovisats. Resterande projekt beräknas vara genomförda
före 1997 års utgång. Under åren 1993–1996 har
hittills 21 rapporter och tre böcker publicerats. Den
genomsnittliga försäljningen uppgår till cirka 200
exemplar per publikation.
Med syfte att sprida kunskap om regional forskning publicerar SIR ett nyhetsbrev med en upplaga
om 2 500 exemplar cirka sex gånger per år samt arrangerar och deltar i seminarier om regional utveckling.

1996

Utgift

9 950 1 2

Utgift

9 950

1997

Anslag

915 000

1998

Förslag

748 000

1999

Beräknat

782 000

2000

Beräknat

462 000

Utgiftsprognos

750 000

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Förslagsanslag

Anslaget disponeras av NUTEK och vissa länsstyrelser för utbetalningar från EG:s regionalfond. Det
motsvaras av en inkomstpost på statsbudgetens inkomstsida. Regionalfonden är en av EG:s fyra fonder
som delfinansierar 23 utvecklingsprogram för strukturfondernas mål 2, 5b och 6 samt vissa av de s.k.
gemenskapsinitiativen. Innevarande programperiod
löper för Sveriges del från år 1995 t.o.m. år 1999. De
sista utbetalningarna beräknas ske under år 2001.
Utbetalningarna från EG:s övriga strukturfonder
redovisas dels under Arbetsmarknadsdepartementets
anslag för socialfonden inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv dels under Jordbruksdepartementets anslag avseende jordbruks- och fiskefonderna inom utgiftsområde 23 Jord- och
skogsbruk, fiske med anslutande näringar.

Regeringens överväganden
Den låga utgiften för budgetåret 1995/96 beror på
att besluten om strukturfondsprogrammen togs
för målen 2 och 6 i slutet av år 1995 och för övriga program först under våren och hösten 1996.
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A 9. Utgifter för lokalisering av
statliga arbetstillfällen till
Söderhamn

Detta medförde att arbetet med programmen kom
igång senare än beräknat. I praktiken kom t.ex.
arbetet med programmen inom gemenskapsinitiativet Intereg II A igång först i början av år 1997.
Det har inneburit att beloppet för beslutade medel
inte har nått tidigare beräknad nivå och därmed
har utbetalningarna från anslaget skjutits framåt i
tiden.
Från de första besluten under år 1996 fram till
den 15 maj 1997 har beslut fattats för 1 155 miljoner kronor, vilket innebär att cirka 37 % av ramen
är intecknad. Fram till den 15 augusti 1997 har 185
miljoner kronor, vilket motsvarar 6 % av ramen, betalats ut från regionalfonden. För perioden 1 juli–15
augusti 1997 uppgick utbetalningarna till 53 miljoner kronor, vilket indikerar en högre utbetalningstakt
än tidigare. För att nå angiven utgiftsprognos för år
1997 behöver utbetalningstakten öka ytterligare.
Hittills gjorda utbetalningar avser 366 olika projekt.
I de flesta fall har det varit fråga om en förstagångsutbetalning till ett projekt.
Regeringen avser att återkomma med ytterligare
information om inriktning och genomförande av
strukturfondsprogrammen i en regionalpolitisk proposition.
Anslaget föreslås för budgetåret 1998 till 748
miljoner kronor.

1998

Förslag

75 000 1

(reservationsanslag)
1. Beloppet anges i tusental kronor

Riksdagen har beslutat att verksamheten vid Hälsinge flygflottilj, F 15, i Söderhamn skall läggas ned
före den 1 januari 1999 (prop. 1996/97:4, bet.
1996/97:FöU04, rskr. 1996/97:109-112). Nedläggningen av verksamheten innebär att den redan ansträngda sysselsättningssituationen i kommunen försämras kraftigt. Med hänsyn härtill har regeringen
bl.a. beslutat att lokalisera 350 statliga arbetstillfällen
till Söderhamn.
En särskild utredare har tillkallats för att kontinuerligt till regeringen lämna förslag till åtgärder som
kan stärka utvecklingen i Söderhamn. I uppdraget
ingår dels att utarbeta ett förslag till vilka statliga
verksamheter som kan lokaliseras i Söderhamn och
att medverka vid genomförandet av beslutade lokaliseringar, dels att föreslå andra åtgärder som kan
stärka utvecklingen i Söderhamn (dir. 1996:83).

Regeringens överväganden
För utgifter för lokaliseringen av statliga arbetstillfällen disponerar regeringen under innevarande
budgetår upp till 25 miljoner kronor av arbetsmarknadspolitiska medel.
Ett anslag på 75 miljoner kronor föreslås anvisas
för ytterligare engångsvisa merkostnader som uppstår i samband med att statliga verksamheter etableras i Söderhamn.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. bemyndigar regeringen att under år 1998 för statens räkning åta sig ekonomiska förpliktelser i
samband med förvärv av eller intrångsersättning i
värdefulla naturområden som innebär åtaganden
om högst 60 000 000 kr för budgetåret 1999,

2. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Statens naturvårdsverk

ramanslag

268 104

A 2. Miljöövervakning m.m.

ramanslag

85 452

A 3. Bidrag till kalkningsverksamhet för sjöar och vattendrag

ramanslag

140 000

A 4. Investeringar och skötsel för naturvård

ramanslag

291 473

A 5. Koncessionsnämnden för miljöskydd

ramanslag

19 014

A 6. Kemikalieinspektionen

ramanslag

80 011

A 7. Visst internationellt miljösamarbete

ramanslag

37 762

obetecknat anslag

12 000

A 8. Stockholms internationella miljöinstitut
B 1. Statens strålskyddsinstitut

ramanslag

78 055

B 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader

ramanslag

75 479

B 3. Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

ramanslag

63 950

B 4. Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet m.m.

ramanslag

26 752

Summa för utgiftsområdet

1 178 052

5
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2 Inledning

2.1

Omfattning/ändamål

giskt hållbar inriktning anvisades budgetåret
1995/96. I andra delar ligger förklaringen i fördröjning av utbetalningar av beslutade forskningsprojekt
och andra projektmedel. Anslagssparandet på myndigheternas förvaltningsanslag beror till stor del på
vakanser och tidigare anslagssparande. Prognosen för
innevarande budgetår visar på ett minskat anslagssparande.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård omfattar frågor rörande biologisk mångfald och naturvård, vatten- och luftvård, avfallsfrågor, bilavgasfrågor, miljöskydd, miljö- och kretsloppsforskning,
kemikaliekontroll, strålskydd och säkerhetsfrågor
kopplade till kärnkraften samt internationellt miljösamarbete. Utgiftsområdet omfattar vidare utgifter
för Statens naturvårdsverk, Koncessionsnämnden för
miljöskydd, Kemikalieinspektionen, Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion.
Regeringens samordning av miljöpolitiken har sin
utgångspunkt i detta utgiftsområde samtidigt som
åtgärder för en god miljö i stor utsträckning också
finansieras inom ramen för andra utgiftsområden.
Främst gäller detta utgiftsområdena Internationellt
bistånd (7), Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande (18), Regional utjämning och utveckling (19), Energi (21), Kommunikationer (22), Jordoch skogsbruk, fiske med anslutande näringar (23)
och Näringsliv (24).

Större förändringar
Arbetet med att öka takten i omställningen av Sverige till ett ekologiskt hållbart samhälle har under året
haft hög prioritet i regeringens arbete. Under utgiftsområde 18 redovisar regeringen riktlinjer för ett treårigt stöd till lokala investeringsprogram för ekologisk hållbarhet. I en särskild skrivelse till riksdagen
redovisar regeringen i dag läget i arbetet för ekologiskt hållbar utveckling och hur Sverige skall vara en
pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologiskt hållbar utveckling. Det innebär en helhetssyn på
samhällsutvecklingen där hänsyn skall tas till ekologiska förutsättningar utan att ge avkall på en god
ekonomisk, social och kulturell utveckling.
Ett femårigt program för stöd till investeringar för
en ekologiskt hållbar samhällsutveckling beslutades
år 1996 (prop. 1995/96:222, bet. 1995/96:FiU15,
rskr. 1995/96:307). Programmet syftar till att ge
kommuner, företag och organisationer möjlighet att
pröva ny miljöteknik och nya metoder och därigenom driva på utvecklingen mot ekologisk hållbarhet.
Verksamheten har kommit i gång under våren och
regeringen har beslutat om de första investeringsbidragen.
De planerade besparingarna innebär för år 1998
en minskning med 195 miljoner kronor. Huvuddelen, 135 miljoner kronor, motsvaras av en indragning
av anslaget till miljö- och kretsloppsforskning. Indragningen bör väsentligen kunna kompenseras med

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

2 114,6

1 381,8

1 873,0

1998

1999

2000

1 178,0

1 198,4

1 152,9

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Arbetet med att göra Sverige till ett föredöme i strävan mot en ekologiskt hållbar utveckling har fått en
god start.
Anslagssparande och reservationer från föregående budgetår är relativt stort. Huvuddelen förklaras
av att medel för det femåriga programmet för investeringsbidrag för främjande av omställning i ekolo7
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2.2

medel från Stiftelsen för miljöstrategisk forskning
(MISTRA).
Mål för utgiftsområdet
De nu gällande övergripande målen för miljöpolitiken är att

Resultatbedömning och slutsatser

Tillståndet och utvecklingen inom området
I regeringens skrivelse 1996/97:50 På väg mot ett
hållbart samhälle beskrivs regeringens arbete under
år 1996 med omställningen till ett ekologiskt hållbart
samhälle. En viktig del är härvid att tydliggöra de
olika samhällssektorernas ansvar för hushållningen
med naturresurser och för att integrera miljöhänsyn i
sin verksamhet. Miljövårdsarbetet, som måste bedrivas långsiktigt, har under de senaste årtiondena inneburit att den fortgående miljöförstöringen i vårt
land har bromsats upp och har i viktiga avseenden
lett till en bättre miljö. Industriutsläppen fortsätter
nu att minska och avfallet nyttiggörs i allt större utsträckning. Avgaskraven för nya bilar leder till att
vägtrafikens utsläpp minskar. Luft och vatten är betydligt renare. Våra bestånd av havsörnar, sälar och
uttrar återhämtar sig. Betydande risker kvarstår
dock, bl.a. vid spridningen av vissa farliga kemikalier.
En viktig del av miljöpolitiken är att stimulera en
ökad resurseffektivisering. Begreppet faktor 10 - att
resursanvändningen behöver bli i genomsnitt 10
gånger effektivare de närmaste generationerna - har
förts fram för att framhålla nödvändigheten och
möjligheterna i en ökad resurseffektivisering och understryka vikten av att accelerera utvecklingen på
detta område. I Sveriges arbete med att nå ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle kan
begreppet faktor 10 fungera som kompass och stimulera till nödvändigt nytänkande.
På det nationella planet fokuseras arbetet allt mer
på de diffusa utsläppen och på miljöpåverkan från
varor och ämnen som är spridda och har långsiktig
påverkan. På flera områden håller system med producentansvar på att ta form och regeringens ambition är att producentansvar skall införas på ytterligare områden. Utsläppen från trafiken och jordbruket
av övergödande och försurande ämnen är alltjämt ett
problem.
Flera av de nationella miljöproblemen orsakas till
betydande del av utsläpp och nedfall från Europa
norr om Alperna och Karpaterna. Arbetet inom EU
och EU-utvidgningen har här stor betydelse. Europeiska kommissionen har, efter svenskt initiativ, föreslagit en gemensam strategi mot försurningen. Inom
EU införs - också på svenskt initiativ - ett tillverkaransvar för avgasrening på bilar och speciella krav på
kallstarter. Vidare arbetar EU på flera sätt med att få
bort farliga kemikalier eller minska riskerna med användningen av dem. EU har också ställt sig bakom
Sveriges krav på att avfallstransporterna skall minska
och att varje land skall ta ansvar för sina egna sopor.
Regering och riksdag har satt upp 167 miljömål.
Knappt hälften av de uppföljda målen, 39 av 85, har
antingen redan nåtts eller kommer att kunna nås in-

- skydda människors hälsa,
- bevara den biologiska mångfalden,
- främja en långsiktigt god hushållning med naturresurser samt
- skydda natur- och kulturlandskap.
De nu gällande målen för strålskydd, kärnsäkerhet
m.m. innebär att
- skydda människor, djur och miljö mot skadlig
verkan av joniserande och icke-joniserande strålning,
- kraven på säkerhet i kärnteknisk verksamhet tillgodoses och att Sveriges åtaganden för att förhindra spridning av kärnvapen och obehörig befattning med kärnämne och kärnavfall efterlevs.
Prioriteringar för 1998
Den biologiska mångfalden prioriteras genom att
medlen för investeringar i mark för naturvård och
vård av sådan mark behålls oförändrade. Medlen för
miljöövervakning är också oförändrade i avvaktan
på förslag i 1998 års miljöpolitiska proposition. För
bidrag till kalkning av försurade sjöar och vattendrag
beräknas 140 miljoner kronor.
Resurserna för myndigheternas kärnsäkerhetsoch strålskyddsarbete ökar som en följd av beslutet
om kärnkraftens avveckling.
Arbetet med att utveckla system för miljöledning
inleds inom flera myndigheter och även inom Regeringskansliet - utöver de 25 pilotmyndigheter som
för närvarande arbetar med detta.
En proposition med förslag till miljöbalk med
ikraftträdande den 1 januari 1999 avses läggas på
riksdagens bord under senhösten 1997. Förslaget
syftar till en samordnad och skärpt miljölagstiftning
och kommer att leda till vissa förändringar i miljövårdens organisation.
En samlad miljöpolitisk proposition inför 2000talet med förslag till bl.a. nya och omarbetade miljömål läggs på riksdagens bord våren 1998.

8
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om utsatt tid. Många av dessa mål är delmål eller
etappmål på vägen mot en viss miljökvalitet. Bland
de miljömål som enligt Naturvårdsverkets uppföljning nås eller redan har nåtts återfinns bl.a. mål som
gäller ozonnedbrytande ämnen, svenska svavel- och
svaveldioxidutsläpp, arsenikutsläpp, klorblekmedel i
maskintvättmedel, återtagning av däck, en del dryckesförpackningar och returpapper, utsläpp av kvicksilver och bly med flera metaller. Bland de mål som
verket då bedömde sannolikt inte skulle nås till utsatt
tid återfinns bl.a. målen som gäller koldioxidutsläpp,
kväveoxider i tätorterna, kväveutsläpp till vatten,
källsortering, användning av handelsgödsel, grundvattenkvalitet samt stabila organiska ämnen. Det bör
poängteras att även vissa andra mål är svåra att nå,
t.ex. målen om biologisk mångfald. En fjärdedel av
de uppföljda målen har inte nåtts eller kommer inte
att nås inom utsatt tid.
Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag nyligen föreslagit nya nationella och sektorövergripande miljömål och revidering av de befintliga miljömålen. Verkets uppgift har också varit att biträda
berörda sektorsmyndigheter och aktörer för att
samordna sektorsmyndigheternas förslag till nya
miljömål. Miljömålen kommer att behandlas i den
miljöpolitiska propositionen som läggs fram våren
1998.

satserna har varit tvåfaldigt, dels att skapa sysselsättning, dels att förbättra miljön. Bidraget per
arbetstillfälle blev mellan 12 500 och 87 000 kronor.
Efterbehandlingen har möjliggjort en begränsning av
spridningen av flera skadliga ämnen, exempelvis
kvicksilver och arsenik, att nå grundvattentäkter.
Sysselsättningseffekten av åtgärderna har uppgått till
700 årsarbetskrafter. Till detta skall läggas indirekta
arbetstillfällen, vilka har beräknats till drygt 900
årsarbetskrafter. Den långsiktiga sysselsättningseffekten är för närvarande svår att bedöma.
I dag kalkas ungefär 7 500 sjöar och 12 000 km
vattendrag. Dagens effektuppföljningsprogram visar
att ungefär 90 % av sjökalkningen och 80 % av vattendragskalkningen årligen uppnår verksamhetens
mål. Naturvårdsverket utformar för närvarande nya
Allmänna Råd för kalkning och biologisk återställning för restaurering av försurningsskadade vatten.
Naturvårdsverket utvecklar också ett nytt dataregister för kalkning, biologisk återställning och effektuppföljning, vilket kommer att underlätta handläggnings-, planerings- och utvärderingsverksamheten
samt förbättra möjligheterna till nationell utvärdering.
Regeringens slutsatser
Sverige skall vara ett föregångsland i strävan att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Staten och dess
myndigheter har stor betydelse för att driva på utvecklingen på miljöområdet och för samhällssektorernas miljöarbete. Som ett verktyg i detta omställningsarbete införs miljöledningssystem i statsförvaltningen. I december 1996 beslutade regeringen
om ett pilotprojekt med 25 medverkande myndigheter. Myndigheterna fick i uppdrag att under 1997
påbörja införandet av miljöledningssystem, vilket är
ett sätt att organisera och effektivisera sitt miljöarbete. Att införa miljöledning innebär att göra en miljöutredning, dvs. inventera sin miljöstörande verksamhet samt lämna förslag på miljöpolicy och
handlingsprogram för fortsatt integrering av miljöhänsyn. Dessutom skall myndigheterna se över möjligheter till miljöanpassad upphandling. Pilotprojektet skall redovisas i samband med resp. myndighets
årsredovisning för 1997, senast den 1 april 1998.
Utifrån resultat och erfarenheter från pilotprojektet
skall arbetet med en anpassad form av miljöledningssystem starta hösten 1997 inom Regeringskansliet.
Med början år 1998 utvidgas pilotprojektet till att
omfatta fler myndigheter.
En samlad miljöpolitisk proposition inför 2000talet läggs på riksdagens bord våren 1998. I propositionen presenteras bl.a. nya och omarbetade miljömål för ökad miljökvalitet, miljöpolitikens medel och
miljöpolitikens fortsatta inriktning mot ett hållbart
samhälle.
I mars 1997 antog Europeiska kommissionen ett
förslag om en gemensam strategi för att motverka
försurning. Strategin har utarbetats av kommissionen

De viktigaste statliga insatserna inom utgiftsområdet
Sverige skall vara en pådrivande kraft och ett föregångsland för en ekologisk hållbar utveckling. De
övergripande målen för ett ekologiskt hållbart samhälle är att skydda miljön och människors hälsa, att
använda jordens resurser effektivt och att nå en tryggad försörjning. En delegation för en ekologiskt hållbar utveckling tillsattes i januari 1997. Delegationen
har i enlighet med sitt uppdrag, presenterat ett investeringsprogram för ekologiskt hållbar utveckling
samt en gemensam plattform för fortsatt arbete.
Riksdagen har godkänt huvudinriktningen för de lokala investeringsprogrammen samt att 5,4 miljarder
kronor skall avsättas under perioden 1998-2000.
För att nå ekologisk hållbarhet krävs nya åtgärder
inom samtliga politikområden. I samband med årets
budgetproposition presenteras ett handlingsprogram
där en rad åtgärder presenteras.
Arbetet med att påverka EU:s regelverk på kemikalieområdet enligt anslutningsfördraget har krävt
betydande insatser och revideringen kommer att slutföras under år 1998.
Effekter av statliga insatser
Regeringen har under 1995 gett bidrag om 400 miljoner kronor till upprustning av naturvårdsområden,
åtgärder om VA-sektorn, efterbehandling av gamla
industriområden, bullersanering samt fjärrvärmeutbyggnad. Vidare avsattes under år 1996 100 miljoner
kronor i investeringsbidrag för främjande av omställning i ekologiskt hållbar riktning. Syftet med in9
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och resursanvändning. Detta gäller bl.a. inom utgiftsområdena 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande, 19 Regional utjämning och utveckling, 21 Energi, 22 Kommunikationer, 23 Jordoch skogsbruk, fiske med anslutande näringar och 24
Näringsliv.
Medel för det lokala investeringsprogrammet för
en ekologiskt hållbar utveckling beräknas under utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Regeringen beräknar sammanlagt 5,4 miljarder kronor för perioden 1998 - 2000
för detta ändamål.
Under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd beräknas medel för bistånd till miljöprojekt och för
samarbete med Central- och Östeuropa på miljöområdet.
Både den utredningsverksamhet som bedrivs av
myndigheterna, ofta på regeringens uppdrag, och den
som bedrivs inom kommittéväsendet har stor betydelse för att få beslutsunderlag till utveckling och
förändring inom såväl miljövårdsområdet som inom
området kärnsäkerhet och strålskydd. För den utredningsverksamhet som krävs för att få underlag för
politiska beslut och som regeringen inte uppdrar åt
myndigheterna, beräknas medel under utgiftsområde
1 Rikets styrelse.
Regeringen
har
enligt
bilskrotningslagen
(1975:343) fått riksdagens bemyndigande att meddela föreskrifter om skrotningspremiens storlek och
villkor i övrigt för utbetalning av premien. Riksskatteverket uppbär skrotningsavgiften och Vägverket
administrerar och förvaltar Bilskrotningsfonden. Behållningen i fonden uppgick den 30 juni 1997 till
447,7 miljoner kronor.
Regeringen har enligt lagen om avgifter för miljöfarliga batterier (1990:132) fått riksdagens bemyndigande att meddela de föreskrifter om avgifter som
behövs för att täcka samhällets kostnader för att
samla in och oskadliggöra batterier som är förbrukade eller inte längre används. Den s.k. Batterifonden
förvaltas av Naturvårdsverket och uppgick den 30
juni 1997 för blybatterier till 20 650 000 kronor och
för småbatterier till 74 263 000 kronor.
På Naturvårdsfonden redovisas naturvårdsobjekt i
statlig ägo. Det gäller bl.a. områden som avsatts som
nationalparker och områden i övrigt som förvärvats
med statliga medel för naturvårdsändamål. Naturvårdsfonden förvaltas av Naturvårdsverket. För närvarande redovisas en landareal om ca 800 000 hektar på Naturvårdsfonden.
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (MISTRA)
har till ändamål att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Totalt sett har resurserna
för miljöforskning vuxit under de senaste åren trots
nedskärningar av i första hand Naturvårdsverkets
miljö- och kretsloppsforskning och Skogs- och jordbrukets forskningsråd miljörelaterade forskning. De
nya resurserna har i första hand skjutits till av
MISTRA och EU, vilket inneburit att forskning om

på svenskt initiativ. Slutmålet är att försurningen
skall minska till en nivå som naturen tål, dvs. att kritiska belastningar inte skall överskrivas någonstans
inom unionen. Ett delmål i kommissionens förslag
innebär att den areal där den kritiska belastningen i
dag överskrids skall minska med minst 50 % till år
2010. Det innebär att antalet hektar där den kritiska
belastningen överskrids skall halveras, jämfört med
ett referensscenario där redan beslutade åtgärder
räknas in. För svensk del innebär det långtgående
förbättringar. År 1990 var ca 23 % av Sveriges yta
utsatt för mera försurat regn än vad naturen tål. Med
redan beslutade åtgärder samt de åtgärder som föreslås i försurningsstrategin kommer endast 1,6 % av
Sveriges yta att vara utsatt för försurat regn över den
kritiska belastningen år 2010.
En proposition med förslag till en miljöbalk
kommer att lämnas under senhösten 1997. Förslaget
syftar till en samordnad och skärpt miljölagstiftning
och kommer också medföra ett omfattande följdlagstiftningsarbete, som avses föreläggas riksdagen i
början av år 1998.
Kärnsäkerhets- och strålskyddsarbetet vid Statens
kärnkraftinspektion och Statens strålskyddsinstitut
förstärks som en följd av den s.k. energiöverenskommelsen och finansieras via avgifter från kärnkraftföretagen.
Anslaget för miljö- och kretsloppsforskning utgår
fr.o.m. år 1998 och i stället kommer huvuddelen av
miljöforskningen att finansieras via Stiftelsen för
miljöstrategisk forskning (MISTRA).
Medlen till sanering och återställning av miljöskadade områden minskas samtidigt som möjligheter
öppnas för kommunerna att få bidrag till sådana investeringar via det lokala investeringsprogrammet för
hållbar utveckling. Det femåriga programmet för insamling av kvicksilver avslutas ett år tidigare. Även
denna förändring sker mot bakgrund av att kommunerna kan få stöd till sådana åtgärder via det lokala
investeringsprogrammet. Bidragen till vissa ideella
organisationers miljöarbete minskas och bidragen till
arbete med lokala Agenda 21 dras in. Vissa möjligheter att erhålla bidrag kommer att finnas inom ramen
för det lokala investeringsprogrammet som ett led i
arbetet med att vidareutveckla sådana program efter
år 1998. Vidare minskas medlen för bidrag till skoterleder och beräknas nu till 20 miljoner kronor i
stället för 30 miljoner kronor för treårsperioden
1997-1999.

2.3

Åtgärder utanför utgiftsområdet

Miljöhänsyn och resurshushållning integreras i alla
sektorer i samhället. De olika samhällssektorerna
måste därför ta ett ökat ansvar för miljöpåverkan
10
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åtgärder och lösningar fått större tyngd. MISTRA
beslutade i juni 1997 om en ram på 300 miljoner
kronor för stöd till miljöforskning under 1998 vilket
är mer än en fördubbling av MISTRA:s stöd under
1997. Beslutet innebär en viss ökning i förhållande
till de samlade anslagen från MISTRA och Naturvårdsverket under 1997. För åren 1999 - 2002 anger
MISTRA:s styrelse en planeringsram på resp. 280,
270, 250 och 250 miljoner kronor per år. Utgiftsnivån kommer successivt att anpassas nedåt vilket svarar mot den genomsnittliga långsiktiga avkastningen
på kapitalet. MISTRA:s beslut innebär vidare att statens del av den med näringslivet gemensamt finansierade forskning som bedrivs via Stiftelsen Institutet för
vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), upphör från
år 1999. Därefter har SIVL möjlighet att få stöd för
avgränsade projekt från MISTRA. Regeringen anser
att en med näringslivet samfinansierad forskning om
näringslivets miljöfrågor är betydelsefull. Regeringen
kommer därför att följa frågan om den långsiktiga
finansieringen av denna forskning.
De avgiftsmedel som kärnkraftsföretagen betalar
enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida

utgifter för använt kärnbränsle m.m. förvaltas av
Kärnavfallsfonden. Medlen är placerade i Riksgäldskontoret. Vid utgången av år 1996 var Kärnavfallsfondens marknadsvärde 20 831 miljoner kronor.
I förhållande till vad som redovisats i 1997 års
ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150) har
utgiftsområdet fr.o.m. år 1998 ökats med 23,5 miljoner kronor för att förstärka kärnsäkerhets- och
strålskyddsarbetet. I enlighet med vad som anfördes
i energipropositionen våren 1997 (prop. 1996/97:84,
bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272) bör dessa
resursförstärkningar finansieras med höjda avgifter
för kärnkraftsföretagen. För år 1998 har ramen engångsvis ökats med 1,2 miljoner kronor motsvarande
medel som anvisats under reservationsanslaget
1993/94 B13 Miljöinsatser i Östersjöregionen och
som inte hinner utbetalas före utgången av år 1997.
Vidare har utgiftsområdet för år 1999 tillförts 58
miljoner kronor genom indragning av motsvarande
belopp från anslaget 1995/96 A8 Investeringsbidrag
för främjande av omställning i ekologiskt hållbar
riktning. Regeringen har för avsikt att se över ramarna fr.o.m. år 2000 för
utgiftsområdet.

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR DE I UTGIFTSOMRÅDE 20 INGÅENDE VERKSAMHETSOMRÅDENA
(MILJONER KRONOR)

A Miljövård
B Strålskydd, kärnsäkerhet m.m.
Totalt för utgiftsområde 20

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT 1
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

1 785,4

1 139,6

1 113,6

1 626,9

933,8

948,5

897,3

329,2

242,2

222,4

246,1

244,2

249,9

255,6

2 114,6

1 381,8

1 336,0

1 873,0

1 178,0

1 198,4

1 152,9

1. Inkl. anvisat på tilläggsbudget.
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3 Miljövård

3.1

Omfattning/ändamål

3.2

Verksamhetsområdet omfattar insatser för att bevara den biologiska mångfalden, miljöövervakning, stöd till återställning av försurade sjöar och
vattendrag genom kalkning, frågor om vatten- och
luftvård, avfallsfrågor, bilavgasfrågor, frågor om
forskning på miljö- och avfallsområdet, miljöskyddsfrågor, kemikaliekontroll och internationellt
samarbete inom miljöområdet. Till området hör
vidare Statens naturvårdsverk, Koncessionsnämnden för miljöskydd och Kemikalieinspektionen .

Verksamheten vid Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden för miljöskydd och Kemikalieinspektionen har bedrivits med en sådan inriktning
att de uppsatta målen för myndigheternas arbete i
huvudsak har nåtts.
En Agenda 21 för Östersjöregionen håller på att
utarbetas av en internationell arbetsgrupp, som
skall presentera ett förslag till aktionsplan under
första halvåret 1998. Prioriterade områden är enligt direktiven uthållig utveckling inom jordbruk,
energi, fiske, skogsbruk, industri, turism och
transporter.
Arbetet inom många av de globala konventionerna för hållbar utveckling är av stor betydelse.
De globala konventionerna är i många fall verkningsfulla medel för att främja hållbar utveckling
och Sverige kommer att inta en fortsatt aktiv roll
inom det internationella konventionsarbetet.
I regeringens skrivelse 1996/97:2 Sveriges internationella samarbete för hållbar utveckling beskrivs översiktligt de övergripande svenska prioriteringarna inom FN:s arbete för hållbar utveckling
samt det svenska internationella miljösamarbetet.
Härvid framgår att regeringen lägger stor vikt vid
detta samarbete och att Sverige bör vara en pådrivande kraft i det internationella miljösamarbetet i
strävan att skapa ett hållbart samhälle.
I juni 1997 hölls det extra mötet med FN:s generalförsamling (UNGASS) med syfte att följa upp
och utvärdera genomförandet av Agenda 21 på
internationell, nationell och lokal nivå. Vid mötet
enades världens länder om ett nytt program för
genomförande av Agenda 21, ett handlingsprogram för hållbar utveckling inför det 21:a århundradet. I programmet uppmärksammas särskilt frågorna om sötvatten, energi och ekoeffektivitet
(faktor 10 och faktor 4). Det är av största vikt att
resultatet från UNGASS bearbetas och förankras i

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1 785,4

1 139,6

1 626,9

1998

1999

2000

933,8

948,5

897,3

Resultatbedömning och slutsatser

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsoch ekonomiskt utfall
I den miljöpolitiska propositionen våren 1998
lämnas en bred redovisning av miljötillståndet och
miljöarbetet.
Större förändringar
Finansieringen av miljö- och kretsloppsforskningen
förändras.
Prioriteringar för år 1998
Arbetet med att bevara den biologiska mångfalden
och skapa förutsättningar för ett ekologiskt hållbart samhälle prioriteras.
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det nationella arbetet samt att mötet får en framgångsrik uppföljning internationellt.
Nationalkommittén för Agenda 21 har i sitt
slutbetänkande Fem år efter Rio (SOU 1997: 105)
redovisat det omfattande arbete som har bedrivits i
Sverige och lämnat förslag till strategier inför framtiden. I betänkandet redovisas vidare den svenska
nationalrapporten till ett extra möte med FN:s generalförsamling (UNGASS) och exempel på lokalt
Agenda 21-arbete på olika områden. Regeringen
kommer under hösten att ta ställning till hur det
fortsatta Agenda-arbetet på nationell nivå skall organiseras. Inom ramen för nationalkommitténs
verksamhet har startats ett informationssamarbete
mellan kommittén, Naturvårdsverket, Kommunförbundet och Utvecklingsradion via Internet.
Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) har i oktober 1996 lämnat betänkandet Hållbar utveckling i
Sveriges skärgårdsområden (SOU 1996:153). Betänkandet innehåller bedömningar och förslag om
åtgärder i fråga om vattenmiljö, sjöfart, fritidsbåtar, fiske, areella näringar, naturvård, försvaret,
strandskydd, bebyggelse och planering. Många av
förslagen innebär ett ansvar för lokala och regionala myndigheter att vidta åtgärder inom ramen
för befintlig lagstiftning. Regeringen kommer under hösten 1997 att uppdra till berörda centrala
myndigheter och länsstyrelser att med utgångspunkt i de länsvisa strategiprogrammen för regional miljö (STRAM) och i samarbete med berörda
kommuner och lokala organisationer m.m. utveckla, fördjupa och förankra arbetet i regionala
och lokala miljö- och utvecklingsprogram för några av de större skärgårdsområdena. Regeringen
kommer därvid att ge Miljövårdsberedningen
tilläggsdirektiv att följa och stimulera arbetet med
skärgårdsmiljöprogrammen åren 1998 och 1999
samt att senast år 2000 redovisa en utvärdering av
det samlade miljöarbetet för att bedöma i vilken
mån miljö- och utvecklingsprogrammen bidragit
till att nationella miljömål och förpliktelser enligt
internationella konventioner uppnås. Beträffande
avgas- och bullerkrav för fritidsbåtar har Europeiska kommissionen på svenskt initiativ påbörjat ett
arbete med att utarbeta ett direktivförslag till gemensamma regler. Kommissionen arbetar med att
utforma direktivförslaget enligt det till kommissionen notifierade svenska lagförslaget innehållande
gränsvärden för avgaser och buller.
Naturvårdsverket har ansvarat för tilldelningen
av medel för sanering och återställning av miljöskadade områden på regional och lokal nivå. Inom ramen för det lokala investeringsprogrammet
för ekologiskt hållbar utveckling kan saneringsåtgärder ingå som en del av en investeringsplan. Naturvårdsverkets kompetens på området är även
framöver viktig för att vidmakthålla och uppdatera
kunskapsläget avseende efterbehandlingsbehov och
också följa det internationella arbetet på området.

Klimatkonventionen möts i Kyoto i december
1997 för att underteckna ett protokoll om minskningar av växthusgaser. Sverige har som medlem i
EU medverkat till att föreslå ett förhandlingsbud
innebärande att alla industriländer bör minska utsläppen av växthusgaserna koldioxid, metan och
dikväveoxid med 15 % mellan 1990 och 2010.
Klimatfrågorna är ett prioriterat arbetsområde och
har klara kopplingar till arbetet med hållbar utveckling.
Sverige har hittills anmält 1 263 områden att
ingå i det europeiska nätverket av skyddade områden - Natura 2000. Naturvårdsverket har i uppdrag att senast den 15 november 1997 i samarbete
med länsstyrelserna lämna förslag till regeringen på
ytterligare områden som kan anmälas till nätverket. Arbetet beträffande Natura 2000 har inneburit ett delvis nytt sätt att arbeta med bevarandefrågor, för såväl regionala som centrala myn-digheter.
I december 1997 kommer en utvärdering att göras
av kommissionen beträffande ett av de naturgeografiska områdena i Natura 2000 som berör Sverige, den boreala regionen. Detta blir den första utvärderingen som görs inom Natura 2000.
Genom omprioriteringar skall Naturvårdsverket
skapa utrymme för att genomföra ett aktionsprogram för biologisk mångfald. Regeringen har i
proposition 1996/97:75 lämnat sina ställningstaganden beträffande aktionsplanen.
I arbetet med skydd av olika naturtyper är
skyddet av skogsmiljöer särskilt uppmärksammat
sedan flera år. Miljövårdsberedningen har i betänkandet Skydd av skogsmark (SOU 1997:97 och
98) bedömt behovet och formerna av skydd av
skogsmark för att bevara den biologiska mångfalden. Rapporterna remissbehandlas för närvarande.
Vidare har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i
uppdrag att fortlöpande utvärdera den nya skogspolitikens effekter på den biologiska mångfalden.
De båda verken har också regeringens uppdrag att
utvärdera återväxternas kvalitet och skyddet av
skogsmark. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med sina ställningstaganden under år
1998 i dessa frågor.
Vid sidan av det statliga arbetet pågår diskussioner om certifiering av det svenska skogsbruket i
en partsammansatt arbetsgrupp med representanter för skogsbruk och naturvårdsorganisationer.
Under första halvåret 1997 ombildades gruppen,
bl.a. ingår inte Skogsägarnas riksförbund. Utifrån
vissa internationella grundprinciper har gruppen
redovisat ett förslag till svensk standard för ett
miljöanpassat skogsbruk. Beträffande skogsbolagen sker inom den s.k. ekologiska landskapsplaneringens ram arbete som kan innebära att skogsbruket begränsas helt eller delvis under viss tid.
Riksdagen har vid behandlingen av statsbudgeten för budgetåret 1997 utgiftsområde 23 (bet.
1996/97:JoU1, rskr 1996/97:113 och 114) tillkän14
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nagivit att regeringen bör utarbeta en sammanhållen rovdjurspolitik som möjliggör en helhetssyn på
de biologiska, jaktliga och näringsmässiga frågorna. Enligt riksdagen bör regeringen snarast återkomma till riksdagen med förslag om en samlad
rovdjurspolitik. Regeringen avser att inom kort
utforma direktiv för en utredning med den breda
ansats som riksdagen angivit. Utredningen beräknas redovisa sina förslag under år 1998.
Naturvårdsverket har under 1997 medverkat
till att ett gemensamt, svenskt miljönät (Svenska
miljönätet) skapats på Internet. Olika myndigheter
och organisationer - miljönätets medlemmar svarar för innehållet. Under år 1998 bör Svenska
miljönätet få en permanent organisation, placerad
vid Naturvårdsverket. Regeringen beräknar att
medel för detta skall kunna frigöras genom omprioriteringar inom befintliga ramar.
Den kommitté för översyn av kemikaliepolitiken (M 1996:02), som regeringen tillsatte våren
1996, överlämnade sitt betänkande En hållbar
kemikaliepolitik (SOU 1997:84) den 16 juni 1997.
Betänkandet innehåller förslag till nya mål för kemikaliepolitiken som är avsedda att understödja
och driva på arbetet mot en hållbar utveckling.
Kommittén föreslår att dessa mål skall utgöra
grunden för den politik Sverige skall driva nationellt, inom EU och internationellt. Betänkandet
har sänts på remiss under hösten och kommer att
behandlas inom ramen för den miljöproposition
som regeringen avser att presentera för riksdagen
under våren 1998.
Naturvårdsverket har i juni 1997 slutredovisat
sitt uppdrag att utvärdera det 50-procentiga reduktionsmålet för utsläpp av kväve till havet. Rapporten remissbehandlas för närvarande och regeringen avser behandla rapporten i den miljöpolitiska
propositionen år 1998.

3.3

ståndsärendena inom miljöområdet skall effektiviseras så att det finns beslut inom 6 månader för
minst 80 % av kompletta ärenden.
Av länsstyrelsernas redovisningar framgår att
det gemensamma datasystemet KRUT har använts
av de flesta län som underlag för arbete med både
tillståndsprövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen. Systemet har kunnat användas på ett bra sätt
och ibland även fått utgöra själva programmet i
vissa län, varför verksamhetsmålet om tillsynsprogram får anses vara uppfyllt. Program som anpassats efter de regionala förhållandena finns således
för både tillståndsprövning av gamla tillstånd och
för tillsyn. Redovisningen av tillståndsprövningen
av gamla tillstånd visar att många län av resursskäl
inte prioriterar sådan prövning eftersom många av
de gamla verksamheterna fortfarande har godtagbara villkor. Tillgängliga resurser måste enligt länen reserveras för prövningar som ger mest miljönytta. Det viktiga är naturligtvis att länen har ett
välfungerande system för uppföljning av sitt löpande miljöskyddsarbete för att nå verksamhetsmålen och att resurserna används optimalt ur miljöskyddssynpunkt. Effektivitetskravet att pröva 80
% av alla kompletta tillståndsärenden inom 6 månader har uppfyllts av hälften av alla län.
Som framgår av länsstyrelsernas arbete med de
övergripande målen, vilket redovisats i länens
samlade regionala miljöstrategi (STRAM), har
många län också aktivt engagerat sig i nya angelägna uppgifter inom miljöskyddsområdet. Det
gäller arbete med miljöcertifiering EMAS och ISO
14000, miljöanpassning av statliga myndigheter,
sanering av förorenade områden och fortsatt aktivt
arbete med Agenda 21 m.m. Det är angeläget att
länsstyrelserna på detta vis anpassar sitt miljöskyddsarbete efter sådana nya aktuella arbetsuppgifter och även för in uppgifter om sådant arbete i
sin miljöstrategi.
Samordnade miljöövervakningsprogram har
enligt regeringens uppdrag till Naturvårdsverket
införts i varje län. I en treårig plan har den regionala miljöövervakningen har också redovisats i s.k.
länsprogram. Dessa omfattar all regional miljöövervakning, dvs. inte bara den som finansieras
med statliga medel via miljöövervakningsanslaget
till Naturvårdsverket. Den med statliga medel finansierade miljöövervakningen har nyligen utretts
(SOU 1997:34) varför regeringen i den samlade
miljöpropositionen våren 1998 avser återkomma i
de frågor som har betydelse för både den regionala
och lokala miljöövervakningen.
En betydande del av länsstyrelsernas arbete vad
gäller naturvård har under budgetperioden gällt
det europeiska nätverket av skyddade områden Natura 2000. Länsstyrelserna tillfördes vissa extra
resurser för att utföra arbetet. Naturvårdsverket
och länsstyrelserna skall tillsammans analysera behovet av bevarande och skydd av områden i Sveri-

Resultatinformation om länsstyrelsernas arbete inom miljöområdet

Som övergripande mål gäller bl.a. att länsstyrelsernas arbete skall utgå från den samlade regionala
miljöstrategin (STRAM), att särskild uppmärksamhet skall ägnas åt uppbyggnaden av den regionala miljöövervakningen samt att denna samordnas med den nationella och den lokala
miljöövervakningen. Redovisningen av arbetet enligt miljöskyddslagen har för budgetåret 1995/96
skett utifrån nya verksamhetsmål. Härvid gäller
bl.a. att länsstyrelserna skall ha tagit fram program
för både tillsyn av de miljöfarliga verksamheter
man har tillsynsansvar för och för omprövning av
gamla tillstånd. Vidare gäller att prövningen av till15

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

ge som innehåller sådana naturtyper och arter som
skall bevaras enligt EG:s naturvårdsdirektiv. Den
huvudsakliga redovisningen genomfördes under år
1996 men har också fortsatt under år 1997. Naturvårdsverket har regeringens uppdrag att senast
den 15 november 1997 lämna förslag till regeringen till ytterligare områden.
Länsstyrelserna har också haft ett omfattande
arbete att administrera miljöstöden inom ramen
för miljöprogrammet för jordbruket med EU:s
miljöstöd inom jordbruket. Det utökade miljöprogrammet som regeringen föreslår i propositionen
om hållbart fiske och jordbruk (prop. 1997/98:2)
medför ett fortsatt omfattande arbete för länsstyrelserna med bl.a. insatser för information och utbildning rörande jordbrukets miljöfrågor.

3.4

3.5

Anslag

A 1.

Statens naturvårdsverk

1995/96

Utgift

624 303

Utgift

427 200

1997

Anslag

358 327

1998

Förslag

268 104

1999

Beräknat

273 448

2000

Beräknat

277 819

Därav

1996

1

2

Anslagssparande

49 528

Utgiftsprognos

383 155

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Inkl. anvisat på tilläggsbudget

Anslaget belastas av Naturvårdsverkets förvaltningskostnader, inklusive kostnader för att administrera den verksamhet som finansieras via sakanslagen. Budgetåret 1995/96 och 1997 har medel
för vård och förvaltning av markinvesteringar anvisats under detta anslag.
Anslagssparandet från budgetåret 1995/96 är
relativt stort. Detta beror främst på fördröjningar
av utbetalningar av beslutade projekt och beställda
uppdrag. Dessutom ingår en planeringsreserv inför
kommande besparingar. Prognosen för innevarande budgetår visar på betydligt mindre anslagssparande.

Regeringens bedömning med
anledning av revisionens iakttagelser

Regeringen konstaterar med tillfredsställelse att
Riksrevisionsverket (RRV) inte har haft några invändningar i revisionsberättelserna för budgetåret
1995/96 för Naturvårdsverket, Koncessionsnämnden för miljöskydd och Kemikalieinspektionen. I
RRV:s ekonomiska värdering av de förstnämnda
myndigheterna har de fått betyget tillfredsställande. Kemikalieinspektionen har fått betyget fullt tillfredsställande. Vid kontakter med myndigheterna
har framgått att arbete pågår för att förbättra ekonomiadministrationen ytterligare.
Riksdagens revisorer har granskat det samlade
försurningsarbetet i rapporten (1996/97:8) Miljövårdsarbetet och försurningen. Revisorernas rapport remissbehandlas för närvarande och det slutliga ställningstagandet i form av ett förslag till
riksdagen väntas under slutet av hösten 1997. Regeringen återkommer därefter till denna fråga.
Den översyn av Sveriges miljöarbete som
OECD genomförde 1995/96 har föranlett regeringen att redovisa vissa pågående åtgärder och
vidta ett antal nya åtgärder. Dessa har redovisats i
regeringens skrivelse 1996/97:50 På väg mot ett
ekologiskt hållbart samhälle.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Verksamhetsmålen för budgetåret 1995/96 är indelade efter tretton miljöhot. Det är svårt att utifrån verksamhetsmål i form av miljöhot dra slutsatser om måluppfyllelse. Verkets årsredovisning
för 1995/96 ger dock en mängd värdefull information i dimensionerna miljöhot och funktioner. För
innevarande år har målen funktionsindelats. För
att ytterligare förbättra styrningen och uppföljningsmöjligheterna av verket pågår arbete med att
vidareutveckla verksamhetsmålen samt prestationsmått nära knutna till dessa verksamhetsmål.
Överväganden
För att skapa ökat samband mellan markförvärv
och skötselåtgärder föreslår regeringen att de medel som tidigare anvisats för skötselåtgärder under
förvaltningsanslaget A1 Statens naturvårdsverk
överförs till anslaget A4 Investeringar och skötsel
för naturvård. Vidare beräknar regeringen de medel för personalkostnader som under år 1997 anvisats under anslaget Investeringar inom miljöområdet under förvaltningsanslaget.
Regeringen har i budgetpropositionen för år
1997 beräknat 10 miljoner kronor per år under en
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PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 20

A 2. Miljöövervakning m.m.

treårsperiod för bidrag till anläggande av skoterleder. Verksamheten har nyligen startats. Mot bakgrund av behoven att minska statens utgifter beräknar regeringen nu medlen för bidrag till
skoterleder till 20 miljoner kronor i stället för 30
miljoner kronor för treårsperioden 1997-1999.
Naturvårdsverkets roll på efterbehandlingsområdet kommer från och med år 1998 att bestå i att
på central nivå vidmakthålla och uppdatera kunskapsläget avseende efterbehandlingsbehov och
insatser i landet samt följa det internationella arbetet. Verket skall vidare fungera som kunskapsstöd
via bl.a. utbildningar till framför allt lokala men
även regionala myndigheter samt ge handräckningstjänster vid konkurser. Medel för verkets
uppgifter på efterbehandlingsområdet beräknas
från och med år 1998 under förvaltningsanslaget.
Jordbruksverket har i samråd med Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet till regeringen
redovisat ett förslag till program för uppföljning
och utvärdering av miljöeffekterna av den gemensamma jordbrukspolitiken. Genomförandet bygger
på deltagande från ovan nämnda myndigheter.
Regeringen föreslår att medel avsätts inom utgiftsområde 23 för att genomföra det föreslagna programmet. Naturvårdsverkets kostnader täcks inom
ramen för de medel som verket tidigare tilldelats
för arbetsuppgifter inom miljöprogrammet.

1995/96

77 474

Utgift

35 381

1997

Anslag

93 952

1998

Förslag

85 452

1999

Beräknat

91 452

2000

Beräknat

91 452

Därav

1996

1 ,2

Anslagssparande
Utgiftsprognos

7 152

101 104

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Reservationsanslaget Bidrag tilll miljöarbete

Under detta anslag anvisas medel för miljöövervakning och för bidrag till vissa ideella organisationers miljöarbete samt för bilavgasundersökningar.
Miljöövervakningen har som mål att beskriva
tillståndet i miljön och dess förändringar. Naturvårdsverkets miljöövervakningsnämnd fattar beslut
om den nationella miljöövervakningens inriktning
och fördelar medel till denna.
Inom den nationella miljöövervakningen fördelas även medel för viss regional miljöövervakning
som specificeras i avtal med länsstyrelserna. En
mindre andel används också för internationellt
miljöövervakningssamarbete.
Ett samlat program för den framtida miljöövervakningens omfattning och inriktning har på regeringens uppdrag utretts och redovisats av Naturvårdsverket under år 1996 (rapport 4543-1). I
programmet har verket presenterat förslag till en
fortsatt utbyggnad av miljöövervakningen från 73
miljoner kronor år 1995 till 181 miljoner kronor
om året år 2000. Med Naturvårdsverkets program
som underlag har regeringen tillkallat en särskild
utredare som granskat dagens miljöövervakning
och utarbetat förslag till verksamhetens fortsatta
inriktning, omfattning, struktur och finansiering.
Utredaren har överlämnat betänkandet Övervakning av miljön (SOU 1997:34). Utredningen, som
omfattar den verksamhet som för närvarande finansieras med statliga anslag till Naturvårdsverket
och beslutas av verkets miljöövervakningsnämnd,
kommer att behandlas i den miljöpolitiska propositionen som regeringen lämnar under våren 1998.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
I verksamheten ingår externt riktade informationsoch utbildningsinsatser, t.ex. utgivning av publikationer, arrangemang av kurser, konferenser och
seminarier samt presstjänst och bibliotekstjänst.
UPPDRAGSVERKSAMHET
(MKR)

Utgift

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

21,6

23,9

-2,3

90

Prognos 1997

16,0

14,0

2,0

110

Budget 1998

16,5

14,5

2,0

110

Beräknat 1999

15,0

15,0

0

100

Beräknat 2000

15,5

15,5

0

100

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Naturvårdsverket inte
erhållit någon invändning i revisionsberättelsen för
budgetåret 1995/96. I Riksrevisionsverkets ekonomiadministrativa värdering har verket fått betyget tillfredsställande. Verket arbetar med att ytterligare förbättra ekonomiadministrationen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Som Naturvårdsverket redovisat i sitt program är
miljöövervakningen en förutsättning för uppföljning av miljötillståndet mot miljörelaterade mål.
Miljöövervakningen ger underlag för beslut om
åtgärder och måste präglas av långsiktighet och
stabilitet. Miljöproblemen domineras i dag av en

Slutsatser
Regeringen beräknar ramanslaget för år 1998 till
268 104 000 kronor. Anslaget beräknas preliminärt till 273 448 000 kronor för år 1999 och till
277 819 000 kronor för år 2000.
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diffus påverkan som är resultatet av flera sektorers
verksamhet och av effekter från deposition av
långväga transporterade föroreningar. Internationell samverkan, framför allt genom EUmedlemskapet, har medfört ökade krav på miljöövervakningen.
Av Naturvårdsverkets årsredovisning framgår
att verket genom sin miljöövervakningsnämnd
fördelat tillgängliga medel som också inkluderar
medel från en tillfällig strukturfond för den nationella och regionala miljöövervakningen. Flera
samnordiskt planerade övervakningsprogram har
kunnat genomföras under perioden delvis tack vare tillskott av medel från besparingar inom andra
delar av verket.
I den nu presenterade utredningen SOU
1997:37 har utredaren strävat efter att föreslå utrymme för vissa av de nya och angelägna delar av
miljöövervakningen som Naturvårdsverket pekat
på. Som villkor för sådant utrymme gäller emellertid att utredningen kan föreslå hur verksamheten
kan finansieras. Enligt utredningen är möjligheterna till finansiering för en ökad omfattning av miljöövervakningen enligt Naturvårdsverkets program begränsade. Dock konstaterar utredningen
att ett miljöövervakningsprogram på en annan nivå än den som Naturvårdsverket föreslagit fortfarande kan vara en värdefull del av det samlade
miljöarbetet och att miljöövervakningen måste inriktas mot de miljömål statsmakterna sätter upp.

Regeringen beräknar anslaget för år 1998 till
sammanlagt 85 452 000 kronor. Anslagsnivån för
1999 och 2000 bör i avvaktan på närmare beredning av underlag för beslut om den framtida miljöövervakningningen preliminärt beräknas till
91 452 000 kronor.

A 3. Bidrag till kalkningsverksamhet för sjöar och vattendrag

1995/96

Utgift

152 869

Utgift

84 363

1997

Anslag

130 000

1998

Förslag

140 000

1999

Beräknat

140 000

2000

Beräknat

140 000

Därav

1996

1

Anslagssparande

61 226

Utgiftsprognos

177 888

1. Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras för statsbidrag för återställning av skador förorsakade av försurande luftföroreningar.
Bidragsbestämmelserna finns reglerade i förordningen (1982:840) om statsbidrag till kalkning av
sjöar och vattendrag. Bestämmelserna innebär att
statsbidrag får lämnas till kalkning, biologisk återställning i kalkade vatten samt till nödvändiga utredningar och undersökningar i samband med
kalkning eller biologisk återställning. Frågor om
bidrag till kalkningsverksamhet prövas av länsstyrelserna. Länsstyrelserna har redovisat verksamheten som finansieras under detta anslag under budgetåret 1995/96. Naturvårdsverket har överlämnat
en sammanställning av länsstyrelsernas redovisningar till regeringen.
Utgiftsutvecklingen enligt Naturvårdsverkets
budgetprognos visar att anslaget inte kommer att
förbrukas under innevarande budgetår.

Slutsatser
I regeringens budgetproposition för år 1997 anges
att regeringen avser återkomma i budgetpropositionen för 1998 med förslag om miljöövervakningens inriktning och resurser. Det bör emellertid göras en samlad bedömning av miljöövervakningens
omfattning och inriktning i samband med att målen och inriktningen av den framtida miljöpolitiken
läggs fast. Regeringen avser därför återkomma i
frågan i den samlade miljöpropositionen våren
1998.
I avvaktan på närmare klarlägganden i uppdrag
och arbeten enligt ovan anser regeringen att medlen till miljöövervakningen för budgetåret 1998
bör beräknas med det belopp som för 1997 avsatts
för miljöövervakning. År 1999 räknar regeringen
preliminärt med en ökning med 6 miljoner kronor.
Regeringen beräknar vidare sammanlagt 3,5
miljoner kronor för bidrag till Internationella försurningssekreteriatet, Naturskyddsföreningen och
Sveriges hembygdsförbund för visst arbete inom
naturvård och miljöskydd.
För avgasverksamheten beräknas oförändrat
anslag. En översyn av finansieringen av bilavgasverksamheten m.m. kommer att göras under hösten 1997. Regeringen avser återkomma till frågan i
samband med vårpropositionen 1998.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Av Sveriges sjöar och vattendrag är ca 20 % påtagligt försurade. Kalkning i stor skala av sjöar och
vattendrag har pågått sedan mitten av 1970-talet.
Under budgetåret 1995/96 omfattade kalkningsverksamheten 7 500 sjöar och 12 000 km rinnande vatten. Målet med kalkningen har under de senaste tre budgetåren uppnåtts i ca 90 % av
sjökalkningarna och ca 80 % av vattendragen. De
biologiska effekterna har varit övervägande positiva även om vissa kalkningar inte nått uppsatt mål.
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Länsstyrelserna arbetar kontinuerligt med att förbättra resultaten i de pågående projekten. Ansträngningar sker för att hålla nere kostnader genom bättre upphandlingar, rationell bidragsadministration samt utvärdering av den egna verksamheten.
Regeringen tillsatte hösten 1995 en särskild utredare för att se över kalkningsverksamheten. Utredningen redovisade resultaten av sitt arbete i betänkandet Kalkning av sjöar och vattendrag (SOU
1996:53). Utifrån de förslag som kalkningsutredningens betänkande presenterade fick Naturvårdsverket i uppdrag av regeringen att till den 21 mars
1997 ta fram en nationell plan för den statligt finansierade kalkningsverksamheten i sjöar och vattendrag. Den nationella planen skall, enligt direktiven, innehålla ett underlag med klara
objektsprioriteringar på nationell nivå med utgångspunkten att bevara den biologiska mångfalden och bibehålla möjligheterna till nyttjande av
sjöar och vattendrag. Prioriteringen skall göras
med hänsyn till hur försurningsproblemet ser ut i
landet, men även, enligt försiktighetsprincipen, till
var problemen med återförsurning är mest överhängande.
I uppdraget ingick också att göra en översyn av
kalkningsverksamhetens framtida organisation,
ekonomiska redovisningssystem, utbetalningsrutiner samt att ge förslag till förändringar i förordningen (SFS 1990:1510). Naturvårdsverket har
också utfört en undersökning av den samhällsekonomiska nyttan av kalkningsverksamheten. Detta
uppdrag redovisades den 1 september 1997.
Naturvårdsverkets uppdrag är en viktig del i arbetet med att säkerställa den biologiska mångfalden och nyttjandet av sjöar och vattendrag. Naturvårdsverkets delrapport Nationell plan för
kalkningsverksamheten som lämnades till regeringen den 25 mars 1997, innehåller grunden och
kriterierna för en bedömningsmall.
Rapporten har remissbehandlats under sommaren 1997 och remissinstansernas synpunkter
kommer att ge Naturvårdsverket mer underlag inför det fortsatta arbetet med objektsprioriteringen.
I Naturvårdsverkets redovisning den 1 september
1997 presenterades en projektplan för det fortsatta
arbetet med den nationella planen med utgångspunkt från remissvaren. Naturvårdsverket redovisade också den 1 september förslag till hur kalkningsverksamheten skall organiseras i framtiden.
Förslaget innebär att Naturvårdsverket ges ökade
möjligheter att styra verksamheten bl.a. genom att
ha större ansvar för kalkningens planering, uppläggning, genomförande samt ges möjlighet att
ompröva länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens arbete kommer att samordnas i regioner där de tillsammans tar fram en regional kalkningsplan. De
förordningsändringar som krävs redogör verket för
i sin redovisning. Naturvårdsverket föreslår också

att det nuvarande bidragssystemet bibehålls med
85, 95 resp. 100 % statsbidrag samt att Skogsstyrelsens program för markkalkning samordnas med
verkets program för kalkning av sjöar och vattendrag.
Undersökningen om kalkningsverksamhetens
samhällsnytta visar att kalkning är samhällsekonomiskt lönsamt. Varje satsad krona är värd minst
1,50-2 kronor, enligt Naturvårdsverkets undersökning.
För att påverka uppkomsten till försurningen
arbetar Sverige aktivt internationellt med att få till
stånd en minskning av de försurande utsläppen.
EU-kommissionen har, på rådets begäran, tagit
fram en försurningsstrategi där slutmålet är att kritiska belastningar inte skall överskridas. Delmålet
är att till år 2010 minska de områden där den kritiska belastningen överskrids med minst 50 %.
Slutsatser
Försurning av mark och vatten har fortgått under
en lång tidsperiod. Trots positiva utvecklingstendenser kommer behovet av kalkning att finnas
kvar under en överskådlig tid. Kalkningen innebär
därför ett långsiktigt åtagande. En långsiktig planering är önskvärd för att kalkningsverksamheten
skall kunna bedrivas effektivt.
Under de senaste åren har kalkningsanslaget varierat kraftigt från år till år bl.a. beroende på stora
anslagsreserver. Regeringen anser att det är viktigt
att kalkningsverksamheten ligger på en jämnare
nivå och att anslaget utnyttjas effektivt. Regeringen
anser att kalkningsanslaget i fortsättningen skall
vara 140 miljoner kronor per år. Under den närmaste tiden kommer dock verksamheten att kunna
ligga på en något högre nivå med hänsyn till innestående reservationer.
Det långsiktiga målet med det svenska kalkningsprogrammet skall vara det nationella intresset
att bevara den biologiska mångfalden och att bibehålla förutsättningarna för utnyttjandet av naturresurserna i sjöar och vattendrag. Regeringen
utgår från att redan kalkade vatten i de mest försurningsdrabbade områdena i sydvästra Sverige i
stor utsträckning kommer att återkalkas.
Regeringen beräknar anslaget för år 1998 till
140 000 000 kronor. Anslaget för år 1999 och
2000 beräknas preliminärt till samma belopp.
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A 4. Investeringar och skötsel för
naturvård
1995/96

Utgift

292 728

Utgift

110 517

1997

Anslag

221 592

1998

Förslag

291 473

1999

Beräknat

297 130

2000

Beräknat

239 780

Därav

1996

1 ,2

2 ,3

Anslagssparande

46 245

Utgiftsprognos

238 237

logiska mångfalden. Regeringen anser därför att
det trots det statsfinansiella läget är angeläget att
behålla en hög ambitionsnivå på detta område.
Sverige har genom Naturvårdsverket möjlighet
att ansöka om bidrag från EU:s fond LIFE för naturvårdsåtgärder. Under år 1997 har EU beviljat
Naturvårdsverket 27 miljoner kronor till två projekt. Eftersom projekten är fleråriga kommer endast mindre delar av dessa medel att förbrukas under budgetåret 1997. Medlen skall huvudsakligen
användas för markförvärv men till mindre del även
till skötselåtgärder. För tidigare budgetår har EU
beviljat medel om tillsammans ca 50 miljoner kronor. För år 1998 uppskattas LIFE-projekt kunna
erhålla bidrag om ca 25 miljoner kronor. Regeringen beräknar medel motsvarande detta bidrag
under anslaget. Motsvarande belopp beräknas under inkomsttiteln 6911 Övriga bidrag från EG.
För skötsel av naturreservat m.m. använder Naturvårdsverket för närvarande delar av förvaltningsanslaget A1 Statens Naturvårdsverk. Medlen
fördelas i huvudsak länsvis efter redovisade behov
från länsstyrelserna. Under år 1997 används 75
miljoner kronor för sådana skötselåtgärder.
Många av de områden som inköps kräver betydande insatser för att områdenas naturvärden skall
kunna bevaras eller områdena restaureras till den
karaktär som man vill eftersträva. Åtgärderna kan
vara av engångskaraktär eller ske med varierande
tidsmellanrum. Behoven av sådana åtgärder kan
variera högst betydande mellan olika år. I verkets
redovisning till regeringen den 26 november 1996
av förslag till besparingsåtgärder anger verket att
möjligheten att slå ihop anslaget för markinköp
och medlen för skötsel bör övervägas för att därigenom skapa förutsättningar för ökad flexibilitet
mellan markförvärv och skötselåtgärder. Regeringen delar verkets syn och beräknar därför medel för
investeringar och skötsel för naturvård under
samma anslag genom överföring av 75 miljoner
kronor från förvaltningsanslaget till anslaget Investeringar och skötsel för naturvård.
Fortsättningsvis bör personalkostnader knutna
till anslagets verksamhet helt belasta verkets förvaltningsanslag. Med anledning härav förs 1 miljon kronor över till verkets förvaltningsanslag.

1. Beloppen anges i tusental kronor
2. Anslaget Investeringar inom miljöområdet
3. Inkl. anvisat på tilläggsbudget

Från anslaget betalas förvärv av mark i syfte att
bevara den biologiska mångfalden genom att
skydda särskilt värdefulla naturområden. De naturvårdsobjekt i statens ägo som förvärvas med
medel från anslaget redovisas på naturvårdsfonden, vilken förvaltas av Naturvårdsverket. Från
anslaget betalas vidare ersättning till markägare för
intrång i pågående markanvändning enligt naturvårdslagen (1964:822) samt enligt 86 och 122 §§
byggnadslagen i dess lydelse intill den 1 januari
1965. Vidare kan från anslaget bidrag lämnas till
kommuner och kommunala stiftelser för skydd av
värdefulla naturområden. Dessutom får anslaget
användas för utrednings-, förhandlings- och värderingskostnader i samband med säkerställande av
värdefulla naturområden. Bidrag för naturvårdsåtgärder från EU:s fond LIFE redovisas under anslaget.
Största delen av anslaget för innevarande budgetår beräknas bli förbrukat. Reservationen avser
nästan helt tidigare beviljade LIFE-medel.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1995/96 säkerställde Naturvårdsverket drygt 35 000 hektar mark, i första
hand genom förvärv. I huvudsak har förvärven
gällt skog av olika typer såsom urskogar, ädellövskogar och skogs/myrmosaikområden. Satsningarna har liksom tidigare år framför allt syftat till att
bevara den biologiska mångfalden och naturvärden i övrigt. Den areal som säkerställdes under det
första halvåret av budgetåret 1997 uppgår till
7 500 hektar. Genomsnittskostnad per ha är ungefär den dubbla jämfört med tidigare år. Den högre
kostnaden beror huvudsakligen på att förvärvad
skogsmark är av produktivare slag - och därmed
dyrare - än vad som förvärvats under tidigare år.

Beställningsbemyndigande
Regeringen bör som tidigare bemyndigas att under
löpande budgetperiod ikläda staten ekonomiska
förpliktelser för utgifter som skall betalas under
nästkommande budgetperiod. Bemyndigandet bör
uppgå till 60 miljoner kronor för utgifter som skall
betalas år 1999.
Slutsatser
Regeringen beräknar anslaget till 291 473 000
kronor för år 1998. För år 1999 beräknas anslaget
till 297 130 000 kronor. I avvaktan på regeringens

Överväganden
Anslaget till markförvärv är ett av naturvårdspolitikens viktigaste instrument för att bevara den bio20
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översyn av utgiftsområdesramen för år 2000 beräknas anslaget preliminärt till 239 780 000 kronor för år 2000.

nämndens verksamhet förs över till domstolsväsendet. I avvaktan på regeringens proposition
om en miljöbalk och riksdagens beslut beräknar
regeringen preliminärt anslaget för år 1999 till
19 605 000 kronor och för år 2000 till
19 917 000 kronor.

A 5. Koncessionsnämnden för
miljöskydd
1995/96
Därav

1996

Utgift

26 242

Utgift

17 600

1997

Anslag

18 675

1998

Förslag

19 014

1999

Beräknat

19 605

2000

Beräknat

19 917

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

A 6.

2 367

19 028

Kemikalieinspektionen

1997

Anslag

82 570

1998

Förslag

80 011

1999

Beräknat

78 329

2000

Beräknat

79 731

1

Utgiftsprognos

85 045

1. Beloppen anges i tusental kronor

1. Beloppen anges i tusental kronorr

Kemikalieinspektionen (KemI) är central förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- och
miljörisker med kemiska produkter i den mån
frågorna inte handläggs av någon annan myndighet.
Kemikalieinspektionens övergripande uppgift är
att arbeta för att minska riskerna för skador på
människa och miljö från kemiska ämnen och produkter.
Kemikalieinspektionens verksamhet finansieras
huvudsakligen genom avgifter som tas in enligt
förordningen (1985:836) om bekämpningsmedel,
förordningen (1989:216) om kemikalieavgifter,
enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS
1991:7) om försäljning och användning av biologiska bekämpningsmedel och om genetiskt modifierade organismer (1994:901).
Regeringen beslutade den 30 april 1997 att
högst 5 miljoner kronor av det överskott som uppstått budgetåret 1995/96 får disponeras av Kemikalieinspektionen under år 1997.

Koncessionsnämnden för miljöskydd är en central förvaltningsmyndighet med huvudsaklig
uppgift att pröva frågor rörande miljöfarlig
verksamhet enligt miljöskyddslagen. Nämnden
har vidare en viktig roll i beredningen av ärenden som prövas av regeringen enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.
En jämförelse mellan budget och utfall 1995/96
visar att anslaget inte utnyttjats fullt ut. Anslagssparandet beräknas minska till år 1998.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Av årsredovisningen framgår att prövotidsärendena och antalet överklagade beslut av länsstyrelserna har ökat. Ärendenas omfattning och
svårighetsgrad varierar starkt. Liksom andra
rättsprövande myndigheter har Koncessionsnämnden svårt att finna mätbara kvalitetsmått
för rättssäkerheten. Regeringen bedömer att effektiviteten i verksamheten är tillfredsställande.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Kemikalieinspektionens årsredovisning visar att
verksamheten bedrivs med en sådan inriktning
att de uppsatta målen kan nås. Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte har haft något att erinra i revisionsberättelsen avseende
Kemikalieinspektionen.
Intäkterna från kemikalieavgifter beräknas till
56 734 000 kronor för år 1998 och för bekämpningsmedelsavgifter till 18 292 000 kronor. Intäkter från kemikalieavgifter redovisas på inkomsttitel
2543. Intäkter från bekämpningsmedel redovisas
på inkomsttitel 2538.

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende nämnden.
I verkets ekonomiadministrativa värdering har
nämnden erhållit betyget tillfredsställande.
Slutsatser
Mot denna bakgrund beräknar regeringen anslaget år 1998 för Koncessionsnämnden för
miljöskydd till 19 014 000 kronor. Regeringen
har i lagrådsremiss om en miljöbalk föreslagit
att nämnden upphör den 1 januari 1999 då
21
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A 7.

Sveriges medlemskap i EU innebär att en dominerande del av inspektionens verksamhet ligger inom ramen för EU:s arbete med kemikalier. EUmedlemskapet har inneburit kraftigt ökade insatser
inom områdena klassificering/märkning, förhandsanmälan av nya ämnen och EU:s arbete med begränsning av vissa kemiska ämnen. Kemikalieinspektionens insatser bidrar till att för Sverige
prioriterade kemikaliefrågor uppmärksammas inom EU.
Kemikalieinspektionen deltar aktivt vid utvärderingen av växtskyddsmedel inom ramen för EU:s
registrering av sådana medel enligt Rådets direktiv
av den 15 juli 1991 om utsläppande av
växtskyddsmedel på marknaden (EGT nr L230 s:1
19.8.91, Celec.nr. 391L0414). Sverige kommer
även fortsättningsvis inom ramen för programmet
för existerande ämnen få rapportörskapet för ett
antal prioriterade ämnen, vilket innebär en utvärdering av ämnets miljö- och hälsorisker.
Kemikalieinspektionens insatser bör inriktas på
att påverka EG och dess lagstiftning i riktning mot
den höga svenska skyddsnivån på kemikalie- och
bekämpningsmedelsområdet. Under det närmaste
året krävs särskilda insatser av Kemikalieinspektionen för de ämnen som är föremål för övergångsbestämmelserna samt EG:s arbete med bekämpningsmedel.

1995/96

Visst internationellt
miljösamarbete
Utgift

34 401

Utgift

28 285

1997

Anslag

41 562

1998

Förslag

37 762

1999

Beräknat

36 562

2000

Beräknat

36 562

Därav

1996

1

Anslagssparande

20 933

Utgiftsprognos

41 500

1. Beloppen anges i tusental kronor

Anslaget disponeras för utgifter för Sveriges deltagande i vissa internationella organisationer
och för internationellt samarbete inom Miljödepartementets ansvarsområde.
Anslaget belastas även av utgifter för bidrag och
medlemsavgifter enligt Sveriges åtaganden inom
internationella miljökonventioner och avtal.
Från anslaget betalas kostnader för deltagande i
vissa möten inom ramen för internationella miljökonventioner och avtal, möten inom ramen för
FN-systemet och inom organisationer såsom
OECD, ECE, Europarådet samt miljösamarbetet i
fråga om Arktis. Vidare betalas från anslaget vissa
kostnader för bilateralt miljösamarbete.
Förenta Nationernas miljöfond inrättades genom beslut av 1972 års Generalförsamling för att
inom ramen för FN:s Miljöprogram (UNEP) helt
eller delvis finansiera kostnaderna för nya miljövårdsinitiativ inom FN:s olika organ. Fondens användning står under överinseende av FN:s miljöstyrelse. Sveriges årliga bidrag till miljöfonden
belastar anslaget.

Slutsatser
Sammantaget innebär bedömningen att de riktlinjer som lades fast i propositionen 1993/94:163
Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av
samhället (bet. 1993/94:JoU23, rskr. 1993/94:273)
och i regeringens skrivelse 1994/95:167 Det svenska miljöarbetet i EU - inriktning och genomförande (bet. 1994/95:JoU23, rskr. 1994/95:424) bör
gälla även för budgetåret 1998. Kemikalieinspektionens arbete med att öka kemikaliesäkerheten till
skydd för hälsa och miljö både nationellt och inom
EU bör för nästa år i huvudsak bedrivas med
samma inriktning som hittills.
Regeringen beräknar anslaget för år 1998 till
80 011 000 kronor. Anslaget beräknas preliminärt
till 78 329 000 kronor för år 1999 och 79 731 000
kronor år 2000.

Regeringens överväganden
Det internationella miljösamarbetet kommer
fortsatt att vara betydelsefullt och resurskrävande. Under 1998 kommer bl.a. Sveriges deltagande vid FN:s Miljöstyrelses möte, FN:s
kommission för hållbar utveckling (CSD) samt
möten inom ramen för det internationella konventionsarbetet att kräva särskilda resurser.
Den 28 november 1996 inrättade regeringen ett
Agenda 21 sekretariat för Östersjörådet (dir.
1996:99). Sekretariatet skall koordinera och initiera insatser och utarbeta förslag så att innehåll och
utformning av en Agenda 21 uppfyller målet om
hållbar utveckling i regionen. Arbetet skall vara
slutfört senast den 1 juli 1998. Regeringen beräknar kostnaderna under 1998 till 1 200 000 kronor
som finansieras genom indragning av det under
fjortonde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget B 13 Miljöinsatser i Östersjöregionen från
budgetåret 1993/94.
22
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Anslaget för år 1998 beräknas till 37 762 000
kronor. För år 1999 beräknas anslaget till
36 562 000 och för år 2000 likaledes till
36 562 000 kronor.

(SEI) (prop. 1987/88:85, bet. 1987/88:JoU23,
rskr. 1987/88:373). Staten finansierar för närvarande ca 30 % av SEI:s verksamhet.
SEI:s huvudsakliga uppgifter är att initiera, genomföra och föra ut resultat av studier och forskning vad gäller värdering och utveckling av miljöteknik, miljö- och utvecklingspolicy samt relaterad
miljöstyrning och strategier för en hållbar utveckling.
SEI har förutom sitt huvudkontor i Stockholm
tre övriga kontor, ett i Boston, ett i New York och
ett i Tallin.
SEI har byggt upp en internationellt erkänd
verksamhet och utvecklat forskningen inom områden som är relevanta för de globala miljöproblemen. Institutet har inriktat sin verksamhet på bl.a.
energistudier, klimatfrågor, bioteknik, ekonomi
med etik och miljövärden.
Regeringen beräknar anslaget till 12 000 000
kronor för 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas samma belopp.

A 8. Stockholms internationella
miljöinstitut
1995/96

Utgift

18 000

Utgift

12 000

1997

Anslag

12 000

1998

Förslag

12 000

1999

Beräknat

12 000

2000

Beräknat

12 000

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

12 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Under anslaget redovisas utgifterna för statens
stöd till Stockholm internationella miljöinstitut

23
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4 Strålskydd, kärnsäkerhet m.m.

4.1

Omfattning/ändamål

samhetsområdet tillförs därför ytterligare 23,5 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.

Statens strålskyddsinstitut (SSI) övervakar strålskyddet vid de kärntekniska anläggningarna och vid behandling och lagring av kärnavfall och använt kärnbränsle samt utövar tillsyn däröver. SSI kontrollerar
att utsläpp till luft och vatten under normaldrift hålls
inom fastställda gränser. SSI utövar också tillsyn av
sådan verksamhet med joniserande strålning som ligger utanför kärnenergisektorn och av verksamhet
med icke-joniserande strålning. Dit hör t.ex. verksamhet på sjukhus, forskningsinstitutioner och annan
industriell verksamhet än kärnkraft liksom kontroll
av naturlig strålning. SSI har en beredskap för rådgivning och information vid kärntekniska olyckor
inom eller utom landet.
Statens kärnkraftinspektion (SKI) övervakar säkerheten vid de svenska kärntekniska anläggningarna. SKI utövar också tillsyn över behandling och lagring av kärnavfall vid kärnkraftverken, lagring av
använt kärnbränsle i det centrala mellanlagret för
använt kärnbränsle (CLAB) i Oskarshamn samt slutförvaring av kärnavfall i slutförvaret för låg- och medelaktivt avfall (SFR-I) i Forsmark. SKI handhar även
sådana uppgifter kring hantering av kärnämne och
kärnteknisk utrustning som följer av Sveriges internationella åtaganden om icke-spridning av kärnvapen
m.m. och i den utsträckning dessa uppgifter inte
handhas av den Europeiska kommissionen. SKI utövar vidare tillsyn över reaktorinnehavarnas program
för att hantera och slutförvara använt kärnbränsle
och kärnavfall och för att riva kärnkraftverken, samt
över avsättning och användning av medel inom det
statliga finansieringssystem som skall täcka kostnaderna härför.
Mot bakgrund av energipropositionen (prop.
1996/97:84), som bl.a. innebär avställning av en reaktor år 1998, behöver SSI:s och SKI:s tillsyn på kärnenergiområdet öka i omfattning för att säkerställa
ett bra skydd av personal, allmänhet och miljö. Verk-

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

329,2

4.2

242,2

246,1

1998

1999

2000

244,2

249,9

255,6

Resultatbedömning och slutsatser

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
SSI:s och SKI:s verksamhet har drivits inom givna
ekonomiska ramar och med ett gott strålskydd vid
tillsynsobjekten och med en god säkerhet vid de
kärntekniska anläggningarna.
Större förändringar
Riksdagens behandling av regeringens proposition
om en uthållig energiförsörjning.
Prioriteringar för 1998
Myndigheternas engagemang i frågor som rör avveckling av kärnkraftsreaktorer ökar.

I energipropositionen (prop. 1996/97:84) betonas
vikten av att säkerheten kan upprätthållas i den nya
situation som uppstår i och med avställningen av en
reaktor år 1998. Detta medför krav på ökade insatser från SKI och SSI. Motivationen, engagemanget
och uppmärksamheten hos personalen vid kärnkraftverken måste vidmakthållas på en hög nivå trots
den påfrestning en avställning innebär. Myndighe25
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terna måste överväga särskilda tillsynsinsatser och
beredas tillfälle att förstärka sin kompetens och sina
resurser för att övervaka att säkerheten vidmakthålls
under hela driftperioden.
De senaste årens säkerhetsrelaterade händelser vid
kärnkraftverken, behovet av skärpt kontrollverksamhet när reaktorerna blir äldre samt kraftföretagens aviserade renoveringar och moderniseringar,
indikerar vidare att antalet ärenden och deras grad av
komplexitet kommer att öka framöver. Den genomgång av konstruktionsförutsättningarna för de äldre
reaktorerna som nu pågår inom kärnkraftsindustrin
kan komma att resultera i reviderade bedömningar
av behovet av säkerhetshöjande åtgärder. Myndigheterna måste ha förutsättningar att vara starkt engagerade och pådrivande i detta arbete, bl.a. genom att
formulera 2000-talets säkerhetskrav.
På kärnavfallsområdet väntas kraven på SKI:s och
SSI:s tillsynsverksamhet öka i takt med att planeringen av den slutliga avfallshanteringen efter hand övergår i konkretare åtgärder.
Regeringen förutser mot denna bakgrund en ökad
arbetsbelastning och därmed ett ökat resursbehov
hos SKI och SSI. Det är viktigt att de båda myndigheterna har resurser till tillsynsverksamhet och forskning samt kompetensutveckling och internationellt
erfarenhetsutbyte. Samhällets insyn och statens övergripande ansvar för kärnsäkerheten måste upprätthållas. Myndigheterna bör ha resurser för att behålla
och anställa specialistkompetens på området. De resursförstärkningar som behövs bör finansieras med
höjda avgifter för kärnkraftsföretagen.
En internationell kärnsäkerhetskonvention, till
vilken Sverige anslutit sig, trädde i kraft i slutet av
1996. Det första granskningsmötet skall hållas 1999.
Vid detta och följande granskningsmöten skall konventionsländerna granska varandras kärnsäkerhetsprogram. En internationell kärnavfallskonvention,
till vilken Sverige avser ansluta sig, slutförhandlades i
september 1997. SKI och SSI förväntas medverka i
granskningsprocedurerna under båda konventionerna.
SKI och SSI medverkar också med insatser inom
det svenska samarbetet med Öst- och Centraleuropa.
Dessa insatser beräknas fortsätta i oförändrad omfattning även under budgetåret 1998. Samarbetet finansieras över det s.k. Östeuropaanslaget inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

4.3

verksamheten uppkommet kärnavfall och använt
kärnbränsle hanteras och slutförvaras på ett säkert
sätt och att den anläggning i vilken verksamheten
bedrivs avvecklas och rivs på ett säkert sätt, sedan
verksamheten har upphört (10 §). Dessa åtaganden
innebär enligt förarbetena (prop. 1983/84:60) också
ett ansvar för att klarlägga vilka åtgärder som behövs
och hur dessa åtgärder skall kunna genomföras.
I det ansvar som enligt 10 § kärntekniklagen läggs
på reaktorinnehavare och övriga innehavare av tillstånd till kärnteknisk verksamhet ingår att svara för
de faktiska kostnader som behövs för avfallshanteringen. Som påpekades av Lagrådet i yttrandet över
den tidigare finansieringslagen (prop. 1980/81:90,
s. 637) omfattar tillståndshavarens skyldigheter även
att ansvara med återstoden av sin förmögenhet för
kostnader avseende sådana åtaganden, ifall tillståndshavaren skulle underlåta att fullgöra sina skyldigheter och staten därför nödgas vidta åtgärderna.
Enligt lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m. skall innehavaren av en kärnkraftsreaktor årligen, så länge reaktorn är i drift, erlägga en avgift samt ställa
säkerheter till staten för att säkerställa att medel
finns tillgängliga för att betala kostnader för hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle och
visst radioaktivt avfall, avveckling och rivning av reaktoranläggningar och forskning på kärnavfallsområdet. Medlen används också för att täcka de kostnader som staten har för tillsyn och kompletterande
forskning på kärnavfallsområdet. Avgifter skall vidare täcka de kostnader som reaktorinnehavarna, staten och kommunerna har för information till allmänheten.
Regeringen fastställer avgiften årligen för nästkommande kalenderår. Avgiften beräknas per kilowattimme och bestäms individuellt för varje verk.
Utöver den årliga avgiften skall reaktorinnehavarna
ställa fullgoda säkerheter för kostnader som inte
täcks av inbetalade avgiftsmedel för hantering och
slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall
samt rivning av kärnkraftverken. Säkerheterna skall
sålunda dels säkerställa fonduppbyggnaden om en
reaktor skulle stängas av före reaktorns s.k. intjänandetid på 25 år, dels säkerställa finansieringen vid
en eventuell fondbrist beroende på oplanerade händelser efter det att alla reaktorer stängts av och avgiftsmedel från kärnkraftproduktionen inte längre
tillförs fonden.
Avgiftsmedlen förvaltas av en fond benämnd Kärnavfallsfonden. Fondens medel skall enligt finansieringslagen placeras på konto i Riksgäldskontoret.
Kärnavfallsfondens styrelse har träffat avtal med
Riksgäldskontoret om formerna för placeringen av
medlen. Avkastning på fondens medel skall läggas till
kapitalet.
Enligt den förvaltningsberättelse för Kärnavfallsfonden för år 1996 avseende medelsförvaltningen
enligt finansieringslagen, som Kärnavfallsfondens

Övrig statlig verksamhet

Kärnavfallsfonden
Enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet
(kärntekniklagen) är en innehavare av tillstånd till
kärnteknisk verksamhet skyldig att svara för att allt i
26
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styrelse lämnat till regeringen, framgår att inbetalade
avgifter för år 1996 uppgick till 1 350 miljoner kronor (1 270 miljoner kronor år 1995). Utbetalade ersättningar uppgick till 427 miljoner kronor (398
miljoner). Vid utgången av år 1996 var Kärnavfallsfondens marknadsvärde 20 831 miljoner (17 939
miljoner kronor enligt de förvaltningsregler som
1995 gällde enligt finansieringslagen).

4.4

Anslag

B 1.

Statens strålskyddsinstitut

1995/96

Utgift

118 100

Utgift

78 000

1997

Anslag

73 683

1998

Förslag

78 055

1999

Beräknat

80 178

2000

Beräknat

82 306

Därav

1996

1

Anslagssparande

13 917

Utgiftsprognos

82 600

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SSI:s årsredovisning visar att myndigheten i huvudsak har levt upp till uppsatta mål.
SSI har rapporterat till regeringen om konsekvenserna av de besparingskrav riksdagen beslutat om.
SSI har framfört att besparingskraven leder till en reducerad tillsyn till följd av att antalet tjänster minskar. Detta har framför allt drabbat tillsynen vid
svenska sjukhus och tillsynen av låg- och medelaktivt
radioaktivt avfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Även SSI:s insatser inom strålskyddsforskningen har minskat.
I årsredovisningen för 1995/96 redovisar SSI hur
myndigheten agerat i förhållande till de rekommendationer som under våren 1996 lades fram av den
internationella granskningsgrupp som granskade
SKI:s och SSI:s tillsyn av kärntekniska anläggningar
(SOU 1996:73). Bl.a. har SSI inlett ett arbete med att
förbättra kvalitetssäkringen när det gäller tillsynen.
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
SSI:s verksamhet finansieras delvis via avgifter enligt
förordningen (1976:247) om vissa avgifter till Statens
strålskyddsinstitut. Avgifter från kärnteknisk verksamhet beräknas till ca 52 725 000 kronor och redovisas under inkomsttitel 2551. Ansökningsavgifter
beräknas till ca 5 000 000 kronor och redovisas under inkomsttitel 2511.
SSI har egen uppdragsverksamhet och inkomsterna från denna får disponeras av myndigheten. Budgeten för denna verksamhet framgår av nedanstående
tabell.

1. Beloppen anges i tusental kronor

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att Statens strålskyddsinstitut detta år hade ett anslagssparande på 13 917 000 kronor. Av dessa är ca 10 miljoner kronor reserverade
för ännu ej betalda forskningsprojekt, 1,5 miljoner
för avtalspensioner samt 0,5 miljoner för flyttning av
delar av myndigheten inom Karolinska sjukhusets
område.

INTÄKTER FRÅN UPPDRAG

INTÄKTER (KR)

KOSTNADER (KR)

RESULTAT (KR)

KOSTNADSTÄCKNING
%

UPPDRAGSGIVARE
STATEN %

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

Utfall 1995/96

12 805 000

12 416 000

389 000

100

17,5

82,5

8 477 000

7 153 000

1 324 000

100

20

80

varav 1996
Prognos 1997

6 425 000

6 425 000

0

100

20

80

Budget 1998

6 900 000

6 900 000

0

100

20

80

Beräknat 1999

6 900 000

6 900 000

0

100

20

80

Beräknat 2000

6 900 000

6 900 000

0

100

20

80
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B 3.

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket
(RRV) inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende SSI och att de i sin ekonomiadministrativa värdering för budgetåret 1995/96 givit
SSI bedömningen tillfredsställande.

1995/96

B 2.

1995/96

92 364

Utgift

63 000

1997

Anslag

63 188

1998

Förslag

75 479

1999

Beräknat

77 690

2000

Beräknat

79 963

Därav

1996

1

Anslagssparande

17 265

Utgiftsprognos

70 700

99 858

Utgift

71 000

1997

Anslag

58 778

1998

Förslag

63 950

1999

Beräknat

65 251

2000

Beräknat

66 636

1996

1

Anslagssparande

22 629

Utgiftsprognos

63 700

1. Beloppen anges i tusental kronor

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att Statens kärnkraftinspektion
detta år hade ett anslagssparande på 22 629 000
kronor i anslaget för kärnsäkerhetsforskning. Utgifterna översteg anslaget med 11 419 000 kronor.
Anslagssparandet minskade dock endast med
6 682 000 kronor. Detta beror på de höga ränteinkomsterna från Riksgäldskontoret som detta år
uppgick till 4 737 000 kronor. Enligt prognoserna
för innevarande år kommer anslagssparandet att
minska genom att utgifterna förväntas överstiga
anvisade medel med ca 5 miljoner kronor.

Statens kärnkraftinspektion:
Förvaltningskostnader
Utgift

Utgift

Därav

Slutsatser
SSI bör fr.o.m. år 1998 tillföras ytterligare 5,5
miljoner kronor för att förstärka tillsynen av strålskyddet i samband med att den första reaktorn
ställs av och för att möta de därigenom ökade kraven på kärnavfallsområdet.
Regeringen beräknar anslagen B 1 till
78 055 000 kronor för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas utgifterna under anslaget B 1 till
80 178 000 kronor resp. 82 306 000 kronor.

Statens kärnkraftinspektion:
Kärnsäkerhetsforskning

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SKI:s årsredovisning visar att myndigheten i huvudsak har levt upp till uppsatta mål. Visst långsiktigt arbete såsom föreskriftsarbete och kärnsäkerhetsforskning har dock på grund av resursskäl
inte kunnat utföras i önskvärd omfattning.
SKI har på regeringens uppdrag sett över verksamhetsmålen för att klarställa inriktningen av och
ambitionsnivån för myndighetens verksamhet i
förhållande till omvärlden. De nya verksamhetsmålen införs fr.o.m. år 1998. Regeringen har i
energipropositionen konstaterat att SKI behöver
ökade resurser för att de överenskomna målen och
ambitionsnivån skall kunna uppfyllas.
SKI har också återrapporterat till regeringen om
hur SKI agerat i förhållande till de rekommendationer i betänkandet (SOU 1996:73) som under
våren 1996 lades fram av den internationella
granskningsgrupp som granskade tillsynsverksamheten vid SKI och SSI. Regeringen konstaterar att
granskningsgruppens rekommendationer i allt väsentligt har blivit tillgodosedda genom SKI:s åtgärder i förening med regeringens förslag om ökade
resurser för myndigheten.

1. Beloppen anges i tusental kronor

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att Statens kärnkraftinspektion
detta år hade ett anslagssparande på 17 265 000
kronor i förvaltningsanslaget. Trots att utgifterna
översteg anslaget med 781 000 kronor ökade anslagssparandet med 2 421 000 kronor. Detta beror
på de höga ränteinkomsterna från Riksgäldskontoret som detta år uppgick till 3 202 000 kronor.
Enligt prognoserna för innevarande år kommer
anslagssparandet att reduceras kraftigt genom att
utgifterna förväntas överstiga anvisade medel med
ca 7,5 miljoner kronor. Huvudorsaken till detta är
att ett stort antal vakanser återbesättes.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
SKI:s verksamhet finansieras via avgifter enligt
förordningen (1991:739) om vissa avgifter till Statens kärnkraftinspektion. Avgifter enligt den
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nämnda förordningen avseende tillsyn och forskning förs till inkomsttiteln 2551, Avgifter från
kärnkraftverken, och beräknas uppgå till
138 660 000 kronor under år 1998.
Statens kärnkraftinspektion disponerar de intäkter som erhålles i form av avgifter enligt 2 och 6
§§ förordningen (1991:739) om vissa avgifter till
Statens kärnkraftinspektion. Budgeten för denna
verksamhet framgår av nedanstående tabell.

B 4.

VISSA AVGIFTER TILL
SKI

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

165 000

165 000

0

100

1996

145 000

145 000

0

100

Prognos 1997

150 000

150 000

0

100

Budget 1998

150 000

150 000

0

100

Beräknat 1999

150 000

150 000

0

100

Beräknat 2000

150 000

150 000

0

100

Utgift

26 801

Utgift

26 801

1997

Anslag

26 752

1998

Förslag

26 752

1999

Beräknat

26 752

2000

Beräknat

26 752

Därav

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96
varav

1995/96

Visst internationellt samarbete i fråga om kärnsäkerhet
m.m.

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

29 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar på ett underskott på 6 561 000
kronor. Genom att anslaget under budgetåret
1995/96 var ett förslagsanslag är det ingående anslagssparandet år 1997 noll. Från och med budgetåret 1997 förs anslaget upp som ett ramanslag. Utgiftsprognosen för år 1997 visar på ett utfall om ca
29 miljoner kronor. Anslagsöverskridandet som
beror på ökade medlemsavgifter samt den kraftiga
uppgången i dollarkursen kommer att täckas dels
genom att 771 000 kronor föreslås på tilläggsbudget, dels genom att anslagskrediten för innevarande år utnyttjas.

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket
(RRV) inte haft några invändningar i revisionsberättelsen avseende SKI och att de i sin ekonomiadministrativa värdering för budgetåret 1995/96
givit SKI bedömningen fullt tillfredsställande.
RRV har i sin utvärdering av SKI:s årsredovisning angett att en tydligare målhierarki och utvecklade verksamhetsmål skulle öka möjligheten
att följa upp verksamheten. SKI har på regeringens
uppdrag sett över verksamhetsmålen med detta
syfte och har återrapporterat till regeringen i frågan under år 1997.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Från anslaget betalas kostnader, i amerikanska
dollar och österrikiska shilling, för deltagande i
internationellt samarbete på kärnenergiområdet,
såsom Sveriges reguljära medlemsavgift i Internationella Atomenergiorganet (IAEA), bidraget till
IAEA:s Technical Assistance and Cooperation
Fund samt kostnader i samband med övrigt internationellt kärnsäkerhetssamarbete.

Slutsatser
SKI bör fr.o.m. år 1998 tillföras ytterligare 10
miljoner kronor för att förstärka tillsynen av kärnsäkerheten i samband med att den första reaktorn
ställs av och för att möta de därigenom ökade kraven på kärnavfallsområdet.
SKI:s anslag för kärnsäkerhetsforskning bör
fr.o.m. år 1998 tillföras ytterligare 8 miljoner kronor med anledning av att den första reaktorn ställs
av och för att möta de därigenom ökade kraven på
kärnavfallsområdet.
Regeringen beräknar anslagen B 2 resp. B 3 till
75 479 000 kronor resp. 63 950 000 kronor för år
1998. För åren 1999 och 2000 beräknas utgifterna
under anslaget B 2 till 77 690 000 kronor resp.
79 963 000 kronor och under anslaget B 3 till
65 251 000 kronor resp. 66 636 000 kronor.

Slutsatser
Regeringen beräknar att anslaget för år 1998 bör
vara 26 752 000 kronor. För åren 1999 och 2000
beräknas en oförändrad anslagssnivå.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner förslaget till ekonomisk planeringsram
för verksamheten under perioden 1998-1999
(avsnitt B9), perioden 1998-2002 (avsnitt B1-B3)
och perioden 1998-2004 (avsnitt B4-B7),

6. bemyndigar regeringen att under år 1998 åta sig
ekonomiska förpliktelser i samband med stöd för
introduktion av ny energiteknik innebärande åtaganden om högst 90 miljoner kronor för år 1999,
högst 90 miljoner kronor för år 2000, högst 50
miljoner kronor för år 2001, högst 50 miljoner
kronor för år 2002, högst 50 miljoner kronor för
år 2003 och högst 50 miljoner kronor för år
2004,

2. bemyndigar regeringen att under år 1998 åta sig
ekonomiska förpliktelser i samband med bidrag
för att minska elanvändningen innebärande åtaganden om högst 400 miljoner kronor för år
1999, högst 350 miljoner kronor för år 2000,
högst 350 miljoner kronor för år 2001 och högst
245 miljoner kronor för år 2002,

7. medger att fullföljande av de åtaganden som
gjorts med stöd av förordningen (1992:854) om
stöd för att främja användningen av biobränsle
skall finansieras med medel från det nya energiteknikbidraget,

3. bemyndigar regeringen att under år 1998 åta sig
ekonomiska förpliktelser i samband med bidrag
till investeringar i elproduktion från förnybara
energikällor innebärande åtaganden om högst
215 miljoner kronor för år 1999, högst 215 miljoner kronor för år 2000, högst 180 miljoner
kronor för år 2001 och högst 95 miljoner kronor
för år 2002,

8. medger att anslagssparande från anslaget A 3.
Åtgärder för energieffektivisering m.m. i bl.a. Baltikum och Östeuropa överförs till anslaget B 7.
Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser,

4. godkänner regeringens förslag till huvudsaklig
inriktning för bidrag till den kommunala energirådgivningen,

9. som inriktning godkänner investerings- och finansieringsplanen för Affärsverkskoncernen
svenska kraftnät för perioden 1998-2000,

5. bemyndigar regeringen att under år 1998 åta sig
ekonomiska förpliktelser i samband med stöd till
forskning och utveckling inom energiområdet innebärande åtaganden om högst 90 miljoner kronor för år 1999, högst 60 miljonor kronor för år
2000, högst 40 miljoner kronor för år 2001,
högst 30 miljoner kronor för år 2002, högst
20 miljoner kronor för år 2003 och högst
10 miljoner kronor för år 2004,

10.godkänner omfattning och inriktning av Affärsverket svenska kraftnäts beredskapsåtgärder,
11.bemyndigar regeringen att ge Affärsverket svenska kraftnät finansiella befogenheter i enlighet
med vad som anförts,
12.för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 21 Energi enligt följande uppställning:
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ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Energimyndighet: Förvaltningskostnader

ramanslag

138 041

A 2. Kostnader för bildande av en ny energimyndighet

ramanslag

25 000

B 1. Bidrag för att minska elanvändning

ramanslag

290 000

B 2. Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor

ramanslag

215 000

B 3. Åtgärder för effektivare energianvändning

ramanslag

90 000

B 4. Energiforskning

ramanslag

320 000

anslag

90 000

B 6. Introduktion av ny energiteknik

ramanslag

160 000

B 7. Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser

ramanslag

50 000

B 8. Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom
energiområdet

ramanslag

5 000

B 9. Åtgärder för el- och värmeförsörjning i Sydsverige

ramanslag

200 000

B 5. Bidrag till energiteknikfonden

Summa

1 583 041
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2 Inledning

2.1

Omfattning/ändamål

inledningsvis (åren 1997-1998) i huvudsak skall ske
genom att befintliga reserverade medel från tidigare
energiprogram dras in (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284). Vidare tillvaratas befintligt resursutrymme inom utgiftsområde 21
motsvarande knappt 300 miljoner kronor per år.
Det återstående finansieringsbehovet tillgodoses genom att en del av medlen inom det fempunktsprogram som regeringen presenterade i den ekonomiska
vårpropositionen (prop. 1996/97:150 s. 19) tas i anspråk. Den nya centrala energimyndigheten, som
skall inrättas den 1 januari 1998, skall ha huvudansvaret för att verkställa huvuddelen av det energipolitiska programmet.
Det energipolitiska programmet bidrar till att öka
den ekonomiska aktiviteten och sysselsättningen under programperioden. Detta gäller i synnerhet de åtgärder som avser investeringar för att minska användningen av el för uppvärmning och för att öka
tillförseln av el och värme från förnybara energikällor samt åtgärderna för att utveckla energiförsörjningen i Sydsverige. Den ökade investeringsverksamheten kan förväntas leda till ökad sysselsättning,
främst inom byggsektorn, såväl lokalt där investeringen görs som i den utrustningstillverkande industrin. Viss sysselsättningseffekt har redan åstadkommits genom att några av bidragssystemen trädde i
kraft den 1 juli 1997 medan andra system avser utrustning som beställts under år 1997 även om de inte
träder i kraft förrän den 1 januari 1998.
Den 1 januari 1996 trädde ett nytt regelverk för
elmarknaden i kraft (prop. 1994/95:222, bet.
1995/96:NU1, rskr. 1995/96:2). Den nya ellagstiftningen innebär att konkurrens har införts i handeln
med el. Nätverksamheten regleras och övervakas på
särskilt sätt även i fortsättningen.
Regeringen överlämnade våren 1997 ett förslag till
ny ellag som skall ersätta dels 1902 års ellag, dels lagen (1994:618) om handel med el, m.m. (prop.
1996/97:136). Lagförslaget innebär i huvudsak en
språklig och redaktionell modernisering av den befintliga ellagstiftningen. Bestämmelserna som infördes som en följd av elreformen ligger fast och förs

Riksdagen beslutade våren 1997 om riktlinjer för
energipolitiken (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU
12, rskr. 1996/97:272). Den svenska energipolitikens
mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången på
el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Den skall skapa villkoren för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv
svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan
på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Härigenom främjas en god ekonomisk och social utveckling
i Sverige.
Energipolitiken skall bidra till att stabila förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv
och till en förnyelse och utveckling av den svenska
industrin. Staten har ansvaret för att ange och upprätthålla de ramar inom vilka övriga aktörer fattar
sina beslut. Regelverket måste vara rationellt och
stabilt så att klara spelregler råder för dem som verkar inom energisektorn.
Sveriges medlemskap i EU har skapat delvis nya
förutsättningar för energipolitiken. Fullbordandet av
den inre marknaden för el och gas, liksom strävandena att utvidga EU, ställer ökade krav på att de
energipolitiska åtgärder som vidtas i Sverige står i
samklang med utvecklingen i vår omvärld.
Utgiftsområdet omfattar frågor avseende tillförsel,
distribution och användning av energi. Det omfattar
vidare det program för omställning och utveckling av
energisystemet vars utformning godkänts av riksdagen (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr.
1996/97:272). Programmets huvudinriktning är en
kraftfull långsiktig satsning på forskning, utveckling
och demonstration av ny teknik. Programmet löper
över en sjuårsperiod t.o.m. år 2004. Till utgiftsområdet hör också energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser innefattande bl.a. ett program för utveckling av energisystemet i bl.a. Baltikum och Östeuropa.
Riksdagen har ställt sig bakom regeringens förslag
till det energipolitiska programmets finansiering, som
7
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över till den nya lagen i huvudsak oförändrade. Den
nya ellagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1998.
Riksdagen har godkänt regeringens förslag om att
den 1 januari 1998 lägga samman myndigheten Statens oljelager med Sveriges geologiska undersökning
(prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284). Från och med år 1998 anvisas därför
medel för den fortsatta avvecklingen av oljelager och
lagringsanläggningar m.m. under utgiftsområde 24.
Enligt riktlinjerna för energipolitiken skall en reaktor i Barsebäcksverket ställas av före den 1 juli
1998. Den andra reaktorn i Barsebäck skall ställas av
före den 1 juli 2001. Ett villkor för stängningen av
den andra reaktorn i Barsebäck är att bortfallet av
elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny
elproduktion och minskad användning av el.
Regeringen överlämnade nyligen till Riksdagen
propositionen 1996/97:176 Lag om kärnkraftens
avveckling. Enligt lagförslaget får regeringen inom i
lagen angivna ramar besluta att rätten att driva en
kärnkraftreaktor för att utvinna kärnenergi skall
upphöra vid en viss tidpunkt. Lagen föreslås träda i
kraft den 1 januari 1998. Under förutsättning att
Riksdagen antar lagförslaget avser regeringen att besluta om att en reaktor i Barsebäcksverket skall ställas av den 1 juli 1998.
Enligt lagförslaget skall reaktorägaren ha rätt till
ersättning av staten för förlusten när rätten att driva
reaktorerna upphör. I lagförslaget anges vissa förutsättningar som skall tillämpas vid ersättningens bestämmande. Regeringen förordnade den 12 juni
1997 f.d. generaldirektören Kaj Janérus att vara statens förhandlare för avvecklingen av Barsebäcks
kärnkraftsanläggning. Förhandlaren skall fortlöpande redovisa resultaten av sitt uppdrag samt därmed
sammanhängande ersättningsfrågor till chefen för
Närings- och handelsdepartementet. Förhandlingsmannen har haft inledande kontakter med företrädare för Sydkraft AB.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
ersättningsfrågan när ytterligare information finns att
redovisa.

2.2

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
1991 års energipolitiska program har i huvudsak avslutats under år 1997. 1997 års energipolitiska överenskommelse, som utgör grunden för regeringens
förslag till nytt energipolitiskt program (prop.
1996/97:84), träffades bl.a. på grundval av Energikommissionens granskning av 1991 års energipolitiska program och remissvaren på Energikommissionens betänkande. Resultaten av 1991 års
energipolitiska program har redovisats i prop.
1996/97:84 En uthållig energiförsörjning. Några resultat av det nya energipolitiska programmet, som
endast delvis trädde i kraft den 1 juli 1997, föreligger
ännu inte.
Investeringsstöden för biobränsleeldad kraftvärme
och till vindkraft har fram t.o.m. februari 1997 resulterat i uppförande av kraftvärmeanläggningar med
en sammanlagd effekt på 326 MW el och 726 MW
värme. Ca 300 vindkraftverk har uppförts med en
sammanlagd effekt på 97 MW.
Programmet för effektivare energianvändning har
tydliggjort möjligheterna att öka effektiviteten i energianvändningen.
Den treåriga programperioden för energiforskningen löper ut vid årsskiftet 1997/98. Energiforskningsprogrammet som finansierar verksamhet vid
universitet, högskolor och industriforskningsinstitut
har bidragit till att höja den grundläggande vetenskapliga och tekniska kompetensen inom viktiga områden för energisystemets utveckling. Företagets deltagande i projekt inom energiområdet har ökat och
ca en fjärdedel av forsknings- och utvecklingsprogrammen finansieras f.n. genom s.k. branschgemensamma forskningsprogram.
Nätmyndighetens verksamhet har under året bidragit till en allmän medvetenhet om skillnader i nättariffer mellan nätföretagen, vilket ökar självregleringen bland nätföretagen. Under år 1996 har de
samlade nätavgifterna minskat med ca 66 miljoner
kronor.
Affärsverket svenska kraftnät har medverkat i tillkomsten av den gemensamma svensk-norska elmarknaden bl.a. genom att avskaffa handelshindren
på förbindelserna med Norge och genom att vid sidan om det norska stamnnätsbolaget Statnett SF gå
in som svensk delägare i den svensk-norska elbörsen
Nord Pool ASA.

Utgiftsutvecklingen

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96 1
1996 1
1997 1

1 392,9

område 24 till förvaltningsanslaget för den nya energimyndigheten.

863,1

732,7

1998

1999

2000

1 583,0

1 842,2

1 603,5

1. Inklusive äldreanslag

Större förändringar
Riksdagen godkände våren 1997 nya riktlinjer för
energipolitiken
(prop.
1996/97:84,
bet.
1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272). Riktlinjerna omfattar bl.a. nya program för att minska användningen
av el för uppvärmning, för att effektivare utnyttja det

Totalbeloppen avviker från de belopp som angavs i
den ekonomiska vårpropositionen (1996/97:150).
Orsaken till avvikelsen är främst att medel motsvarande ca 108 miljoner kronor förts över från utgifts-

8
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2.3

befintliga elsystemet och för att öka tillförseln av el
och värme från förnybara energikällor samt inriktning och omfattning av energiforskningsprogrammet
för den kommande sjuårsperioden.

Resultatbedömning och slutsatser

1991 års energipolitiska program har i huvudsak avslutats under år 1997. 1997 års energipolitiska överenskommelse, som utgör grunden för regeringens
förslag till nytt energipolitiskt program (prop.
1996/97:84), träffades bl.a. på grundval av Energikommissionens granskning av 1991 års energipolitiska program och remissvaren på Energikommissionens betänkande (SOU 1995:139, Ds 1996:55).
Resultaten av 1991 års energipolitiska program har
redovisats i prop. 1996/97:84 En uthållig energiförsörjning. Några resultat av det nya energipolitiska
programmet, som endast delvis trädde i kraft den 1
juli 1997, föreligger ännu inte.
Enligt riksdagens energipolitiska beslut våren
1997 är det av central betydelse att resultaten av de
åtgärder som vidtas för att minska elanvändningen
och öka tillförseln av el fortlöpande kan mätas,
sammanställas och avrapporteras. Riksdagen och regeringen skall ha möjlighet att regelbundet bedöma
resultaten av de energipolitiska åtgärderna. Regeringen skall årligen informera riksdagen om de resultat som har uppnåtts genom det energipolitiska program som har inrättats i och med det energipolitiska
beslutet. Den första redovisningen kommer att lämnas i budgetpropositionen för år 1999.

Mål för utgiftsområdet
Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt
trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor för att främja en
god ekonomisk och social utveckling i Sverige.
En säker tillgång på el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Energipolitiken skall utformas så att denna förutsättning bevaras.
Energipolitiken skall skapa villkor för en effektiv
energianvändning och en kostnadseffektiv svensk
energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa,
miljö och klimat.
Energipolitiken skall underlätta omställningen till
ett ekologiskt uthålligt samhälle.
Energipolitiken skall bidra till ett breddat energi-,
miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.
Prioriteringar för 1998
I riksdagens energipolitiska beslut våren 1997 har
prioriteringar angetts för verksamheten inom utgiftsområdet.

9
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3 Energisystemfrågor

3.1

Omfattning/ändamål

effekterna av de samlade energipolitiska åtgärderna
och utarbeta underlag för utvärderingar av de energipolitiska programmen och för beslut om nödvändiga ändringar och kompletteringar av åtgärderna.
Inom sitt verksamhetsområde skall myndigheten
följa den internationella utvecklingen och stödja det
svenska deltagandet i det internationella samarbetet.
Myndigheten skall svara för att ta fram det underlag
som behövs för Sveriges medverkan i det internationella samarbetet på energiområdet.
Ett långsiktigt program för forskning, utveckling
och demonstration av ekologiskt och ekonomiskt
uthållig energiteknik är en central del av energipolitiken. Energimyndigheten skall ha ansvaret för att utforma och genomföra programmet. Den skall främja
den långsiktiga utvecklingen av energisystemet genom att stödja marknadsintroduktion av ny och
miljövänlig energiteknik. Upphandlingen av energieffektiv teknik skall samordnas med annan verksamhet för energieffektivisering.
Energimyndigheten skall ha ett samordnande ansvar för informationen på energiområdet. En viktig
uppgift är att sammanställa och sprida information
om energimarknaderna, energisystemet och om sambanden mellan energi, miljö och ekonomisk tillväxt.
Myndigheten skall integrera miljöfrågorna på ett aktivt sätt i verksamheten. Myndigheten skall ha sektorsansvaret när det gäller energi i arbetet med att
åstadkomma en ekologiskt bärkraftig samhällsutveckling
Myndigheten skall ha huvudansvaret för att verkställa merparten av de energipolitiska programmen
och ett samordningsansvar för omställningsåtgärderna.

Till verksamhetsområdet hör Energimyndigheten och
Affärsverket svenska kraftnät.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997 1

0

0

30

1998 2

1999

2000

163,0

124,6

128,3

1. Anvisat på tilläggsbudget
2. Nytt verksamhetsområde

3.2

Energimyndigheten

Myndighetsfunktionen inom energiområdet skall
tydliggöras och förstärkas. En central energimyndighet inrättas den 1 januari 1998. Till energimyndigheten förs merparten av myndighetsfunktionerna på
energiområdet.
Till Energimyndigheten skall föras myndighetsuppgifterna inom tillförsel- och distributionsområdet,
energiberedskapen och den kommunala energiplaneringen samt myndighetsuppgifter med anknytning till naturresursplaneringen. Energimyndigheten
skall vara nätmyndighet enligt ellagen.
Myndigheten skall bevaka energimarknadernas
och energisystemets utveckling och analysera sambanden mellan energiteknik, miljö och ekonomisk
tillväxt. Den skall ansvara för planeringsunderlaget
inom området och för att kunskaperna om energisystemet utvecklas genom prognoser, systemstudier, utvärderingar och analyser. Den ökade internationaliseringen och medlemskapet i EU ställer särskilda
krav på myndighetens planerings- och utredningsverksamhet.
Myndigheten skall bevaka regelsystemet för energiområdet, analysera utvecklingen och initiera nödvändiga förändringar av reglerna. Den skall följa upp

Nätmyndigheten
Den 1 juli 1994 inrättades en särskilt myndighetsfunktion vid NUTEK (Nätmyndigheten) med uppgift
att dels pröva ärenden om koncessionshavarnas
skyldigheter, dels utöva tillsyn över ellagens efterlevnad utom i frågor som rör elsäkerhet.

11

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 21

De övergripande målen för verksamheten vid
Nätmyndigheten är att säkerställa att elkunderna inte
betalar ett högre pris än nödvändigt för nättjänster
och att nättariffer, mät- och avräkningssystem m.m.
utformas på ett sätt som underlättar handeln med el
och gagnar konkurrensen. NUTEK, fr.o.m. den 1
januari 1998 den nya energimyndigheten, skall se till
att nätutbyggnad sker med hänsyn tagen till samhällsekonomi, markintrång och miljö samt skall också verka för att det finns sådana incitament i nätverksamheten att elkundernas intressen av leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet kan tillgodoses.
Medel för verksamheten har för budgetåret 1997
anvisats över statsbudgeten via NUTEK:s förvaltningsanslag (utgiftsområde 24). Verksamheten finansieras genom en årlig nätövervakningsavgift som betalas av innehavare av nätkoncession. Avgiften
betalas enligt förordningen (1995:1296) om vissa avgifter på elområdet och motsvarar den årliga beräknade kostnaden för verksamheten som uppgår till ca
20 miljoner kronor.

Nätmyndigheten har våren 1997 redovisat en strategi för hur tillsynsarbetet skall bedrivas för att bl.a.
säkerställa att nätföretagen tillämpar skäliga nättariffer. Huvudmetoderna för att åstadkomma detta är
praxis från skälighetsprövningar och riktvärden om
vad som utgör skälig prisnivå och prisutveckling för
nätverksamhet.

Regeringens överväganden
Regeringen bedömer att nätmyndighetens verksamhet har bedrivits i enlighet med de mål och den inriktning som myndigheten har ålagts. Regeringen bedömer att verksamheten under nästa år bör bedrivas
med i huvudsak nuvarande inriktning och omfattning. En effektiv tillsyn av nätverksamheten är nödvändig för en kostnadseffektiv elförsörjning med stabila och rimliga priser. Den strategi för tillsyn av
nätverksamhet som nätmyndigheten har presenterat
skapar förutsättningar för en effektivare tillsyn. Vidare möjliggör den nya ellag som regeringen våren
1997 föreslog riksdagen (prop. 1996/97:136) en effektivare tillsyn, bl.a. genom att ge nätmyndigheten
större befogenheter att ta egna initiativ till prövning
och att hantera enskilda klagomål inom ramen för
tillsynsarbetet.
Organisationsutredningen om en ny energimyndighet (N 1997:03) har föreslagit att nätverksamheten inom den nya energimyndigheten skall ges ställning som en avdelning inom energimyndigheten
samtidigt som beslutsfattandet i ärenden som innebär
lagtillämpning regleras i myndighetens instruktion.
För riksdagens kännedom kan nämnas att i samband
med inrättandet av en ny energimyndighet avser regeringen genomföra en sådan ordning.

NUTEK:s årsredovisning för budgetåret 1995/96
Av NUTEK:s årsredovisning för år 1995/96 framgår
det att verksamheten vid Nätmyndigheten starkt
präglats av ikraftträdandet av det nya regelverket för
elmarknaden. Myndigheten har utarbetat föreskrifter
och allmänna råd rörande elhandels- och nätverksamhet. Det nya regelverket ger elkunderna möjlighet
att få sina priser för el och nättjänster prövade. Ett
stort antal prövningsärenden har inkommit, främst
från hushållskunder. Ärendena har, förutom prissättningsfrågor, rört leveranskvalitet, mätning och
anslutning. Tillsynsverksamheten har fokuserats på
de delar i nätverksamheten som är strategiska för elmarknadens funktion.
Nätmyndigheten har bedrivit en omfattande informationsverksamhet om det nya regelverket riktad
mot främst elhandels- och nätföretag och deras kunder samt media. NUTEK har vidare under budgetåret på regeringens uppdrag genomfört uppföljningar
av elmarknadsreformen och utredningsinsatser av
bl.a. möjligheterna att sänka kostnaderna för mätning och rapportering av elkonsumtionen. När det
gäller tillståndsgivning har arbetet främst rört leveranskoncessioner och en koncessionsansökan avseende den s.k. Polen-länken, dvs. den planerade likströmsförbindelsen mellan Sverige och Polen.
Enligt NUTEK:s bedömning har Nätmyndigheten
under budgetåret tydliggjort sitt ansvarsområde och
etablerat sin ställning som tillsynsmyndighet på elmarknaden. Nätmyndigheten har vidare skapat en
medvetenhet om skillnaderna i nättariffer mellan nätföretagen, vilket har banat väg för en självreglering
bland nätföretagen. Nätmyndighetens tillsynsarbete
har bidragit till att under år 1996 ett antal nätföretag
sänkt sina tariffer eller upphört med oskäliga tariffer.

3.3

Affärsverket svenska kraftnät

Affärsverket svenska kraftnät (Svenska kraftnät) driver och förvaltar det svenska stamnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna (prop. 1990/91:87,
bet. 1990/91:NU38, rskr. 1990/91:318). Svenska
kraftnät är enligt förordningen (1994:1806) om systemansvaret för elektrisk ström sedan den 1 januari
1995 systemansvarig myndighet enligt ellagen.
Svenska kraftnät skall enligt riksdagens riktlinjer ansvara för driften av stamnätet, den löpande momentana elbalansen och det svenska kraftsystemets övergripande driftsäkerhet.
Svenska kraftnät ansvarar vidare för delfunktionen Elförsörjning inom funktionen Energiförsörjning
inom den civila delen av totalförsvaret (prop.
1996/97:4, bet. 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:112).
Svenska kraftnät är från den 1 juli 1997 elbered12
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skapsmyndighet enligt elberedskapslagen (1997:288)
(prop. 1996/97:86, bet. 1996/97:FöU6, rskr.
1996/97:204).
Verksamheten vid Svenska kraftnät finansieras
helt genom intäkterna från verkets affärsverksamhet,
med undantag för elberedskapsverksamheten som
finansieras med anslag på statsbudgeten.

abiliteten på justerat kapital efter skatt var 10,3%
och soliditeten 46,8%.
Verksamhetens inriktning m.m. åren 1998-2000
Svenska kraftnäts treårsplan
Till följd av förvärvet av aktieposten i Kraftdragarna
AB och det planerade bildandet av bolaget för Polenlänken (SwePol Link AB) redovisar Svenska kraftnät
sin treårsplan för 1998-2000 på koncernnivå.
För räntabiliteten gäller som mål att verket skall
uppnå en avkastning på justerat eget kapital, efter
schablonmässigt avdrag för skatt, på 9 %. Svenska
kraftnät avser att år 1998 göra en översyn av räntabilitetsmålet för att anpassa nivån till rådande inflationsnivå och räntenivåförändringar.
Svenska kraftnät föreslår inga förändringar av de
övergripande målen och verksamhetsmålen för verket.
För driftsäkerheten i det svenska stamnätet gäller
som mål att den bör ligga på en samhällsekonomiskt
rimlig nivå. För att uppfylla detta mål genomför
Svenska kraftnät utbyggnad, underhåll och drift av
stamnätet och utlandsförbindelserna enligt vedertagna driftsäkerhetsprinciper. Svenska kraftnät avser
vidare att tillsammans med kraftindustrin i övrigt arbeta för en lösning av frågan om effektreserv för det
svenska elsystemet.
För kostnadseffektiviteten gäller som mål att
Svenska kraftnäts verksamhet bör vara minst lika
kostnadseffektiv som för jämförbara företag. Svenska kraftnät anför att arbetet med att förbättra kostnadseffektiviteten pågår ständigt, bl.a. genom utvecklingen av verkets ekonomistyrning. Andra
aktiviteter som kan underlätta arbetet med ökad
kostnadseffektivitet
är
s.k.
referenskontroll
(benchmarking) med jämförbara företag samt en effektiv upphandling av tjänster i konkurrens.
För forsknings- och utvecklingsinsatserna gäller
att de skall inriktas mot metoder och teknik som kan
öka driftsäkerheten, effektiviteten och miljöanpassningen av det svenska stamnätet. Samarbetsmöjligheterna med andra företag och organisationer bör tas
tillvara. Detta sker genom utvecklingsbolagen STRI
AB och ELFORSK AB, i vilka Svenska kraftnät äger
25 % vardera. Visst samarbete sker även direkt med
bl.a. det norska nätföretaget Statnett SF. Svenska
kraftnät planerar inga förändringar av inriktning eller omfattning av FoU-insatserna.
Svenska kraftnät skall medverka i utvecklingen av
det nordiska samarbetet inom elförsörjningsområdet.
Svenska kraftnät avser att medverka i ytterligare integration av den nordiska elhandeln och verka för
harmonisering mellan de nordiska länderna av bl.a.
reglerna för systemansvar och balanstjänst.
Svenska kraftnäts förslag till investerings- och finansieringsplan för åren 1998-2000 för affärsverks
koncernen bygger på verkets långsiktiga investeringsplanering för stamnätet inklusive utlandsför-

Verksamheten år 1996
Svenska kraftnäts årsredovisning för år 1996
Enligt Svenska kraftnäts årsredovisning för år 1996
har verksamheten under året präglats främst av
ikraftträdandet av det nya regelverket för elmarknaden och tillkomsten av den gemensamma svensknorska elmarknaden.
Den 1 januari 1996 startade Svenska kraftnät,
som en konsekvens av det nya regelverket på elmarknaden, verksamheten med den nationella balansavräkningen. I denna regleras det ekonomiska
förhållandet mellan de ca 30 företag som för närvarande är s.k. balansansvariga på den svenska elmarknaden. Problem i inledningsskedet med det rapporteringsunderlag som ligger till grund för
avräkningen medförde vissa problem i balansavräkningen under år 1996. Systemet stabiliserades dock
under året och fungerar nu tillfredsställande.
Svenska kraftnät har medverkat till uppkomsten
av den gemensamma svensk-norska elmarknaden
bl.a. genom att avskaffa handelshindren på förbindelserna med Norge och genom att gå in som svensk
delägare tillsammans med det norska stamnätsbolaget Statnett SF i den svensk-norska elbörsen Nord
Pool ASA.
I juni 1996 ansökte verket om koncession för den
s.k. Polen-länken, en likströmsförbindelse mellan
Sverige och Polen. Regeringen har genom beslut den
17 juli 1997 med stöd av ellagen (1902:71) beviljat
Svenska kraftnät koncession för Polen-länken.
Investeringarna under år 1996 uppgick till totalt
607 miljoner kronor. Av detta belopp utgjorde 54
miljoner kronor köpeskilling för aktierna i Statnett
Marked AS (numera Nord Pool ASA). Investeringarna i stamnätet och utlandsförbindelserna uppgick till
sammanlagt 449 miljoner kronor. Anläggningar i
stamnätet förvärvades för 114 miljoner kronor. Investeringarna i optofiberverksamheten uppgick till
104 miljoner kronor. Svenska kraftnät har vidare
förvärvat en femtio procentig aktiepost i bolaget
Kraftdragarna AB, vars verksamhet är transporter av
tung elmateriel.
Svenska kraftnäts omsättning under år 1996 uppgick till ca 2 279 miljoner kronor, varav ca 2 192
miljoner kronor utgjordes av nät- och systemintäkter.
Intäkterna var något lägre än år 1995, då intäkterna
uppgick till ca 2 300 miljoner kronor. Detta beror på
minskade överföringar på stamnätet till följd av den
låga vattenkraftproduktionen under år 1996. Årets
resultat uppgick till ca 592 miljoner kronor. Ränt13
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bindelserna. De planerade investeringarna inom affärsverkskoncernen under perioden beräknas beloppsmässigt till ca 4 400 miljoner kronor. Planen
omfattar dels investeringar i stamnätet och utrustning för telekommunikation (inklusive optofibrer)
om ca 1 680 miljoner kronor, dels investeringen i
Polen-länken om ca 2 720 miljoner kronor.
Investeringarna i stamnätet avser enligt förslaget
dels åtgärder i befintliga anläggningar (s.k. reinvesteringar) om sammanlagt ca 510 miljoner kronor, dels
nyinvesteringar om sammanlagt ca 590 miljoner
kronor. Reinvesteringarna syftar i första hand till att
bibehålla driftsäkerheten och överföringskapaciteten
i elsystemet och till att uppfylla gällande säkerhetskrav i befintliga anläggningar. Enligt Svenska kraftnät ökar förnyelsebehovet under de kommande åren
till följd av en stigande åldersstruktur i anläggningarna i det svenska stamnätet. Investerings- och finansieringsplanen omfattar åtgärder till följd av avvecklingen av kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck. Dessa
beräknas uppgå till sammanlagt 360 miljoner kronor, varav 240 miljoner kronor utfaller under perioden 1998 till 2000.
Investeringarna i telekommunikation avser det telekommunikationsnät som behövs för drift, övervakning och styrning av stamnätet. Den sammanlagda kostnaden för dessa investeringar beräknas uppgå
till 300 miljoner kronor. Investeringarna i optofibernät beräknas uppgå till 280 miljoner kronor.
Kostnaderna för åtgärder i Svenska kraftnäts anläggningar, system och verksamhet för att upprätthålla elförsörjningen vid höjd beredskap beräknas till
ca 20 miljoner kronor per år. Åtgärderna inriktas
mot bl.a. tryggare telekommunikationer, förbättrad
reparationsförmåga och tillträdesskydd.
Svenska kraftnät bedömer att det inom affärsverket inte uppkommer något ytterligare lånebehov un-

der perioden 1998-2000. Affärsverkets investeringsverksamhet föreslås finansieras med egna medel.
Investeringarna i Polen-länken, som är avsedda att
genomföras i dotterbolaget SwePol Link AB, planeras att finansieras dels genom extern upplåning om
ca 2 040 miljoner kronor, dels delägarlån om sammanlagt ca 680 miljoner kronor. Svenska kraftnäts
andel av delägarlånen beräknas till ca 347 miljoner
kronor.
Svenska kraftnäts förslag till investerings- och finansieringsplan för åren 1998-2000 sammanfattas i nedanstående tabell. Svenska kraftnäts verksamhetsplan
för åren 1998-2000 innebär ett budgeterat resultat
på 563, 453 respektive 468 miljoner kronor. Därvid
beräknas en avkastning på justerat eget kapital på 9
% år 1998 och 7 % åren 1999-2000, och en utdelning inklusive skattemotsvarighet på 282, 227 och
234 miljoner kronor.
Svenska kraftnät föreslår en oförändrad ram på
2 500 miljoner kronor för affärsverkets upplåning. Därutöver föreslår verket att man får disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om 100
miljoner kronor. Svenska kraftnät föreslår inga
förändringar av det nuvarande soliditetsmålet på
lägst 38 %.
Svenska kraftnät hemställer i verksamhetsplanen
att verket även fortsättningsvis skall bemyndigas att
dels bilda aktiebolag med ett aktiekapital om högst
10 miljoner kronor, dels inom en sammanlagd ram
om 10 miljoner kronor besluta om förvärv av aktier
och andelar i bolag samt om avyttring av aktier och
andelar i bolag i vilka Svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

AFFÄRSVERKSKONCERNEN SVENSKA KRAFTNÄTS INVESTERINGAR M.M., ÅREN 1998-2000
(MILJONER KRONOR)
TOTALT
1998-2000

UTBETALT
1996

PROGNOS
1997

BUDGET
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

1 099

449

203

259

433

407

300

15

47

119

64

117
100

Investeringar
- Stamnätet
- Telekommunikationer
- Optofibrer
- Polen-länken
- Övrigt

1

Summa investeringar

280

89

85

110

70

2 720

0

0

1 122

1 598

0

0

54

0

0

0

0

4 399

607

335

1 610

2 165

624

2 026

607

335

631

771

624

Finansiering
- egna medel
- extern upplåning

2

Summa finansiering

2 373

0

0

979

1 394

0

4 399

607

335

1 610

2 165

624

1. Avser förvärv av aktier i Nord Pool ASA
2. I beloppet ingår delägarlån från Vattenfall AB till SwePol Link AB
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Regeringen har av riksdagen bemyndigats att inom en total ram om 135 miljoner kronor besluta i
frågor som rör förvärv av aktier eller bildande av
bolag inom Svenska kraftnäts verksamhetsområde.
Regeringen föreslår att detta bemyndigande kvarstår
oförändrat under år 1998.
Regeringen har av riksdagen bemyndigats att ge
Svenska kraftnät rätt att besluta om förvärv och avyttring av aktier och bildande av bolag inom en ram
av högst 10 miljoner kronor. Regeringen föreslår att
detta bemyndigande kvarstår oförändrat under år
1998.
Vad gäller placering av likvida medel föreslår regeringen att riksdagen bemyndigar regeringen att
under år 1998 låta Svenska kraftnät placera likvida
medel i och utanför Riksgäldskontoret.

Regeringens överväganden

Regeringens bedömning med anledning av revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte
har haft några invändningar i revisionsberättelsen
över Svenska kraftnäts årsredovisning för år 1996.
Regeringen bedömer att verksamheten vid Svenska
kraftnät har bedrivits i enlighet med de mål och den
inriktning som verket ålagts. Regeringen har fastställt
årsredovisningen och Svenska kraftnäts förslag till
utdelning.
Investerings- och finansieringsplan samt beredskapsåtgärder
Regeringen har inget att erinra mot de överväganden
och förslag om verksamhetens mål och inriktning
som presenteras i Svenska kraftnäts treårsplan.
Regeringen anser att den nu redovisade investerings- och finansieringsplanen för Svenska kraftnäts
verksamhetsområde för treårsperioden 1998-2000,
samt omfattning och inriktning av verkets beredskapsåtgärder, bör godkännas. Investeringsverksamheten inom Svenska kraftnät kan planeras med relativt god framförhållning. Tidsmässiga förskjutningar
som påverkar investeringsnivåerna de enskilda åren
kan dock förekomma. Beträffande investeringsramen
förordar regeringen därför att riksdagen nu godkänner inriktningen för treårsperioden.

3.4

Anslag

A 1.

Energimyndighet: Förvaltningskostnader

1998

Förslag

138 041

1999

Beräknat

124 616

2000

Beräknat

128 302

1

(Nytt
anslag)

1. Beloppen anges i tusental kr

Finansiella befogenheter
Riksdagens bemyndigande att ta upp lån till staten
regleras i lagen (1988:1387) om statens upplåning.
Regeringen har denna dag föreslagit att det i lagen
skall tas in bestämmelser som ger regeringen möjlighet att efter bemyndigande av riksdagen låta affärsverken ta upp lån och lämna garantier. Dessa bemyndiganden skall inhämtas för varje affärsverk och
för ett år i taget.
Regeringen föreslår mot bakgrund härav att
Svenska kraftnät under år 1998 får rätt att ta upp lån
i och utanför Riksgäldskontoret inom en sammanlagd ram om 2 500 miljoner kronor, vilket motsvarar
nivån på den nuvarande upplåningen i Riksgäldskontoret. Regeringen föreslår vidare att verket därutöver
i enlighet med vad som gäller för närvarande får disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret inom en
ram av 100 miljoner kronor.
Regeringen har riksdagens bemyndigande att
teckna borgen för och lämna kreditgarantier till bolag, i vilka Svenska kraftnät förvaltar statens aktier
och andelar, intill ett sammanlagt belopp om
1 500 miljoner kronor (prop. 1995/96:150, bet.
1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304). Nivån är beräknad på förutsättningen att Svenska kraftnät skall
lämna borgen eller kreditgarantier till bolaget för
Polen-länken. Regeringen föreslår att detta bemyndigande kvarstår oförändrat under år 1998.

Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:84, bet.
1996/97:NU12, rskr. 1996/97: 272) att en ny central
energimyndighet skall inrättas. Härigenom tydliggörs
och förstärks myndighetsfunktionen inom energiområdet. En särskild utredning med uppgift att ta fram
förslag till organisation, uppgifter, bemanning, kompetens och arbetsformer för en central myndighet för
energifrågor tillsattes under våren 1997 (dir.
1997:35). Utredningen överlämnade den 15 augusti
1997 delrapporten ”Energimyndigheten - Budgetunderlag, lokalisering samt nätverksamhetens ställning” till regeringen. Senast den 15 september 1997
skall utredningen lämna förslag till organisation,
uppgifter, bemanning, kompetens och arbetsformer
för den nya myndigheten.
I direktivet till den utredning om en ny energimyndighet som regeringen tillsatte under våren
1997 beskrivs uppgifterna för den nya energimyndigheten. Dessa uppgifter har också redovisats i
prop. 1996/97:84. NUTEK har tidigare haft det huvudsakliga ansvaret för de myndighetsuppgifter som
energimyndigheten kommer att ha i framtiden.
Till energimyndigheten förs myndighetsuppgifterna inom tillförsel- och distributionsområdet, energiberedskapen och den kommunala energiplaneringen
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samt myndighetsuppgifter med anknytning till naturresursplaneringen.
Energimyndigheten skall härutöver svara för

Regeringens överväganden
Utredningen om en ny energimyndighet har beräknat
medelsbehoven för förvaltningen av den nya energimyndigheten till 181 400 000 kronor för år 1998.
Jämfört med de av NUTEK beräknade förvaltningskostnaderna för energiverksamheten inom NUTEK
är detta en ökning med 60 %. Behovet av ökade medel beror på betydligt utökad verksamhet som en
följd av 1997 års energipolitiska beslut. Vid beräkningen av förvaltningskostnaderna för den nya energimyndigheten har regeringen utgått från utredningens bedömning. Regeringen förutsätter dock att delar
av de energipolitiska programmen kommer att ombesörjas av andra myndigheter. Vidare bör myndighetsansvaret vad gäller frågor om dammsäkerhet
överföras till Svenska kraftnät. Den nuvarande ordningen, att medel från utgiftsområde 1 till en del används för viss verksamhet på energiområdet, bör behållas tills vidare.
Mot bakgrund av vad som har nämnts beräknar
regeringen energimyndighetens kostnader för myndighetsuppgifter och programanknuten verksamhet
till ca 169 000 000 kr för år 1998. Regeringen föreslår att 138 041 000 kr anvisas för år 1998 till anslaget A1. Energimyndighet: Förvaltningskostnader.
Detta nya anslag på statsbudgeten finansieras genom
att 108 041 000 kr överförs till energimyndigheten
från NUTEK:s förvaltningsanslag och att 30 000 000
kr av den ekonomiska ramen för de energipolitiska
programmen utnyttjas. Regeringen avser att noga
följa förvaltningskostnaderna för att tillse att anslaget i största möjliga utsträckning långsiktigt kan användas för programverksamheten. De sakanslag som
energimyndigheten disponerar avser i huvudsak stöd
till investeringar i ny elproduktion och energieffektivisering samt stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhet inom de energipolitiska programmen.
Det är naturligt att en mindre del av kvarvarande
medel inom ramen kan användas för programanknuten verksamhet som t.ex. uppföljning och utvärdering.

– planering och utredningsverksamhet inom områdena energimarknaderna och energisystemets utveckling,
– internationellt arbete; häri ingår att följa den internationella utvecklingen inom verksamhetsområdet, stödja svenskt deltagande i det internationella samarbetet samt biträda regeringen med
faktaunderlag och expertkunnande i det energipolitiska samarbetet,
– utformning och genomförande av programmet
för forskning, utveckling och demonstration av
ekologiskt och ekonomiskt uthållig energiteknik,
– marknadsintroduktion av ny teknik inom energiområdet,
– information och utbildning på energiområdet vilket även innebär ett ansvar att samordna myndigheternas information till allmänheten.
Energimyndigheten skall inom miljöområdet ha
sektorsansvaret för frågor som rör energi. Ett viktigt
område är klimatfrågorna vilket motiverar insatser
från myndigheten såväl internationellt som nationellt.
Energimyndigheten har vidare huvudansvaret för
att verkställa merparten av de energipolitiska programmen och ett samordningsansvar för omställningsåtgärderna. Den kommer att följa programmens genomförande och ta fram metoder och
underlag för utvärdering av åtgärderna och redovisning av effekterna.
Energimyndigheten kommer också att helt eller
delvis ansvara för förvaltningen av följande anslag på
1998 års statsbudget som ingår i programmet för en
omställning till en hållbar energiförsörjning.
B 1 Bidrag för att minska elanvändningen
B 2 Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara energikällor
B 3 Åtgärder för effektivare energianvändning
B 4 Energiforskning
B 5 Energiteknikfonden
B 6 Introduktion av ny energiteknik

A 2. Kostnader för bildande av en ny
energimyndighet

B 7 Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser

1997

Anslag

30 000

1998

Förslag

25 000

B 8 Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom energiområdet

1 ,2

Utgiftsprognos

30 000

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anvisade på tilläggsbudget för år 1997

Anslaget disponeras för täckande av kostnader i
samband med inrättandet av en ny energimyndighet.
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och personal komma att uppstå. Riksdagen har i beslutet om 1997 års ekonomiska vårproposition anvisat 30 miljoner kronor för budgetåret 1997 för bildande av en ny energimyndighet (prop. 1996/97:150,
bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284).

Regeringens överväganden
Inrättandet av en ny myndighet är förenat med vissa
kostnader av tillfällig karaktär främst beroende på
utökade ansvarsområden föranledda av 1997 års
energipolitiska överenskommelse. Vidare kan i över
gångsskedet extraordinära kostnader för bl.a. lokaler
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4 Omställning och utveckling
av energisystemet

4.1 Omfattning/ändamål

dagen har beslutat att insatser skall genomföras för
att öka kunskapen om och stimulera intresset för
ekonomiskt och miljömässigt motiverade energieffektiviseringar. Dessa åtgärder skall, i kombination
med ett utvidgat europeiskt samarbete för energieffektivisering, bidra till att ytterligare minska användningen av el och öka hushållningen med energi.
Det energipolitiska programmets huvudinriktning
är en kraftfull, långsiktig satsning på forskning, utveckling och demonstration av ny energiteknik. Målet är att under de närmaste tio till femton åren kraftigt öka el- och värmeproduktionen från förnybara
energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering.
De övergripande målen för energiforskningen är
att bygga upp vetenskaplig och teknisk kunskap och
kompetens inom universiteten, högskolorna och i
näringslivet för utvecklingen och omställningen av
energisystemet i enlighet med riksdagens beslut år
1997 om riktlinjer för energipolitiken. Energiforskningen skall bidra till att stabila förutsättningar skapas för ett konkurrenskraftigt näringsliv och till en
förnyelse och utveckling av den svenska industrin.
Energiforskningen skall också bidra till ett breddat
energi-, miljö- och klimatsamarbete i Östersjöregionen.
En målmedveten satsning på forskning, utveckling
och demonstration är basen i den långsiktiga strategin för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem. Målet är att introducera ny energiteknik
baserad på förnybara energislag samt att sänka kostnaderna för dessa. Bl.a. är en låg framställningskostnad en viktig förutsättning för introduktion av etanol
som drivmedel i större skala. Riksdagen har vidare
beslutat att insatserna för utveckling av tekniken för
framtidens energisystem förstärks.
Det ökade internationella samarbetet och Sveriges
medlemskap i EU har inneburit delvis nya förutsättningar för arbetet med att utveckla ny teknik på
energiområdet. Genom det internationella forsk-

Omfattning och ändamål sammanfaller med vad
som redan angetts för hela utgiftsområdet.
Landets elförsörjning skall tryggas genom ett
energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv
energianvändning. Energin skall användas så effektivt som möjligt med hänsyn tagen till alla resurstillgångar. Stränga krav skall ställas på säkerhet och
omsorg om hälsa och miljö vid användning och utveckling av all energiteknik. En säker tillgång på el
till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den
svenska industrins internationella konkurrenskraft.
Energipolitiken skall utformas så att denna förutsättning bevaras.
Riksdagens energipolitiska beslut innebär att de
två kärnkraftsreaktorerna i Barsebäck skall ställas av.
Enligt riktlinjerna för energipolitiken skall en reaktor
stängas före den 1 juli 1998 och en andra reaktor före den 1 juli 2001. Bortfallet av el skall kompenseras
genom effektivare energianvändning, elhushållning,
konvertering från el samt tillförsel av el från andra
energikällor. Ett villkor för stängningen av den andra
reaktorn är att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och
minskad användning av el. Under en femårsperiod
lämnas investeringsbidrag till utbyggnad av el- och
värmeproduktion samt till effektivisering och minskad användning av el i bostadssektorn.
En minskad elanvändning och ett minskat eleffektuttag är viktiga förutsättningar för att kompensera
bortfallet av elproduktion i Barsebäcksverket. Vidare
måste produktionen av el från förnybara energikällor
öka. De energipolitiska riktlinjerna innebär att investeringsbidrag kommer att ges under ytterligare en
femårsperiod för att stimulera en fortsatt utbyggnad
av ekologiskt uthållig elproduktion.
Det är viktigt att möjligheterna att hushålla med
energi och minska elanvändningen tillvaratas. Riks19
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ningssamarbetet höjs kompetens och kvalitet i den
nationella forskningen. Samarbetet inom området
icke-nukleär energi har sedan år 1994 utgjort en del
av det s.k. fjärde ramprogrammet för EU:s forskningsinsatser. Programmet pågår t.o.m. den 31 december 1998.
Omställningen av energisystemet måste vara förenlig med de krav som ställs i en strategi mot klimatförändringar.
Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser ingår som en viktig del i strategin för minskad klimatpåverkan från energisektorn. Av särskild
betydelse är bilateralt och multilateralt samarbete
avseende utveckling av energisystemet i Baltikum inom ramen för klimatkonventionen.
En strategi för minskad klimatpåverkan från energisektorn ingår som en del i det energipolitiska beslut
som riksdagen fattade under våren 1997 (prop.
1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr 1996/97:272).
Även om de föreslagna insatserna beräknas kompensera för avveckling av två kärnkraftsreaktorer,
med avseende på energibalansen i landet som helhet,
krävs särskilda åtgärder för att utveckla el- och värmeförsörjningen i Sydsverige. Regeringen har därför
beslutat att tillkalla en delegation med detta syfte.

NUTEK är ansvarigt för stöd enligt förordningen
om statligt bidrag till investering för ombyggnad och
anslutning av eluppvärmda byggnader till fjärrvärme.
Detta ansvar bör fr.o.m. år 1998 övertas av den nya
energimyndigheten. Länsstyrelsen prövar ärenden om
bidrag. Förutom bidrag för anslutning av fastigheter
till fjärrvärmen bör även stöd kunna ges som kan bidra till ett ökat kraftvärmeutnyttjande, t.ex. stöd till
sammankoppling av fjärrvärmenät. Ett förslag till
förordning med detta innehåll avses anmälas till Europeiska kommissionen för granskning av dess förenlighet med statsstödsreglerna.

Regeringens överväganden
Fjärrvärmen är i dag väl utbyggd i de flesta befolkningstäta kommunerna i Sverige och anslutningsgraden är hög. Fjärrvärmeförsörjningen är koncentrerad
till de befolkningstäta områdena, dvs. till flerbostadshus, industrier och lokaler. Eluppvärmningen i
bebyggelsen är koncentrerad till småhusen. Med ny
teknik med lägre kostnader beräknas det under vissa
förhållanden vara möjligt att ansluta områden med
lägre värmetäthet till fjärrvärme, bl.a. småhusområden. Konvertering av eluppvärmda hus till fjärrvärme
medför att elbehovet minskar och att underlaget för
elproduktion i kraftvärmeverk ökar.
Målet är att under en femårsperiod minska den
årliga elanvändningen med 1,5 TWh genom konvertering till fjärrvärme.
Det är även angeläget att reducera effektbelastningen i elsystemet under höglastperioder. Insatser
bör därför inriktas på eluppvärmda hus som inte ligger i områden som är aktuella för utbyggnad av
fjärrvärme. Genom ett bidrag till installation av effektvakt och kompletterande bränslebaserad värmeproduktionsanläggning kan effektuttaget minskas
under höglasttid.
Förutsättningar bör även skapas för att minska
elanvändningen i den eluppvärmda bebyggelse där
fjärrvärmeanslutning inte är möjlig. Genom att bidrag utgår till konvertering från elvärme i småhus till
annan uppvärmning som inte kan fjärrvärmeanslutas
kan elanvändningen minskas ytterligare.
Riksdagen godkände tidigare i år (prop.
1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272)
utformningen av ett flerårigt program för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem. I programmet ingår bidrag till vissa investeringar för att
minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler
samt ombyggnad och anslutning av eluppvärmda
byggnader till fjärrvärme.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96 1
1996 1
1997 1

1 392,9

863,1

702,7

1998

1999

2000

1 420,0

1 717,6

1 475,2

1 Inklusive äldreanslag

4.2

Anslag

B 1.

Bidrag för att minska elanvändningen

1998

Förslag

290 000

1999

Beräknat

400 000

2000

Beräknat

350 000

1

Nyttanslag

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget disponeras för stöd enligt förordningen
(1997:635) om statligt bidrag till vissa investeringar
för att minska elanvändningen i bostäder och vissa
lokaler samt förordningen (1997:634) om statligt bidrag till investering för ombyggnad och anslutning av
eluppvärmda byggnader till fjärrvärme. Stöd lämnas i
form av bidrag.
Boverket är ansvarigt för stöd enligt förordningen
om statligt bidrag till vissa investeringar för att minska elanvändningen i bostäder och vissa lokaler. Länsstyrelsen prövar ärenden om bidrag.

Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram för
perioden
1998 - 2002
om
sammantaget
1 650 miljoner kronor.
20
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Beställningsbemyndiganden
Regeringen bör få möjlighet att göra åtaganden även
efter det aktuella budgetåret och fördela åtaganden
över femårsperioden enligt nedanstående tabell.
Riksdagen bör bemyndiga regeringen att besluta om
sådana åtaganden.
HÖGSTBELOPP I MILJONER KRONOR

1998

1999

2000

2001
OCH
SENARE

SUMMA

Begärt bemyndigande för år 1998

-

400

350

595

1 345

B 2.

baserad kraftvärme, vindkraftverk och småskalig
vattenkraft samt för utveckling och provning av ett
upphandlingsförfarande för ny teknik för elproduktion med förnybara energislag.
Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram om
sammantaget 920 miljoner kronor för perioden
1998-2002. Ramen fördelas enligt följande:
405 miljoner kronor avser biobränslebaserad kraftvärme, 270 miljoner kronor avser vindkraftverk, 145
miljoner kronor avser småskalig vattenkraft och 100
miljoner kronor avser utveckling och provning av ett
upphandlingsförfarande för ny teknik för elproduktion med förnybara energislag.

Bidrag till investeringar i elproduktion från förnybara
energikällor

1997

Anslag

80 000

1998

Förslag

215 000

1999

Beräknat

215 000

2000

Beräknat

215 000

1 ,2

Utgiftsprognos

Beställningsbemyndiganden
Regeringen bör få möjlighet att göra åtaganden även
efter det aktuella budgetåret och fördela åtaganden
över femårsperioden enligt nedanstående tabell.
Riksdagen bör bemyndiga regeringen att besluta om
sådana åtaganden.

80 000

(Nytt
anslag)

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anvisade på tilläggsbudget för år 1997

Anslaget disponeras för bidrag till vissa investeringar
inom energiområdet. Stödet lämnas i form av bidrag
till investeringar i biobränslebaserad kraftvärme,
vindkraftverk och småskalig vattenkraft samt för utveckling och provning av ett upphandlingsförfarande
för ny teknik för elproduktion med förnybara energislag. Investeringarna i småskalig vattenkraft torde i
huvudsak komma att gälla utnyttjande av redan befintliga regleringar samt förbättrad turbinteknik.
Ett förslag till förordning med regler för bidragen
har anmälts till Europeiska kommissionen för
granskning av dess förenlighet med statsstödsreglerna.

HÖGSTBELOPP I MILJONER KRONOR

1998

1999

2000

2001 OCH
SENARE

SUMMA

Begärt bemyndigande för år 1998

-

215

215

275

705

B 3.

Åtgärder för effektivare energianvändning

1997

Anslag

4 000 1 ,2

Utgiftsprognos

1998

Förslag

90 000

(Nytt anslag)

1999

Beräknat

90 000

2000

Beräknat

90 000

4 000

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Anvisade på tilläggsbudget för år 1997

Anslaget disponeras för åtgärder för en effektivare
energianvändning i enlighet med riktlinjerna för
1997 års energipolitiska beslut.
I samband med 1991 års energipolitiska riktlinjer
anslogs medel för åtgärder i syfte att nå en effektivare
energianvändning. En slutsats som framkommit genom de utvärderingar som gjorts är att det finns behov av att ytterligare utveckla rutiner för resultatmätning och utvärdering av denna typ av
energipolitiska åtgärder. Det är därvid viktigt att insatser för energieffektivisering genomförs utifrån ett
systemperspektiv.
Enligt riksdagens beslut skall de tidigare årens insatser för effektivare energianvändning fortsätta i
delvis nya former. Anslaget avser åtgärder för effektivare energianvändning och skall i kombination med
ett utvidgat europeiskt samarbete för energieffektivi-

Regeringens överväganden
I samband med 1991 års energipolitiska beslut (prop.
1990/91:88, bet. 1990/91:NU40, rskr. 1990/91:373)
infördes stöd under en femårsperiod till investeringar
i biobränsleeldad kraftvärme och till vindkraft. För
att stimulera en fortsatt utbyggnad av ekologiskt uthållig elproduktion bör stöd för investeringar i elproduktion baserade på förnybara energislag kunna
lämnas också under den kommande femårsperioden.
Riksdagen godkände tidigare i år (prop.
1996/97:84, bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272)
utformningen av ett flerårigt program för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem. I programmet ingår bidrag till investeringar i biobränsle21
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sering bidra till att ytterligare minska användningen
av el och öka hushållningen med energi. Ett förslag
till förordning med detta innehåll avses anmälas till
Europeiska kommissionen för granskning av dess
förenlighet med statsstödsreglerna.

kommer att användas. Därutöver behövs inga särskilda riktlinjer för rådgivningens utformning.
Fördelningen av bidraget bör ske enligt en princip
som inte resulterar i alltför stora skillnader mellan
kommunerna avseende det bidragsbelopp de får.
Samtidigt bör de större kommunerna kompenseras
för de högre kostnader för rådgivning som ett större
invånarantal kan motivera. Regeringen avser att utforma bidraget så att alla kommuner har rätt till ett
grundbidrag på minst 150 000 kr per år under femårsperioden. Bidraget får inte överstiga kostnaderna
för verksamheten.
Regeringen anser vidare att kommuner med fler
än 30 000 invånare bör ha rätt till ett tilläggsstöd.
Stödet fördelas schablonmässigt med hänsyn till
kommunernas folkmängd.

Regeringens överväganden
Riksdagen godkände tidigare i år (prop. 1996/97:84,
bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272) utformningen av ett flerårigt program för ett ekologiskt och
ekonomiskt uthålligt energisystem. I programmet ingår åtgärder avseende information och utbildning,
teknikupphandling av energieffektiv teknik, provning, märkning och certifiering av energikrävande
utrustning samt kommunal energirådgivning.
Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram om
sammantaget 446 miljoner kronor för perioden
1998-2002. Ramen fördelas enligt följande: 60 miljoner kronor avser information och utbildning,
100 miljoner avser teknikupphandling av energieffektiv teknik, 40 miljoner kronor avser provning,
märkning och certifiering av energikrävande utrustning samt 250 miljoner kronor avser kommunal
energirådgivning.

B 4.

Energiforskning
Utgift

323 390 1

Utgift

233 541

1997

Anslag

235 784

1998

Förslag

320 000

1999

Beräknat

397 598

2000

Beräknat

405 195

1995/96
Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

217 200

241 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Bidrag för kommunal energirådgivning
I programmet för ett ekologiskt och ekonomiskt uthålligt energisystem ingår stöd till kommunal energirådgivning. Enligt de riktlinjer som riksdagen tidigare
har godkänt skall bidragssystemet träda i kraft den 1
januari 1998, men avse verksamhet som har påbörjats tidigast den 1 juli 1997.
Stödet till den kommunala energirådgivningen bör
utformas så att det bidrar till att underlätta för
kommunerna att ge en objektiv, lokalt och regionalt
anpassad information och rådgivning både till enskilda och till lokala organisationer. Stödet bör göra
det möjligt för kommuner att ge bl.a. hushåll, företag
och lokala organisationer rådgivning som kompletterar den som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer, t.ex. energileverantörer.
För de kommuner som finner det lämpligt kan bidraget användas till delfinansiering av energirådgivning som organiseras gemensamt av flera kommuner
eller på regional basis (exempelvis inom ett län eller
inom ramen för ett regionalt energikontor).
Den nya energimyndigheten skall ansvara för bidragssystemet. Alla kommuner skall ges möjlighet,
efter ansökan till energimyndigheten att erhålla bidrag. Bidrag lämnas i form av dels ett grundbidrag
dels ett invånarrelaterat bidrag. En förutsättning för
statligt stöd bör vara att kommunen lämnar en beskrivning till energimyndigheten av hur medlen

Anslaget disponeras för bidrag till stöd för forskning
och utveckling på energiområdet.
Insatserna för forskning och utveckling skall bidra
till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig samhällsutveckling. Såväl den tillämpade som den
grundläggande energiforskningen ges därför större
resurser. Resurser avsätts för att bevaka den internationella forskningen och för att utnyttja resultaten
nationellt.
Energisystemforskning och metoder för datainsamling, analys, prognoser, utvärdering m.m. ingår
som en viktig del i en strategi för en framgångsrik
energipolitik.
Ett forsknings- och utvecklingssamarbete skall inledas med länderna i Östersjöregionen på energiområdet.
Vidare skall forsknings- och utvecklingsinsatserna
bidra till att sänka produktionskostnaderna för etanol baserad på cellulosahaltiga råvaror.
Ett förslag till förordning med detta innehåll avses
anmälas till Europeiska kommissionen för granskning av dess förenlighet med statsstödsreglerna.
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B 5.

Regeringens överväganden
Riksdagen godkände tidigare i år (prop. 1996/97:84,
bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272) utformningen av ett flerårigt program för ett ekologiskt och
ekonomiskt uthålligt energisystem. I programmet ingår stöd till energiforskning, forskning om energisystemet och forskningssamarbete med länderna i Östersjöregionen
samt
etanolproduktion
från
skogsråvara.

Bidrag till Energiteknikfonden
Utgift

72 000 1

Utgift

72 000

1997

Anslag

72 000

1998

Förslag

90 000

1999

Beräknat

130 000

2000

Beräknat

130 000

1995/96
Därav

1996

Utgiftsprognos

72 000

1. Beloppen anges i tusental kr

Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram om
sammantaget 2 800 miljoner kronor för perioden
1998-2004. Ramen fördelas enligt följande: 2 310
miljoner kronor avser energiforskning, 210 miljoner
kronor avser forskning om energisystemet och
70 miljoner kronor avser forskningssamarbete med
länderna i Östersjöregionen samt 210 miljoner kronor avser etanolproduktion från skogsråvara.

Anslaget disponeras för stöd till utveckling av ny
energiteknik i företag och branscher. Forskningsinsatser som är strategiska för teknikutvecklingen skall
genomföras i samverkan mellan staten och näringslivet. Verksamheten innebär en fortsatt användning
och förstärkning av det stöd som hittills givits för
branschgemensam forskning.
Energiteknikfonden bör fortsatt bidra till att
främja konkurrensneutralt samarbete. Medel från
Energiteknikfonden bör även i fortsättningen kunna
lämnas med högst 50 % av kostnaden för investeringar eller forskningssamarbete. Undantagsvis bör
dock energiforskningsanslaget liksom hittills kunna
kombineras med stöd från Energiteknikfonden så att
den totala stödnivån blir högre. Det kan gälla för utveckling av teknik där den ekonomiska drivkraften
saknas för företagen på kort sikt. Ett förslag till förordning med detta innehåll avses anmälas till Europeiska kommissionen för granskning av dess förenlighet med statsstödsreglerna.
Regeringen avser att vid bildandet av den nya
energimyndigheten bemyndiga denna att ansvara för
verksamheten och samordna den med berörda sektorsmyndigheter.

Beställningsbemyndiganden
Riksdagen har årligen bemyndigat regeringen att i
samband med stöd till energiforskning göra åtaganden även efter det aktuella budgetåret. Sådana bemyndiganden behövs även för år 1998 för att möjliggöra kontinuitet och långsiktighet i forskningsoch utvecklingsarbetet. Regeringen beräknar behovet
av åtaganden inom energiforskningsområdet för åren
1999-2004 till 90, 60, 40, 30, 20 respektive
10 miljoner kronor. Riksdagen bör bemyndiga regeringen att besluta om sådana åtaganden.
HÖGSTBELOPP I
MILJONER KRONOR

1998

1999

2000

2001 OCH
SENARE

SUMMA
1999 OCH
FRAMÅT

Utnyttjat bemyndigande
t.o.m. 1995/96

9

6,5

4

-

10,5

Anvisat bemyndigande för
1997

80

55

34

30

119

-

90

60

100

250

89

151,5

98

130

379,5

Begärt bemyndigande för
1998
Summa

Regeringens överväganden
Riksdagen godkände tidigare i år (prop. 1996/97:84,
bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272) utformningen av ett flerårigt program för ett ekologiskt och
ekonomiskt uthålligt energisystem. I programmet ingår stöd till utveckling av ny energiteknik i företag
och branscher.
Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram om
sammantaget 870 miljoner kronor för perioden
1998-2004 för en förstärkning av Energiteknikfonden.
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B 6.

Introduktion av ny energiteknik

1998

Förslag

160 000 1

1999

Beräknat

230 000

2000

Beräknat

230 000

dagens beslut finansieras med medel från det nya
energiteknikbidraget.
Kvarvarande, ej utbetalda, medel på anslaget för
främjande av biobränsleanvändning drogs in efter
årsskiftet 1996-97 i enlighet med bestämmelserna i
lagen (1996:1059) om statsbudgeten. Regeringen beslöt därför den 22 maj 1997 att föreskriva att NUTEK från och med budgetåret 1997 skall kunna rekvirera och använda högst 380 000 000 kronor ur
Energiteknikfonden för att fullfölja gjorda åtaganden, samt för beslut om stöd före utgången av juni
månad 1997 till nya projekt enligt förordningen om
stöd för att främja användningen av biobränsle.
De åtaganden som NUTEK har gjort med stöd av
förordningen om bidrag för att främja användningen
av biobränsle och som leder till anslagsbelastning
från och med den 1 januari 1998 bör finansieras med
medel från detta anslag B 6. Introduktion av ny energiteknik. Därigenom kan stödet till utveckling av ny
teknik för elproduktion med biobränsle utvidgas till
ett generellt stöd till ny teknik baserad på förnybara
energislag i enlighet med riksdagens tidigare beslut.
Medel ur Energiteknikfonden bör därför inte längre
disponeras för detta ändamål.

(Nytt
anslag)

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget disponeras för stöd till ny teknik baserad på
förnybara energislag.
Energiteknikbidraget inrättas för att stödja ny
teknik som, med reducerad risk för företagen, kan
utvecklas i full skala och demonstreras inför kommersiell användning. Energiteknikbidrag skall kunna
lämnas med högst 50 % av investeringen. Bidraget
kompletterar den verksamhet som finansieras med
medel från Energiteknikfonden och stärker länken
mellan teknikutveckling och marknadsintroduktion.
Teknikupphandling skall kunna utnyttjas inom ramen för verksamheten. Ett förslag till förordning
med detta innehåll avses anmälas till Europeiska
kommissionen för granskning av dess förenlighet
med statsstödsreglerna.
Det blir en uppgift för den nya energimyndigheten
att i samarbetet med industrin komma fram till områden som skall prioriteras.

Beställningsbemyndiganden
För att möjliggöra kontinuitet och långsiktighet i det
industriella forsknings- och utvecklingsarbetet är det
nödvändigt att åtaganden kan göras även efter det
aktuella budgetåret. Regeringen beräknar behovet av
åtaganden för åren 1999-2004 till 90, 90, 50, 50, 50
respektive 50 miljoner kronor. Riksdagen bör bemyndiga regeringen att besluta om sådana åtaganden.

Regeringens överväganden
Riksdagen godkände tidigare i år (prop. 1996/97:84,
bet. 1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272) utformningen av ett flerårigt program för ett ekologiskt och
ekonomiskt uthålligt energisystem. I programmet ingår stöd till ny teknik baserad på förnybara energislag.
Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram om
sammantaget 1 610 miljoner kronor för perioden
1998-2004 för introduktion av ny energiteknik.

HÖGSTBELOPP I
MILJONER KRONOR

1998

1999

2000

2001 OCH
SENARE

SUMMA

Begärt bemyndigande

-

90

90

200

380

B 7.

Stöd för att främja biobränsleanvändningen
Budgetåret 1992/93 anvisades för en femårsperiod
sammanlagt 625 miljoner kronor för utveckling av
ny teknik för elproduktion med biobränsle under en
femårsperiod
t.o.m.
första
halvåret
1997
(prop.1991/92:97, bet. 1991/92:NU25, rskr.
1991/92:271). Dåvarande nionde huvudtitelns anslag
J 3. Främjande av biobränsleanvändningen har disponerats av NUTEK för stöd enligt förordningen
(1992:854) om stöd för att främja användningen av
biobränsle. Fullföljandet av de åtaganden som NUTEK gjort med stöd av förordningen om stöd för att
främja användningen av biobränsle skall enligt riks-

Energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser
94 652

1 ,2

Utgift

53 874

2

1997

Anslag

7 000

1998

Förslag

50 000

1999

Beräknat

50 000

2000

Beräknat

50 000

1995/96
Därav

1996

Utgift

Anslagssparande
Utgiftsprognos

94 143 2

6 000

1. Beloppen anges i tusental kr
2. Beloppen avser anslaget Åtgärder för energieffektivisering m.m. i bl.a
Baltikum

Anslaget disponeras för energipolitiskt motiverade
internationella klimatinsatser. Sådana insatser ingår
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som en viktig del i strategin för minskad klimatpåverkan från energisektorn. Insatserna skall huvudsakligen inriktas på bilateralt och multilateralt samarbete avseende s.k. gemensamt genomförande inom
ramen för klimatkonventionen, bl.a. en fortsättning
och utveckling av det program för svenska klimatpolitiskt motiverade insatser i bl.a. Baltikum och Östeuropa inriktat på energieffektivisering och förnybara
energislag som NUTEK har ansvar för.
Detta program skall bedrivas och rapporteras på
ett sätt som svarar mot de krav som ställs i den pågående pilotfasen för s.k. gemensamt genomförda aktiviteter. Inriktningen och omfattningen av programmet skall omprövas inför budgetåret 1999.
Anslaget disponeras även för att ge Sverige möjlighet att delta i även andra bilaterala eller multilaterala samarbetsprojekt, huvudsakligen sådana som
syftar till att utveckla gemensamt genomförande och
liknande aktiviteter inom ramen för klimatkonventionen.

I de internationella förhandlingar som f.n. pågår
med syfte att färdigställa ett protokoll vid klimatkonventionens tredje partsmöte i Kyoto spelar gemensamt genomförande en viktig roll. Sverige bör
vara pådrivande beträffande tillämpningen av gemensamt genomförande eller liknande flexibla styrmedel på energiområdet.
Enligt beslut av klimatkonventionens partskonferens skall den nuvarande försöksfasen tas upp till
prövning senast vid årtiondets slut.
Enligt det energipolitiska beslutet skall inriktningen av det nu pågående av NUTEK drivna programmet för insatser i Baltikum och Östeuropa omprövas
inför budgetåret 1999. I det sammanhanget skall
myndighetsansvaret för de statliga svenska insatserna
på energiområdet i Baltikum och Östeuropa ses över.
Under den pågående s.k. pilotfasen pågår ett flertal multilaterala och bilaterala projekt för gemensamt
genomförda aktiviteter. Formerna för ett framtida
system för gemensamt genomförande är ännu inte
bestämda. Avsevärda tilllämpningsproblem har påvisats. Det är därför angeläget att Sverige har möjlighet
att pröva skilda former för multilateralt och bilateralt
samarbete. Etablerandet av effektiva och rättvisa
regler och system för internationellt samarbete är en
viktig länk mellan uppfyllandet av de krav som ställs
på omställningen av det svenska energisystemet och
de åtaganden som ett nytt klimatprotokoll kan
komma att innebära.

Regeringens överväganden
Budgetåret 1995/96 anvisades till tolfte huvudtitelns
anslag E 11. Åtgärder för energieffektivisering m.m. i
bl.a. Baltikum och Östeuropa 50 miljoner kronor.
För år 1997 beräknas återbetalningar av lån givna i
programmet för svenska insatser för energieffektivisering och förnybara energislag i Baltikum och Östeuropa uppgå till 10 miljoner kronor. För år 1997
har till anslaget A 3. Åtgärder för energieffektivisering m.m. i bl.a. Baltikum och Östeuropa anvisats
7 miljoner kronor. Enligt riksdagens energipolitiska
beslut tidigare i år (prop. 1996/97:84, bet.
1996/97:NU12, rskr. 1996/97:272) skall energipolitiskt motiverade internationella klimatinsatser ingå
som en viktig del i strategin för minskad klimatpåverkan från energisektorn. För att möjliggöra kontinuitet i verksamheten bör anslagssparandet från anslaget 1996/97 A 3. Åtgärder för energieffektivisering
m.m. i bl.a. Baltikum och Östeuropa överföras till
anslaget B 7.
NUTEK har utarbetat rapporter omfattande flertalet av de projekt som hittills genomförts i de baltiska länderna. Av rapporteringen framgår att insatserna hittills resulterat i en minskning av
koldioxidutsläpp på drygt 300 000 tusen ton per år.
Ett viktigt syfte med åtgärder i internationellt
samarbete vad gäller energipolitiskt motiverade insatser på klimatområdet är att få kunskap om kostnadsförhållanden för åtgärder mot klimatförändringar i skilda länder. Ett annat viktigt skäl till den
nu pågående försöksfasen är att vinna erfarenheter
som kan ligga till grund för ett långsiktigt inriktat
system för gemensamt genomförande som baseras på
effektivitet, rättvisa och hållbarhet.

Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram för
verksamheten om sammantaget 350 miljoner kronor
för perioden 1998-2004.

B 8.

1995/96
Därav

1996

Täckande av förluster i anledning av statliga garantier inom
energiområdet
Utgift

87 000 ,1

Utgift

-

1997

Anslag

2 000

1998

Förslag

5 000

1999

Beräknat

5 000

2000

Beräknat

5 000

Utgiftsprognos

0

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget disponeras för utgifter för förluster i samband med lånegarantier som har lämnats enligt förordningen (1981:717) om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol och
förordningen (1988:805) om statligt stöd ur Energiteknikfonden, m.m.
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Anslaget har t.o.m. år 1995/96 även disponerats
för utgifter för förluster i samband med lånegarantier
som har lämnats enligt förordningen (1983:1107)
om statligt stöd för att ersätta olja m.m.
Ställda garantier enligt förordningen om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol
har avvecklats successivt och avser numera enbart
verksamhet inom naturgasområdet. Dessa garantier
är bundna genom avtal (prop. 1987/88:72, bet.
1987/88:NU16, rskr. 1987/88:120). Garantiramen
uppgår till 1 000 miljoner kronor (prop.
1991/92:100 bil. 13, bet. 1991/92:NU25, rskr.
1991/92:271). Den 31 december 1996 uppgick
summan av utestående garantier till ca 171 miljoner
kronor. Någon avgift för garantin tas inte ut. Motsvarande belopp belastar i stället anslaget.
Lånegarantier enligt förordningen om statligt stöd
ur Energiteknikfonden m.m., får lämnas intill ett vid
varje tidpunkt sammanlagt belopp av 300 miljoner
kronor, inräknat lämnade garantier inom programmet för utveckling och introduktion av ny energiteknik samt minskat med ett belopp som motsvarar infriade garantier i systemet under föregående år (prop.
1987/88:90, bet. 1987/88:NU40, rskr. 1987/88:375).
Den 31 december 1996 uppgick summan av utestående garantier till 0 kr.
Förordningen om statligt stöd för att ersätta olja
m.m. upphörde den 1 maj 1986. Några nya garantier
lämnas således inte. Den 31 december 1996 uppgick
summan av utestående garantier inom oljeersättningsprogrammet till 0 kr.
Under år 1995/96 har inga förluster uppkommit
som en följd av infriade garantier enligt förordningen
om statlig garanti för utvinning m.m. av olja, naturgas eller kol. Varken garantiavgifter eller återbetalningar av tidigare infriade statliga garantier har inlevererats under året.
Under år 1995/96 har inga förluster uppkommit
som en följd av infriade garantier enligt förordningen
om statligt stöd ur Energiteknikfonden m.m. Inga
garantiavgifter har inlevererats. Återbetalning av tidigare infriade garantier har inlevererats med ett belopp som uppgår till ca 141 325 kr (inkomsttiteln
4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier).
Under år 1995/96 har resterande utestående garantier enligt förordningen om statligt stöd för att
ersätta olja m.m. infriats genom regeringsbeslut
(1995-06-21, II 13).
Förluster i garantisystemet t.o.m. år 1995/96 uppgår till sammantaget ca 93,8 miljoner kronor.

Beräknade förluster uppgår till 5 miljoner kronor
för vart och ett av åren 1998, 1999 och 2000.

Regeringens överväganden

Ekonomiska planeringsramar för verksamheten
Regeringen föreslår en ekonomisk planeringsram för
verksamheten om sammantaget 400 miljoner kronor
för perioden 1998-1999.

B 9.

Åtgärder för el- och värmeförsörjningen i Sydsverige

1998

Förslag

200 000

1999

Beräknat

200 000

2000

Beräknat

0

1

(Nytt
anslag)

1. Beloppen anges i tusental kr

Anslaget disponeras för åtgärder som stärker el- och
värmeförsörjningen i Sydsverige.
Regeringen beslutade den 26 juni 1997 att inrätta
en delegation med uppgift att utveckla el- och värmeförsörjningen i Sydsverige.
Delegationen skall redovisa sitt arbete till regeringen senast den 1 oktober 1999.

Regeringens överväganden
Enligt de energipolitiska riktlinjer som antagits av
riksdagen (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97 NU:12,
rskr 1996/97:272) skall 400 miljoner kronor avsättas
för åtgärder för att utveckla energiförsörjningen i
Sydsverige. Regeringen har för detta ändamål tillkallat en delegation.
Åtgärder vidtas för att under de närmaste åren
kompensera bortfallet av el från de bägge reaktorerna i Barsebäck genom effektivare energianvändning,
konvertering samt hushållning med och tillförsel av
el från andra energikällor. Även om de föreslagna
insatserna innebär en full kompensation med avseende på energibalansen i landet som helhet, krävs särskilda åtgärder för att utveckla el- och värmeförsörjningen i Sydsverige.
Enligt regeringsbeslut den 26 juni 1997 har delegationen till uppgift att initiera åtgärder som stärker
regionens el- och värmeförsörjning. Åtgärderna bör
kunna gälla såväl energihushållning och minskad
elanvändning som utbyggnad av el- och värmeproduktion. Delegationen skall bidra med planeringsoch projekteringsstöd och utreda behovet av investeringar i infrastruktur. Effektivare energianvändning
och en ökad användning av förnybara energislag är
angelägna mål liksom ett bättre utnyttjande av det
befintliga naturgasnätet.

Prognosen för anslagsbelastningen visar att inga garantier beräknas behöva bli infriade under innevarande budgetår.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. upphäver beslutet (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115) om planeringsramar för byggande av vägar och länstrafikanläggningar för åren 1998 och 1999 (avsnitt
3.2),

8. upphäver beslutet (prop. 1996/97:1, bet.
1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115) om planeringsram för nyinvesteringar i stomjärnvägar m.m. för
åren 1998 och 1999 (avsnitt 3.4),
9. godkänner en låneram om totalt 7 735 000 000
kronor för Banverket för investeringar i eldriftsanläggningar, produktions- och telenätsutrustning, rörelsekapital, finansiering av omsättningstillgångar, tidigareläggningskostnader som
finansieras med bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) samt för statens andel av kapitalkostnader för lån avseende vissa investeringar i
Stockholmsområdet enligt överenskommelse år
1983 mellan SJ, Stockholms läns landsting och
staten (avsnitt 3.4),

2. godkänner en låneram om totalt 800 000 000
kronor för Vägverket för såväl inköp av omsättningstillgångar och anläggningstillgångar som för
byggande av broar som ersätter färjor (avsnitt 3.2),
3. bemyndigar regeringen att för år 1998 vid behov
omfördela medel mellan anslagen A 2 Väghållning och statsbidrag och A 4 Investeringar samt
drift och underhåll av statliga järnvägar (avsnitt 3.2 och 3.4),

10. bemyndigar regeringen att inom ramen för anslaget Banverket: Sektorsuppgifter besluta om bidrag till banhållning på Inlandsbanan för tidsperioden fr.o.m. den 1 maj 1998 t.o.m. den
31 december 1998 till ett belopp om högst
33 300 000 kronor (avsnitt 4),

4. godkänner att anslaget Väghållning och statsbidrag får belastas med kostnader för ränta och
amortering av upptagna lån för väg E 6 delen
Stenungsund–Ljungskile, väg E 18/20 delen Örebro–Arboga, väg E 4 delen Stora Åby–Väderstad,
väg E 22 delen Söderåkra–Hossmo samt trafikplats E 4 Hallunda (avsnitt 3.2),

11. bemyndigar regeringen att besluta om att från
anslaget Investeringar samt drift och underhåll av
statliga järnvägar finansiera vissa infrastrukturinvesteringar på Inlandsbanan för vilka medel
också erhålls från EU (avsnitt 4),

5. godkänner att statens aktieinnehav i Wallininstitutet Utbildning AB får avyttras (avsnitt 3.2),
6. bemyndigar regeringen att låta Riksgäldskontoret
teckna statlig borgen om 60 000 000 kronor i
prisnivå januari 1992 för fortsatt planerings- och
förberedelsearbete samt information inom ramen
för den nya trafiklösningen i Stockholm (avsnitt
3.3),

12. godkänner att infrastrukturinvesteringar på Inlandsbanan skall kunna avräknas från den av
riksdagen beslutade regionala investeringsramen
för investeringar i regional transportinfrastruktur
(avsnitt 4),

7. bemyndigar regeringen att låta Riksgäldskontoret
teckna statlig borgen om 100 000 000 kronor i
prisnivå januari 1992 för fortsatt planerings- och
förberedelsearbete samt information inom ramen
för den nya trafiklösningen i Göteborg (avsnitt
3.3),

13. bemyndigar regeringen att ingå avtal om villkoren
för bidraget till banhållningen av Inlandsbanan
och ändringar i befintliga avtal, i enlighet med
vad regeringen anfört (avsnitt 4),
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27. upphäver beslutet (prop. 1995/96:218, bet.
1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34) om ett upphandlingsförfarande för att uppnå den grundläggande kassaservice som föreskrivs i postlagen
(1993:1684) (anslag C 3),

14. godkänner övergripande mål och verksamhetsinriktning för Sjöfartsverket för perioden 1998–
2000 i enlighet med vad regeringen förordat
(avsnitt 5.2),
15. godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för Sjöfartsverket för perioden 1998–2000 i enlighet med vad regeringen förordat (avsnitt 5.2),

28. godkänner övergripande mål och verksamhetsinriktning för Statens järnvägar för perioden 1998–
2000 i enlighet med vad regeringen förordat
(avsnitt 7),

16. bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och
skattemotsvarighet för Sjöfartsverket i enlighet
med vad regeringen förordat (avsnitt 5.2),

29. godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för Statens järnvägar för perioden 1998–2000 i
enlighet med vad regeringen förordat (avsnitt 7),

17. bemyndigar regeringen att för år 1998 ge Sjöfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med
vad regeringen förordat (avsnitt 5.2),

30. bemyndigar regeringen att för år 1998 ge Statens
järnvägar finansiella befogenheter i enlighet med
vad regeringen förordat (avsnitt 7),

18. godkänner vad regeringen anfört om anskaffande
och bortskänkande av minnesmärke (avsnitt 5.2),

31. bemyndigar regeringen att inom en kostnadsram
på 379 000 000 kronor upphandla interregional
persontrafik på järnväg för år 1999 (anslag D 2),

19. bemyndigar regeringen att för år 1998 överskrida
anslaget B 2 Transportstöd till Gotland med anledning av vad regeringen anfört (avsnitt 5.2),

32. bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget, E 2 Kommunikationsforskningsberedningen, ikläda staten ekonomiska
förpliktelser för högst 290 000 000 kronor som
medför utgifter efter år 1998 (anslag E 2),

20. godkänner vad regeringen anfört om Handelsflottans kultur- och fritidsråd (avsnitt 5.3),
21. godkänner övergripande mål, myndighetsmål och
verksamhetsinriktning för Luftfartsverket för perioden 1998–2000 i enlighet med vad regeringen
förordat (avsnitt 5.4),

33. godkänner effektmål, verksamhetsmål och avkastningskrav för Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut i enlighet med vad regeringen förordat (anslag E 4),

22. godkänner ekonomiska mål och investeringsplan
för Luftfartsverkskoncernen för perioden 1998–
2000 i enlighet med vad regeringen förordat
(avsnitt 5.4),

34. godkänner att samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet på regional nivå skall åvila respektive trafikverk fr.o.m. den 1 januari 1998 (avsnitt
9),

23. bemyndigar regeringen att fastställa utdelning och
skattemotsvarighet för Luftfartsverket i enlighet
med vad regeringen förordat (avsnitt 5.4),

35. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 22 Kommunikationer enligt följande
uppställning:

24. bemyndigar regeringen att för år 1998 ge Luftfartsverket finansiella befogenheter i enlighet med
vad regeringen förordat (avsnitt 5.4),
25. godkänner vad regeringen anfört om Statens haverikommission (avsnitt 5.5),
26. bemyndigar regeringen att, för ändamål som omfattas av ramanslaget C 2 Upphandling av samhällsåtaganden under år 1998 ikläda staten ekonomiska förpliktelser innebärande åtaganden om
högst 75 000 000 kronor som medför utgifter
under år 1999 (anslag C 2),
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ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Vägverket: Administration

ramanslag

1 209 781

A 2. Väghållning och statsbidrag

ramanslag

11 835 873

A 3. Banverket: Sektorsuppgifter

ramanslag

755 694

A 4. Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar

ramanslag

7 490 404

A 5. Från EG-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

ramanslag

200 000

obetecknat anslag

44 415

B 1. Ersättning för fritidsbåtsändamål
B 2. Transportstöd till Gotland
B 3. Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
B 4. Bidrag till sjöfarten
B 5. Driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen

ramanslag

175 000

obetecknat anslag

62 660

ramanslag

400 000

obetecknat anslag

15 200

C 1. Post- och telestyrelsen

ramanslag

156 924

C 2. Upphandling av samhällsåtaganden

ramanslag

157 484

C 3. Rikstäckande betalnings- och kassaservice

ramanslag

200 000

C 4. Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt
avtal

ramanslag

140 000

C 5. Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

ramanslag

25 000

D 1. Ersättning till Statens järnvägar i samband med utdelning från AB
Swedcarrier

ramanslag

200 000

D 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg

ramanslag

412 946

D 3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik

ramanslag

209 463

D 4. Viss internationell verksamhet

ramanslag

7 500

obetecknat anslag

285

ramanslag

29 203

E 2. Kommunikationsforskningsberedningen

ramanslag

146 766

E 3. Statens institut för kommunikationsanalys

ramanslag

37 215

E 4. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut m.m.

ramanslag

188 751

D 5. Kostnader för avveckling av styrelsen för riksfärdtjänst
E 1. Statens väg- och transportforskningsinstitut

Summa för utgiftsområdet

24 100 564
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2 Inledning

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

och transportforskningsinstitut, Statens institut för
kommunikationsanalys,
Kommunikationsforskningsberedningen, Sjöfartsverket, Handelsflottans
kultur- och fritidsråd, Luftfartsverket, Statens haverikommission, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, AB Svensk Bilprovning, Posten AB,
SAS Sverige AB och SOS Alarm Sverige AB. Därtill
finns ett antal mindre bolag inom bl.a. väg- och järnvägsområdena.

Utgiftsområdet kommunikationer omfattar vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart, luftfart, postbefordran,
telekommunikationer och övergripande informationsteknikfrågor. I utgiftsområdet ingår också sektorsforskning och miljöfrågor.
De myndigheter, affärsverk och större bolag som
verkar inom utgiftsområdet är Post- och telestyrelsen,
Statens järnvägar, Banverket, Vägverket, Statens väg-

OMSÄTTNING M.M. FÖR MYNDIGHETER, VERK OCH HELÄGDA BOLAG INOM UO 22 ENLIGT ÅRSREDOVISNINGEN FÖR ÅR 1996
MYNDIGHETER/AFFÄRSVERK/BOLAG

Post- och telestyrelsen

OMSÄTTNING INKLUSIVE
INVESTERINGSANSLAG OCH
TRANSFERERINGAR (MKR)

1

VARAV ANSLAGSFINANSIERAD
(MKR)

ANSTÄLLDA

410

410

165

Banverket

12 678

10 999

7 795

Vägverket

15 435

14 190

7 629

Statens väg- och transportforskningsinstitut

122

33

215

Kommunikationsforskningsberedningen

195

152

27

26

0

38

Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Statens haverikommission

12

0

10

362

166

600

26

26

17

Summa myndigheter

29 266

25 976

16 496

Statens järnvägar

15 686

0

18 277

Sjöfartsverket

1 399

101

1 496

Luftfartsverket

3 971

0

4 277

21 056

101

24 050

22 725

200

45 137

44 100

0

34 031

66 825

200

79 168

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Statens institut för kommunikationsanalys

Summa affärsverk

Posten AB
Telia AB

2

3

Summa bolag
1 Av angivna belopp avser 136 miljoner kronor avgifter som inlevereras till staten.
2 Anslagsmedlen avser statens ersättning till Posten AB för rikstäckande betalnings- och kassaservice.
3 Den 1 september 1997 flyttades Telia AB till utgiftsområde 24.
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− Inom luftfartsområdet har betydande framsteg
nåtts inom Europa när det gäller att ytterligare
förbättra flygsäkerheten och minska trängseln i
luftrummet. Detta arbete har skett inom ramen
för EU och Eurocontrol.
− Antalet flygpassagerare i linjefart och chartertrafik ökade under år 1996 med 6 % till 17,8 miljoner vid de statliga flygplatserna. Detta är det högsta passagerarantalet någonsin. Utrikestrafiken
svarade för i stort sett hela ökningen. Antalet
landningar ökade med 6 % till 221 000. Luftfartsverkets investeringar för år 1996 omfattade i
huvudsak en ny flygplats i Karlstad, ny terminal i
Sundsvall/Härnösand och förberedelser för utbyggnaden av Arlanda med en tredje rullbana.
− Telekommunikationerna utvecklas i snabb takt.
År 1998 beräknas Telia komma att slutföra utbyggnaden av AXE-systemet i telefonnätet. Vidare har Telia nu inlett ett arbete med att etablera
en nationell bredbandsstruktur. År 2004 beräknas 98 % av landets hushåll ha tillgång till bredbandstjänster.
− En översyn har gjorts över statens ansvar på postoch betaltjänstområdet.

Den totala omsättningen för utgiftsområde 22 enligt tabellen summeras till ca 117 miljarder kronor
för år 1996. I omsättningstalen kan det dock i vissa fall ingå ersättningar från andra myndigheter/verk/bolag inom utgiftsområde 22. Det totala
antalet anställda uppgår till ca 119 000.
UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR UTGIFTSOMRÅDE
22
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997 1 2

36 903,8

25 888,2

26 731,1

1998

1999

2000

24 100,6

26 668,9

27 262,1

1 Avser utgiftsprognos för år 1997.
2 I prognosen ingår s.k. äldre anslag.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
− En rad stora investeringar har gjorts inom vägoch järnvägssektorn. Flera järnvägsprojekt har
avslutats eller är inne i sin slutfas. Under år 1996
togs bl.a. Ystadbanan samt ett flertal sträckor
längs Västkustbanan och Ostkustbanan i trafik.
Reinvesteringar och tungt underhåll har till stor
del inriktats mot att anpassa existerande banor
till snabbtågstrafik. På vägsidan har ett tiotal objekt öppnats för trafik vilket bl.a. resulterat i att
hela E 6 från Malmö till Uddevalla är motorväg
liksom E 4 från Mjölby till Uppsala.
− Under år 1996 ökade godstransportarbetet på
väg med ca 6 % jämfört med år 1995. Järnvägens
godstransportarbete minskade med 3 %. Under
år 1996 ökade persontrafikarbetet med bil med
ca en 0,5 % och järnvägens persontrafikarbete
ökade med ca 2 %. År 1995 svarade bilen för ca
80 % av antalet personkilometer med fordon.
Buss, spårväg och tunnelbana svarade för ca
10 % medan tåget hade en marknadsandel på
6 %.
− År 1996 minskade antalet dödade i vägtrafiken
med 6 % till 537 personer. Det totala antalet
svårt skadade enligt polisens rapporter minskade
med ca 3 % till drygt 3 800 personer.
− Sjötransporterna till och från Sverige ökar. Under
år 1996 uppgick godsvolymen till 123 miljoner
ton, närmare 30 miljoner ton gods transporterades med färjor och nästan 40 miljoner passagerare reste med färjetrafiken.
− Inom sjöfartsområdet har arbetet till stor del inriktats mot att förbättra sjösäkerheten och miljöanpassningen av sjöfarten. Från och med den
1 april 1997 tillämpar Sjöfartsverket den s.k.
Stockholmsöverenskommelsen som kräver vissa
stabilitetsegenskaper på alla ro-ro fartyg som anlöper svensk hamn. Arbetet med att förbättra sjösäkerheten har till stor del skett inom ramen för
FN:s internationella sjöfartsorganisation och EU.

Större förändringar
− Under år 1997 beslutade riksdagen om inriktningen av utvecklingen av infrastrukturen för
transporter under perioden 1998–2007. Transportinfrastrukturen skall främja ett miljöanpassat
och säkert transportsystem och bidra till tillväxt
och sysselsättning i alla delar av landet. Cirka 8,5
miljarder kronor skall under perioden användas
för infrastrukturanknutna åtgärder som kan
minska vägtrafikens miljöpåverkan och öka trafiksäkerheten.
− Miljödifferentierade sjöfartsavgifter kommer att
införas den 1 januari 1998.
− Under år 1997 beslutade riksdagen om ändringar
i telelagen. Ändringarna i lagen syftar dels till en
högre grad av måluppfyllelse avseende de telepolitiska målen, dels till att anpassa lagstiftningen efter den framväxande regleringen inom EU.
− I maj 1997 överlämnade regeringen propositionen Mer tillgänglig kollektivtrafik (prop.
1996/97:115) till riksdagen. Regeringen föreslår
att kollektivtrafiken skall göras mer tillgänglig för
funktionshindrade. En ny lag om färdtjänst som
skall bidra till att samordna de offentligt betalda
resorna och minska antalet dyrbara taxiresor till
förmån för kollektivtrafiken föreslås. Under perioden 1998–2000 utgår ett särskilt statsbidrag för
att öka kollektivtrafikens tillgänglighet för funktionshindrade.
− I maj 1997 överlämnade regeringen propositionen Nollvisionen och det trafiksäkra samhället
(prop. 1996/97:137) till riksdagen. Regeringen
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föreslår en ny inriktning av trafiksäkerhetsarbetet
och ett nytt långsiktigt mål, den s.k. nollvisionen.

åtgärder för en mer rättvisande prissättning på
transporter,
- etablering och utveckling av nord–sydliga
transportkorridorer i Europa,
- fordons- och bränslefrågor från trafiksäkerhets-, miljö-, industri- och konsumentperspektiv samt harmonisering av regler och regeltillämpning för yrkesmässig trafik.
Regeringen anser att ett fortsatt statligt stöd behövs för att säkerställa Inlandsbanans funktion i
det nationella järnvägssystemet. Regeringen föreslår att ett bidrag på 43 miljoner kronor per år
skall utgå till banhållningen.
Regeringen har för avsikt att under våren 1998
lämna förslag till förändringar och anpassningar i
postlagen för att precisera statens ansvar för att
säkerställa uppfyllelsen av de postpolitiska målen.
En anpassning av svenska flygplatser för att uppfylla Schengenavtalets krav kommer att påbörjas
under år 1998.
Huvudinriktningen för den nationella IT-strategin
är att stimulera användningen av informationsteknik på ett sätt som främjar kreativitet, tillväxt
och sysselsättning. Regeringen kommer att aktivt
följa utvecklingen av omställningen av datorsystemet till år 2000 samt vid behov vidta erforderliga åtgärder.
-

Mål för utgiftsområdet
Det trafikpolitiska målet
Nu gällande mål härrör från det trafikpolitiska beslutet år 1988.
Medborgarna och näringslivet i hela landet skall
erbjudas en tillfredsställande, säker och miljövänlig
trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Detta mål vidareutvecklas i fem
delmål:
− Transportsystemet skall utformas så att medborgarnas och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses på ett tillfredsställande
sätt (tillgänglighet).
− Transportsystemet skall utformas så att det bidrar
till ett effektivt resursutnyttjande i samhället som
helhet (effektivitet).
− Transportsystemet skall utformas så att det motsvarar högt ställda krav på säkerhet i trafiken
(säkerhet).
− Transportsystemet skall utvecklas så att en god
miljö och hushållningen med naturresurser främjas (miljö).
− Transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till regional balans (regional balans).

−

−

−
−

Det telepolitiska målet
Enskilda och myndigheter i landets olika delar skall
ha tillgång till effektiva telekommunikationer.

Resultatbedömning

Det postpolitiska målet
I landet skall det finnas en rikstäckande postservice
som innebär att brev, andra adresserade försändelser
som väger högst två kilo och paket kan nå alla oavsett adressort. Det skall finnas en möjlighet för alla
att få sådana försändelser befordrade till enhetliga
och rimliga priser. Det skall därvid finnas möjlighet
att försäkra försändelser och att få kvitto från mottagaren på att en försändelse tagits emot.

De av statsmakterna fastlagda effektmålen inom utgiftsområdet har i allt väsentligt uppfyllts.
Exempel på uppfyllandet av de trafikpolitiska målen
år 1996:
− Antalet döda i vägtrafiken minskade med 6 % till
537.
− 5 000 färre personer utsätts för buller över 65
dBA längs allmänna vägar och gator. Antalet fastigheter som är bullerstörda på grund av järnvägstrafik minskade med 15 %.
− Andelen järnvägar med dubbelspår har ökat liksom antalet mötesplatser på enkelspåriga linjer.
Detta har bl.a. medfört att den genomsnittliga
hastigheten har ökat med ca 3 %.

Prioriteringar för år 1998
− Regeringen kommer att lämna ett samlat förslag
till riksdagen våren 1998 om den framtida trafikpolitiken. Målet är att åstadkomma ett långsiktigt
hållbart transportsystem som främjar välfärd och
tillväxt. Förslaget kommer att vara en del av regeringens arbete med att skapa en ekologiskt hållbar utveckling inom olika samhällsområden.
− Åtgärderna i infrastrukturen bör bidra till tillväxt
och sysselsättning i alla delar av landet, leda till
förbättrad transportkvalitet, öka infrastrukturens
miljöanpassning, minska störningarna från trafikbuller samt utformas med utgångspunkt från
högsta ambition för trafiksäkerheten.
− I EU-samarbetet kommer följande områden att
prioriteras
- informationssamhället,

Exempel på uppfyllandet av de post- och telepolitiska målen år 1996:
− Prisutvecklingen för internationella samtal och
långdistanssamtal har varit gynnsam för konsumenter/slutanvändare.
− Portot har sjunkit på konkurrensutsatta områden.
− Posten AB kommer att kunna upprätthålla det
avtalade målet att hushåll som saknar femdagarsservice inte får öka.

11

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Riksdagens revisorer har i rapporten Mål- och resultatstyrning (1996/97:3) – exempel från Kommunikationsdepartementets område uttryckt önskemål om
en bättre mål- och resultatstyrning på kommunikationsområdet. Granskningen avser i första hand Banverket och Vägverket. Revisorerna anser att återrapporteringen och resultatanalysen bör stärkas inom
detta kostnadskrävande område för att förbättra
riksdagens möjligheter till övergripande styrning. Revisorerna konstaterar vidare att det inte sker någon
dokumenterad årlig uppföljning av de trafikpolitiska
målen utöver den av myndigheterna upprättade
analysen i årsredovisningarna.

Som redan nämnts kommer regeringen våren
1998 att lämna ett samlat förslag till riksdagen om
den framtida trafikpolitiken. Frågan om ett utvecklat
system för uppföljning och utvärdering av de trafikpolitiska målen kommer att behandlas i detta sammanhang. Regeringskansliet har under våren 1997
påbörjat ett projekt för utveckling av resultatstyrning. Syftet med projektet är bl.a. att genom ett antal
pilotfall skapa en modell för Regeringskansliets resultatstyrning och att förbättra redovisningen av mål
och resultat till riksdagen.

Utgiftsutvecklingen för de i utgiftsområde 22 ingående verksamhetsområdena

Vägar och järnvägar
Sjö- och luftfart
Post- och telekommunikationer

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997 1

UTGIFTSPROGNOS
1997 2

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

33 069,1

23 317,8

22 607,4

24 104,0

21 491,8

24 043,2

24 618,8

918,4

663,9

725,8

734,8

697,3

697,3

697,3

811,7

546,8

681,8

687,2

679,4

683,6

687,9

1 578,6

997,6

832,5

725,5

830,2

834,2

838,4

Kommunikationsforskning m.m.

525,9

362,1

420,4

479,6

401,9

410,6

419,6

Totalt för utgiftsområde 22

36 903,8

25 888,2

25 267,9

26 731,1

24 100,6

26 668,9

27 262,1

Statens järnvägar, kollektivtrafik, samhällsköpta tjänster m.m.

Beloppen anges i miljoner kronor.
1 Varav 204,5 miljoner kronor på tilläggsbudget.
2 I prognosen ingår s.k. äldreanslag.
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3 Väg och järnväg*
*tidigare Infrastruktur

3.1

Omfattning/ändamål

De medel som riksdagen anslagit år 1996 för investeringar i vägar, järnvägar och länstrafikanläggningar har vid årets utgång inte tagits i anspråk fullt
ut. Anslagssparandet på Vägverkets anslag för investeringar i vägar och länstrafikanläggningar uppgick till ca 1 300 miljoner kronor. Banverket hade ett
motsvarande anslagssparande på ca 500 miljoner
kronor. För Vägverkets del förklaras anslagssparandet bl.a. av innehållna medel för statsbidrag till storstadsprojekten, medan anslagssparandet för järnvägsinvesteringar till största delen kan hänföras till ej
avslutade planprocesser.
De insatser som Vägverket och Banverket har genomfört under året har bidragit positivt till måluppfyllelsen med avseende på de trafikpolitiska målen.

Verksamhetsområdet omfattar väghållning och vägtrafik samt banhållning. Verksamheten syftar till att
tillhandahålla och utveckla en tillfredsställande, säker
och miljövänlig trafikförsörjning till lägsta möjliga
samhällsekonomiska kostnad. Statens företrädare på
central nivå för frågor inom väg- och järnvägsområdet är Vägverket respektive Banverket.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1998

1999

2000

23 317,8 24 104,0 1

21 491,8

24 043,2

24 618,8

33 069,1

1 Avser utgiftsprognos för 1997. I prognosen ingår s.k. äldreanslag.

Större förändringar
För såväl Vägverket som Banverket beslutade riksdagen under år 1996 om myndigheternas sektorsansvar för frågor inom väg- respektive järnvägstransportsystemet
(prop.
1995/96:131,
bet.
1995/96:TU18, rskr. 1995/96:231 samt prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115).
Båda myndigheterna har därefter organiserat om
verksamheten för att klara de ökade krav som detta
ansvar ställer.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Verksamhetsområdet väg och järnväg har under år
1996 präglats av de fortsatt många och stora nyinvesteringarna, även om dessa volymmässigt minskat
jämfört med år 1995. Flera större järnvägsinvesteringar har avslutats eller är inne i sin slutfas. Under
år 1996 togs bl.a. Ystadbanan samt ett flertal sträckor längs Västkustbanan och Ostkustbanan i trafik.
På vägsidan har ett tiotal objekt öppnats för trafik
vilket bl.a. resulterat i att hela E 6 från Malmö till
söder om Uddevalla nu är motorväg liksom E 4 från
Mjölby till Uppsala. När det gäller järnvägarna har
reinvesteringar och tungt underhåll till stor del inriktats mot att anpassa existerande banor till snabbtågstrafik samt mot att åstadkomma förbättringar
för godstrafiken. Även upprustning av länsbanorna
har haft hög prioritet. Inom vägtransportsystemet
har underhållet minskat i volym under år 1996 till
följd av minskande anslag. Bland annat har beläggningsarbeten fått senareläggas.

Prioriteringar för år 1998
Riksdagen har beslutat om inriktningen av transportinfrastrukturen för perioden 1998–2007 (prop.
1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174).
Åtgärderna i infrastrukturen under denna period
skall bidra till tillväxt och sysselsättning i alla delar
av landet, leda till förbättrad transportkvalitet, öka
infrastrukturens miljöanpassning, minska störningarna från trafikbuller samt utformas med utgångspunkt från högsta ambition för trafiksäkerheten.
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Resultatbedömning och slutsatser

Persontrafikarbetet (antalet personkilometer) i
Sverige har ökat från 50 miljarder personkilometer år
1960 till 110 miljarder personkilometer år 1995. Det
är trafiken med personbilar som står för den helt
övervägande delen av denna ökning. Det kollektiva
resandet (tåg, buss, tunnelbana, spårväg, flyg) låg
länge på en låg och konstant nivå men från mitten av
1970-talet har resandet långsamt ökat. År 1995 svarade bilen för drygt 4/5 av antalet personkilometer
med fordon. Buss, spårväg och tunnelbana svarade
för ca 10 %. Tåget hade en marknadsandel på ca
6 % och flyget svarade för ca 3 % av transportarbetet. Under år 1996 ökade biltrafiken med ca 0,5 %.
Järnvägens trafikarbete minskade med ca 10 % under perioden 1990–1991. Därefter har en återhämtning skett så att 1990 års nivå uppnåtts under både
år 1995 och år 1996.

Resursutvecklingen inom verksamhetsområdet väg
och järnväg
Sedan år 1989 har anslagen för investeringar inom
verksamhetsområdet kraftigt ökat i omfattning. Parallellt med denna utveckling har det skett en ökning
av investeringar finansierade på annat sätt än över
statsbudgeten. Även resurserna för drift och underhåll har ökat i omfattning.
Investeringar i statliga väg- och
järnvägsanläggningar 1989-1996
samt prognos för år 1997 (1996 års
prisnivå)

Vägverket
Banverket

mkr
12000

I mars 1997 fattade riksdagen beslut om inriktning
av infrastrukturinvesteringarna för perioden 1998–
2007. Sammanlagt 190 miljarder kronor skall under
en tioårsperiod användas för drift, underhåll och
nyinvesteringar i vägar och järnvägar samt för vissa
infrastrukturanknutna åtgärder som kan minska vägtrafikens miljöpåverkan och öka dess trafiksäkerhet
(prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr.
1996/97:174).

Nya förutsättningar för järnvägstrafiken
Den 14 december 1995 fattade riksdagen beslut om
nya förutsättningar för järnvägstrafiken (prop.
1995/96:92, bet. 1995/96:TU12, rskr. 1995/96:108).
Förändringen, som trädde i kraft den 1 juli 1996, syftar till att åstadkomma en effektiv användning av
spårkapaciteten och skapa gynnsamma förutsättningar för en effektiv och konkurrenskraftig trafikförsörjning för gods- och persontransporter på järnväg. De hittillsvarande effekterna av de nya
förutsättningarna har analyserats av Statens institut
för kommunikationsanalys (SIKA).
SIKA konstaterar att förutsättningarna för en
ökad konkurrens i upphandlingar av persontrafik på
tåg har förbättrats. Uppköpen av samhällsmotiverad
trafik under år 1997 har innehållit anbud av högre
kvalitet än tidigare.
Privata aktörer visar ett ökat intresse för etableringar inom godstrafiken på järnväg. Den nya tågtrafikledningen har fram till juni 1997 fått intresseförfrågningar från ett tjugotal operatörer.
Det kapillära bannätet, dvs. spår och växlar utanför stomnätet, skapar på grund av en komplicerad
ägarstruktur problem för operatörer vad gäller banhållning och prissättning för trafikering. Regeringen
har uppdragit åt Banverket att utreda detta förhållande närmare.

Trafikutvecklingen
År 1995 uppgick det totala godstransportarbetet
(antalet tonkilometer) till ca 82 miljarder tonkilometer vilket är en fördubbling sedan början av 1960talet. År 1995 uppgick godstransporterna på väg till
ca 30 miljarder tonkilometer att jämföra med järnvägens 19 miljarder tonkilometer. Omkring hälften
av det totala transportarbetet i Sverige under detta år
utfördes i samband med transporter till och från utlandet.
Under år 1996 ökade godstransportarbetet på väg
med ca 6 %. Järnvägens godstransportarbete minskade med 3 %.

Verksamheten
Vägverkets och Banverkets verksamhet har de senaste åren präglats av många och stora investerings- och
upprustningsåtgärder. Inom vägtransportsystemet
har hela E 6 mellan Malmö och söder om Uddevalla
nu motorvägsstandard liksom E 4 mellan Mjölby
och Uppsala. Många större vägobjekt har också färdigställts bl.a. i Småland och Södermanland. Under
år 1996 har tolv större vägobjekt öppnats för trafik.
På övriga riksvägar och länsvägar har åtgärderna varit av mindre omfattning i enlighet med gällande regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar. De senaste årens besparingar har för
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Källa: Vägverkets och Banverkets årsredovisningar för åren 1989–1996
samt utgiftsprognoser för år 1997. Med investeringar i järnväg avses nyinvesteringar i stomjärnvägar, reinvesteringar samt investeringar i länsjärnvägar. Med investeringar i vägar avses investeringar i statliga riksvägar och
länsvägar samt bärighetshöjande åtgärder.
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Vägverkets del bl.a. medfört att behoven av vägunderhåll inte kunnat tillgodoses fullt ut. Ett resultat av
detta är att de belagda vägarnas tillstånd ej uppnått
den standard som Vägverket fastlagt. Tillståndet på
dessa vägar har dock förbättrats något jämfört med
år 1995. Under år 1996 har ökade resurser satts in
på åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och
miljön. Bland annat har ett flertal stora hastighetskampanjer genomförts liksom kampanjer för att
minska omfattningen av miljöfarliga utsläpp från biltrafiken.
Inom järnvägstransportsystemet har de senaste
årens höga investeringsvolymer bl.a. resulterat i att
en helt ny bana – Svealandsbanan – har öppnats för
trafik. Inom de närmaste två åren kommer ytterligare
två banor att färdigställas – Mälarbanan och Arlandabanan. Den senare är till stor del finansierad med
privata medel. Därutöver har dubbel spårutbyggnad
prioriterats i stomnätsplanen vilket resulterat i att
andelen dubbelspår ökat framför allt på Ostkustbanan och Västkustbanan. Verksamheten har också
präglats av stora satsningar i det regionala järnvägsnätet. Ett exempel på detta är Ystadbanan som efter
elektrifiering och upprustning, bl.a. införande av
fjärrstyrning, öppnades för trafik år 1996. Stora resurser har också satsats på att bygga planskilda korsningar. Inom miljöområdet har insatser inriktats bl.a.
mot att reducera volymerna av miljöfarliga utsläpp
samt störningar till följd av buller från trafiken.

taten förbättrats under år 1996. Andelen dubbelspår
har ökat med en knapp procent. Utbyggnaden har
varit koncentrerad till ett mindre antal banor bl.a.
Ostkustbanan. Den genomsnittliga hastigheten har
ökat med 3 %. Andra mått som Banverket använder
för att mäta tillgängligheten är spårlägeskvaliteten
och bärigheten. Spårlägeskvaliteten har under år
1996 förbättrats med ca 3 % och andelen av stomnätet som uppfyller bärighetsmålet har ökat med
0,5 %.
Effektivitet
Inom vägtransportsystemet har åtgärder för att öka
effektiviteten koncentrerats till att förbättra framkomligheten på vägarna bl.a. genom ökad vägbredd,
förbättrad beläggningsstandard samt byggande av
förbifarter. Under år 1996 har bl.a. byggts 125 kilometer motorväg och 7 kilometer 13-metersväg. Som
tidigare redovisats har de belagda vägarnas tillstånd
förbättrats något under året trots att underhållsresurserna minskat under år 1996 till följd av minskade
anslag. Ett annat effektivitetsmått är de restids- och
fordonskostnader för trafikanter som uppkommer
till följd av resor på vägnätet. Beräkningar visar att
dessa, till följd av Vägverkets åtgärder, har minskat
med ca 160 miljoner kronor under år 1996 eller
0,1 %. Ett ytterligare effektivitetsmått är lönsamheten i gjorda investeringar. Vägverket har beräknat
lönsamheten i termer av nuvärdeskvoter för färdigställda infrastrukturobjekt. Enligt dessa beräkningar
är flertalet av de större investeringsobjekten lönsamma; två objekt uppvisar negativa lönsamhetskvoter
(avsnitt 3.2).
Inom järnvägstransportsystemet har effektiviteten
förbättrats bl.a. genom att spårens kapacitet har
ökat. Som tidigare redovisats har andelen dubbelspår
ökat och avståndet mellan mötesplatser på enkelspåriga linjer minskat vilket bl.a. möjliggjort högre hastigheter. Även driftsäkerheten har ökat, trots att
framkomligheten fortfarande är nedsatt på flera
sträckor där investeringsarbeten alltjämt pågår.
Funktionsstörningarna minskade med drygt 10 % på
de högst prioriterade stråken och med 13 % på länsjärnvägarna. Fel i Banverkets anläggningar orsakade
tågförseningar uppgående till knappt 5 700 timmar
vilket motsvarar 1995 års nivå. Trots att kapaciteten
och driftsäkerheten har ökat finns kapacitetsproblem
på vissa banor och stråk i bl.a. storstadsregionerna
och på Ostkustbanan, Godsstråket genom Bergslagen, Norra stambanan och Stambanan genom Övre
Norrland. På många stråk utefter dessa banor ligger
kapacitetsutnyttjandet vid maximal trafik på en nivå
som överstiger 80 %. Det förekommer även att banor underutnyttjas. På delar av Södra och Västra
stambanan ligger kapacitetsutnyttjandet vid maximal
trafik på en nivå som understiger 60 %.

Resultat år 1996
Den verksamhet som Vägverket och Banverket bedriver skall bidra till att uppfylla det övergripande
målet samt de fem delmål för trafikpolitiken som
fastställdes av riksdagen år 1988 (avsnitt 2). I syfte
att underlätta uppföljning av myndigheternas bidrag
till måluppfyllelsen har regeringen brutit ned målen i
ett eller flera myndighetsspecifika verksamhetsmål.
Tillgänglighet
En viktig aspekt på tillgängligheten i vägtransportsystemet är vägarnas bärighet. Under år 1996 har Vägverket inriktat verksamheten mot att bl.a. öka vägars
och broars bärighet, minimera kraftiga stigningar på
vägnätet samt upprätthålla funktionen på vägar och
broar. Andelen av det statliga vägnätet som uppnår
den högsta bärighetsklassen har ökat med 1 % eller
med 821 kilometer under år 1996. Det betyder att
det av Vägverket uppställda långsiktiga målet att
minst 88 % av vägnätet skall uppnå högsta bärighetsklass är infriat. Även målet om högst 676 000
dygnskilometer avstängning på grund av tjällossning
har uppnåtts med god marginal. Medelavstängningstiden har under året minskat med 10 dygn till
41 dygn.
Inom järnvägstransportsystemet mäts tillgängligheten i termer av bl.a. andelen dubbelspår, avstånd
mellan mötesplatser på enkelspåriga linjer och genomsnittlig hastighet. På alla dessa punkter har resul15
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Säkerhet
Antalet personer som dödats i vägtrafiken uppgick
under år 1996 till 537 vilket är en minskning med ca
6 % jämfört med år 1995. Antalet svårt skadade personer uppgick till 3 850 vilket är en minskning med
ca 3 % jämfört med år 1995. Inom järnvägstrafiken
förolyckades 14 personer (+6 personer eller 75 %) i
plankorsningsolyckor samt skadades 3 personer (-3
personer eller 50 %). Vägverket beräknar också s.k.
döds- och skaderisker för olika trafikantgrupper i
enlighet med gällande mål. Dessa beräkningar visar
att risken att dödas eller skadas i trafiken under år
1996 minskade för alla kategorier av trafikanter med
undantag av cyklister och mopedister för vilka riskerna har ökat. Regeringen har tidigare gett en utförlig beskrivning av dagens trafiksäkerhetsproblem
och nuvarande trend med avseende på de trafiksäkerhetspolitiska målen i propositionen Nollvisionen
och det trafiksäkra samhället (prop. 1996/97:137).

dad väglängd i regionerna Norr och Mitt har andelen
åtgärdad väglängd i bärighetsklass I ökat från 20 %
år 1995 till 50 % år 1996. Andelen belagd väg som
är i behov av åtgärd inom två år i de två nordligaste
regionerna uppgår i dag till ca 18 % vilket är en något lägre andel än år 1995.
Den modell för mätning av restider och reskostnader som Vägverket tillämpar i regionerna visar att
dessa uppgår till ungefär samma nivåer som år 1995.
Vid utgången av år 1996 uppgick den sammanlagda banlängden på det statliga järnvägsnätet
(exklusive det kapillära bannätet) till 10 422 kilometer vilket i stort motsvarar 1995 års nivå. Kapaciteten
har förbättrats i regionerna bl.a. genom att medelavståndet mellan mötesplatser på enkelspåriga linjer
har förkortats. Detta i kombination med viss dubbelspårsutbyggnad och ökad genomsnittshastighet har
medfört förkortade restider mellan många destinationer, framför allt i Mellan- och Sydsverige. Även
spårlägeskvaliteten har förbättrats på många stråk
utanför storstadsregionerna. Spårens bärighet har
dock förbättrats endast marginellt.

Miljö
Några viktiga mått på utvecklingen inom miljöområdet är förändringar i utsläppsnivåer samt bulleroch vibrationsstörningar från trafiken.
Utsläppen från vägtrafiken uppgick under år 1996
till 18 800 000 ton koldioxid, 126 600 ton kväveoxid, 1 175 ton svaveldioxid och 147 700 ton kolväten. Jämfört med år 1995 har utsläppsnivåerna
minskat för samtliga ämnen. Utsläppen av svaveldioxid har minskat mest (11 %). Utsläppen av kväveoxid och kolväten har minskat med drygt 6 %.
Inom järnvägstransportsystemet uppgick utsläppen under år 1996 till 152 000 ton koldioxid, 1 357
ton kväveoxid, 151 ton svaveldioxid samt 88 ton
kolväten. Jämfört med år 1995 har utsläppsnivåerna
minskat för samtliga dessa ämnen. Mest har utsläppen av kolväten minskat (-7 %). För övriga ämnen är
minskningarna små.
När det gäller buller uppskattar Vägverket att det
totala antalet personer som utsätts för buller över 65
dBA längs statliga vägar har minskat med omkring
5 000 personer under året. Fortfarande uppskattas
dock ca 240 000 personer längs de statliga och
kommunala vägarna utsättas för bullernivåer som
överstiger denna nivå. Banverket beräknar att antalet
bullerstörda fastigheter uppgick till ca 9 400 vid utgången av år 1996, vilket är en minskning med 15 %
jämfört med år 1995. Antalet fastigheter som utsätts
för höga vibrationsnivåer är i stort sett oförändrat
jämfört med år 1995.

Förutsättningar för infrastrukturplaneringen åren
1999 och 2000
Riksdagen fattade under våren 1997 beslut om infrastrukturinriktning för framtida transporter (prop.
1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174).
Riksdagens beslut avser bl.a. ekonomiska ramar för
investeringar i nya vägar och järnvägar samt ekonomiska ramar för drift och underhåll. Mot bakgrund
av riksdagens beslut uppdrog regeringen under våren
1997 till Vägverket att upprätta en nationell väghållningsplan, till Banverket att upprätta en stomnätsplan och till länstyrelserna att upprätta och fastställa länsplaner för regional infrastruktur. Planerna
skall redovisas för regeringen under våren 1998.
Mot bakgrund av att det för närvarande saknas
närmare kunskap om innehållet i de nya planerna,
bl.a. avseende tidsplan och budget för de olika investeringsprojekten samt hur fördelningen på vägar,
järnvägar och kollektivtrafik blir i länsplanerna, kan
regeringen inte nu närmare bedöma hur infasningen
av den nya infrastrukturinriktningen skall ske de
kommande åren. För år 1998 utgår regeringens anslagsberäkningar därför från pågående verksamhet år
1997 och de nystarter som är planerade under år
1998. Infasningen av den nya infrastrukturinriktningen innebär en långsiktig omställning från investeringar i riktning mot ökat underhåll och satsningar
på miljö och trafiksäkerhetsåtgärder. I syfte att
åstadkomma en sådan övergång kommer en arbetsgrupp inom Regeringskansliet att se över gällande
finansieringsprinciper för investeringar i väg- och
järnvägsinfrastruktur. Utgångspunkten för översynen
är riksdagens inriktningsbeslut och att pågående investeringsobjekt inte skall behöva avbrytas eller senareläggas. Regeringens beräknade anslag för Vägverket och Banverket för åren 1999 och 2000 är därför

Regional balans
Viktiga mått på regional balans är väg- och järnvägsnätets utveckling och underhåll utanför stamvägarna
respektive stomjärnvägarna samt utvecklingen av restider och reskostnader mellan olika regioner.
Av de totalt 588 kilometerna ny väg som har färdigställts under året har 253 kilometer anlagts vid
sidan av de nationella stamvägarna. Av totalt åtgär16
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endast en teknisk framräkning utifrån nu kända förutsättningar. En omprövning av Vägverkets och
Banverkets resurstilldelning kommer därför att ske
senast i nästa budgetproposition då innehållet i de
nya investeringsplanerna har fastställts.

3.2

överta förvaltningen av statens aktier i Väginvest
med dotterbolag.
Regeringen redovisade i budgetpropositionen hösten 1996 det pågående arbetet med att avveckla statens aktier i RST Sweden AB. Av redovisningen
framgick att man hade börjat att reda ut hur rättigheterna till olika mättekniker fördelas mellan Vägverket och RST Sweden AB. Detta var en förutsättning för att SweRoads aktier i RST Sweden AB
skulle kunna avvecklas. Under år 1995 hade försök
gjorts att sälja statens aktier men utan resultat. Delägarna i RST Sweden AB överenskom därför att omstrukturera bolaget i syfte att kunna sälja det helt eller delvis.
Efter en ekonomisk granskning av Vägverkets dotterbolag, som initierats av regeringen men utförts av
den nya styrelsen för Vägverkets investeringsaktiebolag Väginvest under hösten 1995, konstaterades
att RST Sweden AB hade en latent skatteskuld och
en osäker fordran på sitt USA-baserade dotterbolag.
Under senhösten 1996 stod det klart att bolaget hade
att förutse en eftertaxering som var betydligt större
än vad man bedömt tidigare. Efter debitering av bolaget för obetalda skatter och avgifter för åren 1990–
1995 samt avskrivning av en osäker fordran på det
amerikanska dotterbolaget visade en upprättad kontrollbalansräkning att mer än halva aktiekapitalet
hade förbrukats. Delägarna i bolaget beslöt därför
att ansöka om frivillig likvidation. Samtidigt ansöktes
om att bolaget skulle få genomgå företagsrekonstruktion. Ansökningarna beviljades och likvidator
samt rekonstruktör utsågs. Mot bakgrund av detta
skrevs SweRoads bokförda aktier i RST Sweden AB
ned till en krona.
Likvidationen och rekonstruktionen har fortskridit under år 1997. Den 9 juni 1997 såldes inkråmet i
RST Sweden AB:s största tillgång, det ombildade
mätbolaget, till Scandiaconsult Bygg & Mark AB. Ett
överlåtelseavtal avseende RST:s utvecklingsbolag,
OPQ, har ingåtts med vissa anställda i bolaget. Den
21 juli 1997 såldes den operativa delen av den nordamerikanska verksamheten till det Kansasbaserade
konsultföretaget Terracon. För närvarande återstår
att avveckla tre begagnade mätfordon och ett icke
rörelsedrivande amerikanskt dotterbolag. Rekonstruktionen och likvidationen beräknas vara slutförd
senast under år 1998. Slutresultatet kommer att redovisas i SweRoads respektive Väginvests kommande årsredovisningar.
Vägverket har sedan år 1986 varit delägare i Data-Källan AB (sedermera namnändrat till Wallininstitutet Utbildning AB). Motivet till delägarskapet var
bl.a. att Vägverket i egenskap av aktieägare fick tillgång till de resurser, främst i form av lokaler, som
bolaget erbjöd sina delägare. Vägverkets aktieinnehav har uppgått till ett nominellt värde av 66 000
kronor. Vägverket redovisar i en skrivelse till regeringen i juli 1997 att det i dag inte råder någon brist
på egna lokaler i Borlänge samt att bolaget sedan

Vägverket

Vägverket är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör väghållning och vägtrafik. Verket har ett
samlat ansvar, sektorsansvar, för hela vägtransportsystemet. Sektorsansvaret omfattar hela vägtransportsystemet; miljöpåverkan, trafiksäkerhet, tillgänglighet, framkomlighet och effektivitet samt frågor
som rör väginformatik, fordon, kollektivtrafik, handikappanpassning, yrkestrafik och tillämpad samhällsmotiverad forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet inom vägtransportsystemet.
På regional nivå är Vägverket indelat i sju regioner. Verksamheten bedrivs inom verksamhetsgrenarna Sektorsuppgifter, Myndighetsutövning och Statlig
väghållning samt två resultatområden – Produktionsuppgiften och Övriga resultatområden. Antalet anställda inom Vägverket uppgick under år 1996 till
7 629 personer. Av dessa arbetade drygt 4 000 inom
Vägverkets resultatenheter. Andelen kvinnor uppgick
till ca 20 %.
I december 1995 beslutade riksdagen (prop.
1995/96:91, bet. 1995/96:TU11, rskr. 1995/96:130)
att upphäva det tidigare beslutet att bolagisera Vägverkets produktionsdivision. Det innebär att produktionsverksamheten även fortsättningsvis bedrivs i
myndighetsform. Produktionsuppgiften omfattar
projektering, byggande, drift och underhåll av det
statliga vägnätet, drift av de statliga färjelederna samt
uppdrag åt utomstående, i den mån det är förenligt
med verkets instruktion och ryms inom de ramar
som regeringen föreskrivit. Vid årsskiftet 1995/96
lades Vägverkets produktionsdivision ned och tre
från varandra skilda resultatenheter bildades; Vägverket Produktion, Vägverket Konsult och Vägverket
Färjerederi. Enheterna skall bedrivas strikt företagsekonomiskt i enlighet med de riktlinjer som regeringen fastställt för verksamheten.
Vägverket förvaltar statens aktier i dels projektfinansieringsbolag, dels bolag med kommersiellt inriktad verksamhet utanför Vägverket. Bolagen är Vägverkets investeringsaktiebolag Väginvest och dess
dotterbolag Stockholmsleder AB (100 %), Göteborgs
Trafikleder AB (100 %) och Swedish National Road
Consulting AB – SweRoad (100 %) med intressebolaget RST Sweden AB (40 %). AB Väginvest äger
dessutom 15 % i Rödöbron AB samt 37,5 % i Trästabro AB. Vägverket förvaltar vidare 50 % av statens
aktier i Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB
AB. Regeringen beslutade i april 1995 att tillfälligt
17
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bildandet till viss del ändrat inriktning. Vägverket
konstaterar därför att motiven bakom ägarengagemanget inte längre föreligger och hemställer om att
få avveckla sitt ägande i bolaget genom att avyttra de
tecknade aktierna.

stånd så har en viss förbättring skett under året. Vägverket har dock ej nått målet för år 1996.
Vägverkets åtgärder för att förbättra vägarnas bärighet och ytstandard har medfört att skillnaderna i
tillstånd mellan de regionalpolitiskt prioriterade delarna av landet och landet i övrigt har utjämnats något.
Under år 1996 har Vägverket inom ramen för sitt
sektorsansvar påbörjat ett arbete med att ta fram ett
nationellt kollektivtrafikprogram inom vägtransportområdet. Olika aktörer och intressenter har
medverkat i framtagandet av en vision och ett mål
för hur kollektivtrafiken på väg skall utvecklas. Programmet skall utgöra underlag för ett långsiktigt arbete. Detta arbete kommer att slutrapporteras i december 1997.
Ett omfattande arbete med att förbättra trafiksäkerheten har under året bedrivits av Vägverket. Förutom insatser i samband med ny- och ombyggnad av
väg har man bl.a. varit samlande och pådrivande inom ett antal insatsområden, s.k. trafiksäkerhetsreformer. Dessutom har verket svarat för informationsoch utbildningsinsatser, finansierat forsknings- och
demonstrationsverksamhet på området samt tagit
fram ett flertal utredningar vilka bl.a. har utgjort underlag för departementspromemorian På väg mot det
trafiksäkra samhället (Ds 1997:13).
Vägverkets miljöarbete har inriktats på särskilda
miljöåtgärder vid ny- och ombyggnader av väg samt
på ett antal miljöreformer. Arbetet med riktade miljöåtgärder har resulterat i att antalet bullerutsatta
personer har minskat under året.
När det gäller utbyggnaden av det statliga vägnätet har Vägverket fr.o.m. år 1995 infört ett nytt uppföljnings- och utvärderingssystem för investeringsobjekt. Detta innefattar en obligatorisk redovisning
av ett investeringsobjekts förväntade kostnader och
effekter i samtliga steg i planerings- och projekteringsprocessen. Systemet har tillämpats för objekt
större än 75 miljoner kronor. I tabellen nedan går det
att följa hur den beräknade kostnaden för objekten
har utvecklats från gällande väghållningsplan via
budgeten för år 1996 till efterkalkylen för 12 infrastrukturobjekt som öppnats för trafik under året.
Volymmässigt utgör dessa objekt ca 75 % av investeringsobjekten som öppnats för trafik under året. De
förväntade samhällsekonomiska effekterna för tio av
objekten framgår nedan samt vilken förändring av
restiden samt antal döda och skadade som respektive
investering beräknas medföra. Resultatet visar en positiv nettonuvärdekvot för sex av de undersökta objekten vilket innebär att den samhällsekonomiska
nyttan överstiger kostnaderna. De två objekt som
visar dålig avkastning motiverades med att en enhetlig standard på stråken eftersträvades när objekten
byggstartade. För de två objekt där samhällsekonomiska effekter inte är redovisade gäller att Vägverket
inte har tagit fram en samhällsekonomisk modell
som är tillämplig vid utbyggnad från fyra till sex kör-

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Vägverkets totala verksamhetsvolym uppgick under
år 1996 till ca 16 miljarder kronor. Av volymen avsåg bl.a. ca 6,8 miljarder kronor investeringar i det
statliga vägnätet och ca 5,2 miljarder kronor drift,
underhåll och förbättringar av det statliga vägnätet.
Därtill har ca 1,9 miljarder kronor överförts till externa mottagare, varav bidrag till landsting och trafikhuvudmän i enlighet med storstadsöverenskommelserna svarar för ca 600 miljoner kronor.
Verksamheten år 1996 redovisar underskridanden på
anslagen till byggande av vägar (ca 235 miljoner
kronor) och länstrafikanläggningar (ca 1 039 miljoner kronor). I huvudsak förklaras dessa av att byggstarter skjutits fram på grund av att den fysiska planeringen blivit mer tidskrävande än planerat, t.ex.
genom att arbetsplaner överklagats samt stoppade
utbetalningar till storstadspaketen. Innevarande budgetår kommer anslagssparandet att minska kraftigt,
bl.a. till följd av att utbetalningarna till storstadspaketen har återupptagits. Vägverket beräknar att förbrukningen av tillgängliga medel under år 1997
kommer att underskridas med drygt 300 miljoner
kronor. Anledningarna till detta är att byggstarter
försenats på grund av utdragna planprocesser samt
att utbetalningarna av statsbidrag till vissa kollektivtrafikprojekt inte fullt ut följer de ursprungliga planerna utan kommer att ske först under år 1998.
Vägverket har under året arbetat med att öka
framkomligheten på vägarna genom att öka vägbredden, förbättra beläggningen samt bygga förbifarter. Detta har medfört att den totala årliga restiden
och reskostnaden på vägnätet har minskat.
I Vägverkets rapport om tillståndet inom den yrkesmässiga trafiken i Sverige anges att verket under
år 1996, utifrån de av regeringen uppställda målen
för yrkestrafikområdet, har prioriterat arbetet med
att stödja tillsynsmyndigheterna och branschorganisationerna bl.a. genom information och distribution
av rättspraxis samt med att förbättra samverkansformerna.
För att förbättra tillgängligheten på vägarna har
Vägverkets insatser bl.a. inriktats på att öka bärigheten på vägar och broar. Detta har resulterat i att de
kvantifierade mål för bärighet som anges i den nationella väghållningsplanen för perioden 1994–2003
har uppnåtts. När det gäller de belagda vägarnas till-
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fält. Av tabellen framgår att de genomförda investeringarna beräknas medföra att antal döda och skadade i trafiken minskar med 68 personer per år samt
att den totala restiden på det statliga vägnätet minskar med drygt 1 000 000 timmar per år.
Vägverkets resultatenheter Produktion, Konsult
och Färjerederiet har genomfört ett första år som fristående enheter. Vägverket har utifrån de av regeringen beslutade riktlinjerna för verksamheten slagit
fast avkastningskrav motsvarande 15 % efter skatt
på det internt tillförda egna kapitalet. Vägverket
Produktion uppfyller inte resultatkraven i den externa respektive den av Vägverket konkurrensutsatta
verksamhetsdelen. Totalt klarar dock Produktion resultatkraven. Vägverket Konsult redovisar en sammanlagd förlust. För att öka lönsamheten har både
Produktion och Konsult vidtagit ett antal omstruktureringsåtgärder. Färjerederiet redovisar ett resultat
som överstiger det av regeringen fastställda avkastningskravet.
Mot bakgrund av vad som anförts ovan samt vad
som i övrigt redovisats i verkets årsredovisning be-

dömer regeringen att Vägverket under år 1996 har
uppnått huvuddelen av de åsatta verksamhetsmålen
och därmed bidragit till att uppfylla de trafikpolitiska
målen. När det gäller vidmakthållandet av det statliga vägkapitalet visar redovisningen att detta mål inte
har uppnåtts. I regeringens proposition om infrastrukturinriktning för framtida transporter (prop.
1996/97:53) redovisas en utökad satsning på drift
och underhåll samt olika förbättringsåtgärder på det
statliga vägnätet under perioden 1998–2007. Vidmakthållandet av vägkapitalet kommer således att
prioriteras i högre grad under den närmaste tioårsperioden.
Beträffande verksamheten i Produktion och Konsult har åtgärder vidtagits för att stärka enheternas
konkurrenskraft och förbättra lönsamheten. Regeringens bedömning är att resultatenheternas verksamhet och organisation är väl strukturerad för att
inom ramen för myndighetsstrukturen kunna hävda
sig på bygg- och anläggningsmarknaden.

UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING AV VÄGBYGGNADSOBJEKT

VÄGNUMMER

OBJEKT SOM ÖPPNATS FÖR
TRAFIK UNDER 1996 > 75 MKR

32

Förbi Tranås 2

E4

Förbi Norrköping

2

3

BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD 4
PLAN 1994–2003
BUDGET 1996

PROGNOS
AVSLUTAT 5

NETTONUVÄRDEKVOT

BERÄKNADE VÄRDEN
RESTID 1

DÖDA OCH
1
SKADADE

151,0

178,0

189,0

0,2

-58,0

-1,5

775,0

665,0

669,0

0,3

-260,0

-5,0

188,0

177,0

191,0

0,1

-207,5

-13,6

420,4

337,8

327,5

-0,3

-58,2

-4,7

1 005,0

1 003,0

1 003,0

-0,5

-120,0

-16,0

E4

Sväm–St Åby

E4

Åstorp–Mölletofta

E6

Fastarp–Heberg

40

Länsgränsen–Högåsen

164,0

159,0

166,0

0,2

-57,0

-4,0

40

Högåsen–Nabbamotet

122,0

98,0

99,0

1,5

-71,0

-5,0

E 20

Läggesta–Nykvarn

289,8

250,7

235,0

0,0

-44,4

-5,0

-66,5

-6,6

E 4/E 20

Hallunda–Bredäng

375,6

291,3

291,3

E4

Kista–Rotebro

213,6

269,2

269,2

E 20

Järsta–Läggesta

330,0

338,0

301,0

0,0

E4

Gammelsta–Nyköping

0,5

Summa

339,0

265,0

267,0

4 373,4

4 032,0

4 008,0

-68,2

-6,6

-1 010,8

-68,0

1 Kolumnerna ”Restid” respektive ”Döda och skadade” avser årlig restidsförändring (tusental timmar) respektive förändringen av antalet dödade och ska
dade per år.
2 Kalkylmetoden skiljer sig delvis jämfört med övriga objekt.
3 Objektet är en del i en objektanalys över E 4 Ödeshög–Mjölby.
4 Prisnivå 1997-01.
5 Utfall t.o.m år 1996 samt en prognos för kostnader som tillkommer efter datum för öppnande för trafik.
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Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

VÄGVERKETS VERKSAMHET ENLIGT PROP.
1996/97:53

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse för år 1996
avseende granskningen av årsredovisningen, räkenskaperna och ledningens förvaltning innehåller inga
anmärkningar.
Vägverket har erhållit värdet BA (tillfredsställande) vid Riksrevisionsverkets ekonomiadministrativa värdering av statliga myndigheter avseende räkenskapsåret 1995/96.

NATIONELL PLAN:

ÅRLIGA MEDEL (MKR)

Investering stamvägar

2 600

Drift/underhåll statliga vägar

5 600

Insatser inom miljö ochTS-reformer

850

Fysiska TS-åtgärder stamvägar

450

REGIONAL PLAN :

Investeringar övriga riksvägar
Länsvägar och statsbidrag trafikhuvudmän/handikapp, exkl. länsjärnvägar (200 mkr)

Anslagen
Riksdagen har under våren 1997 fattat beslut (prop.
1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174)
om bl.a. ekonomisk ram och inriktning för den nya
nationella väghållningsplanen avseende perioden
1998–2007. Planen tas fram av Vägverket och
kommer att fastställas av regeringen under våren
1998.
Mot bakgrund av en förändring i avgränsningen i
den nya nationella väghållningsplanen avseende perioden 1998–2007, Vägverkets utökade sektors-ansvar
samt behoven av flexibilitet och effektivitet i statsförvaltningen bör anslagen för Vägverkets verksamhet
ges en mer ändamålsenlig struktur. Därför föreslås
att antalet anslag minskar från sex till två; ett för
Vägverkets förvaltning (Administration) och ett för
Vägverkets verksamhet (Väghållning och statsbidrag).
Vägverkets förslag till finansiering av sin verksamhet för år 1998 utgår från regeringens proposition om infrastrukturinriktning för framtida transporter (prop. 1996/97:53) . Denna avsätter 123 000
miljoner kronor för åtgärder som Vägverket har ett
genomförandeansvar för under perioden 1998–2007.
Per årsbasis innebär detta omräknat i 1998 års prisnivå en ram på ca 12 000 miljoner kronor. Därtill
kommer övriga Vägverksuppgifter som beräknas till
ca 2 250 miljoner kronor i 1998 års prisnivå. I detta
beräknas en realt oförändrad nivå för ingående verksamheter. Indexomräkning från år 1997 till år 1998
innebär en nedräkning av anslaget med ca 2,7 %.
Det långsiktiga finansieringsbehovet i Vägverket kan
således beräknas till ca 14 250 miljoner kronor i enlighet med nedanstående tabell.

300
1 200

Bärighet/beläggning grusväg

900

Fysiska åtgärder inom miljö/TS inkl. bidrag till
kommuner

400

SUMMA

12 300
(1998 års pris-nivå:
ca 12 000)

VÄGVERKETS VERKSAMHET SOM INTE OMFATTAS AV INFRASTRUKTURPROPOSITIONEN
VERKSAMHET

ÅRLIGA MEDEL (MKR)

Myndighetsutövning

220

Forskning och utveckling

250

Planering och uppföljning

430

Administration

430

Registerverksamhet

370

Bidrag enskilda vägar
SUMMA

610
2 310
(1998 års pris-nivå:
ca 2 250)

Något gemensamt anslag för väg- och järnvägsinvesteringar såsom Byggande av länstrafikanläggningar
är inte ändamålsenligt med den nya struktur på infrastrukturplanerna som har fastlagts av riksdagen. I
stället skall respektive myndighet anvisas de anslag
som erfordras för genomförande av de regionala planerna. Således innehåller Vägverkets nya anslagskonstruktion inga anslag för investeringar i länsjärnvägar
utan endast anslag för väginvesteringar och de statsbidrag som Vägverket administrerar.
I syfte att erhålla en god kassahållning i staten beslutade regeringen i föregående budgetproposition att
för budgetåret 1997 räntebelägga den huvudsakliga
delen av Vägverkets anslag. Vägverket skall i samråd
med Riksrevisionsverket och Riksgäldskontoret senast den 1 maj 1998 redovisa en uppföljning och utvärdering av systemet med räntebeläggning. Regeringen avser att även för budgetåret 1998
räntebelägga samtliga anslagsposter utom de poster
som avser transfereringar.
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Nedan redovisas anslagsutvecklingen 1995/96–1997.

Regeringens överväganden

A 1. Vägverket Administrationskostnader

Resultatinformation

1 2

1995/96

Utgift

421 528 Anslagssparande

1996

Utgift

421 528

1997

Anslag

440 000 Utgiftsprognos

58 548

För att renodla och tydliggöra Vägverkets förvaltningskostnader har regeringen för år 1998 gjort en
ny definition av Vägverkets anslag för administration. Genom denna nya definition samlas Vägverkets
samtliga kostnader för den interna förvaltningen i ett
anslag. Tidigare bekostade administrationsanslaget
endast vissa av de gemensamma förvaltningskostnaderna och övriga administrationskostnader fördelades ut på de olika verksamhetsanslagen. Den av regeringen nu föreslagna anslagskonstruktionen inne-bär
att anslaget för administration bekostar verkets
samtliga indirekta kostnader i form av administration, planering och uppföljning, funktionellt stöd
samt utveckling av Vägverket.
Anslaget får bekosta projektledning och administration som uppkommer till följd av den internationella vägorganisationen PIARC:s 10:e vinterkongress
år 1998. Anslagsmedel får även bekosta övriga förberedelsearbeten inför denna kongress varvid ianspråktagna medel sedan skall återbetalas till anslaget
efter kongressen.
Vid beräkning av anslaget har regeringen utgått
från realt oförändrade kostnader för dessa verksamheter jämfört med Vägverkets budgetunderlag.

499 000

A 2. Drift och underhåll av statliga vägar
1 2

1995/96

Utgift

1996

Utgift

5 670 831 Anslagssparande
5 670 831

1997

Anslag

6 010 910 Utgiftsprognos

117 771

6 129 000

A 3. Byggande av vägar
1 3

1995/96

Utgift

8 342 452 Anslagssparande

1996

Utgift

5 198 920

1997

Anslag

4 314 313 Utgiftsprognos

234 657

4 549 000

A 4. Byggande av länstrafikanläggningar
1 3

1995/96

Utgift

2 361 646 Anslagssparande

1996

Utgift

1 662 610

1997

Anslag

1 228 000 Utgiftsprognos

1 039 371

1 995 000

A 5. Bidrag till drift och byggande av enskilda vägar
1 2

1995/96

Utgift

1996

Utgift

337 240 Anslagssparande
337 240

1997

Anslag

610 000 Utgiftsprognos

5 312

615 000

A 6. Vägverket: Kostnader för registerverksamhet
1 3

1995/96

Utgift

558 978 Anslagssparande

1996

Utgift

378 462

1997

Anslag

371 000 Utgiftsprognos

A 2. Väghållning och statsbidrag

70 586

Förslag

1

11 835 873

1999

Beräknat

2

14 186 975

2000

Beräknat

2

14 557 975

1998

442 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.
2 Avser 12 månader.
3 Avser 18 månader.

1 Beloppen anges i tusental kronor.
2 I beloppet ingår medel för finansiering av det nationella investeringsprogrammet i enlighet med prop. 1996/97:150.

Anslag för budgetåret 1998

A 1.

Verksamhetsanslaget bekostar
− sektorsuppgifter (samlande, stödjande och pådrivande insatser inom trafiksäkerhet och miljö,
kollektivtrafik, handikappfrågor, fordon, yrkestrafik, väginformatik och sektors-FoU),
− statlig väghållning (vägplanering, byggande, drift,
underhåll, fysiska trafiksäkerhetsåtgärder samt
räntor och amortering på upptagna lån för byggande av broar som ersätter färjor, tidigarelagda
väginvesteringar, anläggningstillgångar och omsättningstillgångar),
− myndighetsutövning (trafikregister, föreskrifter,
m.m.),
− de
statsbidrag
Vägverket
administrerar
(storstadspaketen, investeringar i kollektivtrafik,
enskilda vägar, förbättring av miljö och trafiksäkerhet på kommunala vägar, verksamhetsbidrag

Vägverket: Administration
1

1998

Förslag

1 209 781

1999

Beräknat

1 238 334

2000

Beräknat

1 267 639

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Med anslaget finansieras kostnader för ledning, ekonomiadministration, personaladministration, planering och uppföljning av verksamheten, expertstöd
internt, intern utveckling samt övriga kostnader som
ej är direkt hänförliga till Vägverkets produkter och
tjänster.
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till föreningar och ideella organisationer samt
handikappanpassningsbidrag).

Regeringen har i enlighet med riksdagens beslut med
anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter uppdragit åt Vägverket
att lämna förslag till nationell väghållningsplan för
perioden 1998–2007. Regeringen har även uppdragit
åt länsstyrelserna att upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma
period. Uppdragen skall redovisas till regeringen under våren 1998. Mot denna bakgrund samt med anledning av den nya anslagsstruktur som här föreslås
bör den av riksdagen tidigare beslutade planeringsramen för byggande av vägar samt byggande av
länstrafikanläggningar upphävas.

Vägverket får använda anslaget för kostnader för att
finansiellt stödja utvecklings- och demonstrationsprojekt som är av principiell eller strategisk betydelse
för vägtransportsystemets utveckling, för informationsverksamhet inom ramen för Vägverkets sektorsansvar, för åtgärder som är av betydande samhällsintresse även då annan huvudman finns samt för att i
vissa fall finansiellt stödja åtgärder inom vägtransportsystemet som är av betydande samhällsintresse
även då annan huvudman finns. Vägverket får också
använda medel under anslaget för att finansiera merkostnader som uppstår för polisen vid kvalitetskontroll av trafiken och liknande uppgifter.
Riksdagen har tidigare beslutat att Vägverket får
ta upp lån i Riksgäldskontoret för att tidigarelägga
vägprojekten E 6, delen Stenungsund–Ljungskile,
E 18/20 delen Örebro–Arboga, E 4 delen Stora Åby–
Väderstad, E 22 delen Söderåkra–Hossmo samt E 4
trafikplats Hallunda. Kostnader för räntor och amortering för dessa lån får belasta detta anslag.
De huvudsakliga faktorerna som styr utgifterna på
väghållningsområdet är konkurrenssituationen och
kostnadsutvecklingen inom anläggningssektorn.
Anslaget kommer av regeringen att indelas i ett
antal anslagsposter. Det ankommer på regeringen att
slutgiltigt fördela anslaget på poster i syfte att uppnå
ett effektivt nyttjande av anvisade medel och därmed
möjlighet till största möjliga måluppfyllelse av riksdagens trafikpolitiska beslut.
Nedan redovisas anslagsposterna och deras beräknade storlek.
1 Sektorsuppgifter

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Den nationella väghållningsplanen för åren 1994–
2003 omfattar investeringar på 34,5 miljarder kronor i stamvägnätet. Nedlagda kostnader fram t.o.m.
juni 1997 är ca 15,7 miljarder kronor. Detta har bl.a.
resulterat i att andelen väg med full målstandard på
väg E 4 mellan Helsingborg och Stockholm har ökat
från 49 % år 1993 till 80 % år 1997. Övriga effekter
framgår av nedanstående tabell med genomförandeläget för den nationella väghållningsplanen fördelat
per stråk.

887 mkr

2 Statlig väghållning
2.1 Investering i nationell plan

2 334 mkr

2.2 Investeringar i regional plan

1 872 mkr

2.3 Drift och underhåll

5 279 mkr

3 Myndighetsutövning

271 mkr

4. Bidrag
4.1 Drift och byggande av enskilda
vägar

593 mkr

4.2 Storstadsöverenskommelser

200 mkr

4.3 Kollektivtrafikanläggningar

175 mkr

4.4 Förbättring av miljö och trafiksäkerhet

200 mkr

4.5 Ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken

25 mkr
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NATIONELL VÄGHÅLLNINGSPLAN 1994–2003

STRÅK

MEDEL
1994–2003

MÅL
VÄGBREDD

LÄNGD
MIL

UPPNÅTT 1993
MIL

MÅL 2003
MIL

E4

Helsingborg–Stockholm

7 410

Mv

57

28

57

E4

Stockholm–Gävle

2 540

Mv

17

6

16

E4

Gävle–Sundsvall

1 200

13m

21

14

17

E4

Sundsvall–Haparanda

2 100

13m

65

48

51

Rv40

Göteborg–Jönköping

3 700

Mv

14

2

14

E6

Trelleborg–Göteborg

2 180

Mv

31

20

31

E6

Göteborg–Svinesund

2 420

Mv/13m

20

6

15

E 20

Göteborg–Örebro

250

13m

28

26

27

E 20

Örebro–Södertälje

2 660

Mv

16

1

13

E 18

Riksgränsen–Kapellskär

3 280

Mv/13m

51

13

30

E 22

Malmö–Norrköping

1 260

13m

53

42

49

Rv45

Göteborg–Segmon

1 200

Mv/13m

21

5

8

Rv70

Enköping–Mora

260

13m

24

11

13

Rv26

Halmstad–Jönköping

340

13m

14

1

4

Rv48/64

Jönköping–Kristinehamn

Rv50/60

Ödeshög–Borlänge

85

13m

19

3

4

790

13m

27

11

19

8

12

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Rv55/56/53/67

Norrköping–Gävle

520

13m

26

Rv25

Halmstad–Kalmar

200

13m

23

Rv31/33

Jönköping–Västervik

150

13m

15

E 10

Töre–Riksgränsen

110

9m

42

E 12

Holmsund–Umbukta

510

9m/13m

46

E 14

Sundsvall–Storlien

260

9m/13m

29

E 65

Malmö–Ystad

210

Mv/13m

5

Rv45

Segmon–Karesuando

860

9m/13m

138

Summa

34 495

1 Kortare avsnitt.
2 Mindre projekt.
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GENOMFÖRANDELÄGET AV DEN NATIONELLA VÄGHÅLLNINGSPLANEN 1997-06-30

STRÅK

E4

Helsingborg–Stockholm

E4

Stockholm–Gävle

E4

Gävle–Sundsvall

E4

Sundsvall–Haparanda

Rv40

NEDLAGD
KOSTNAD
9307–9706

UPPNÅTT
JUNI 1997
MIL

PROGNOS
KOSTNAD
TILL 2004

PROGNOS
MÅL 2004
MIL

4 056

45,6

7 290

57

754

8,6

2 500

16

224

15,0

1 200

17

2 854

50,0

2 040

51

Göteborg–Jönköping

467

6,0

3 660

14

E6

Trelleborg–Göteborg

2 061

28,2

2 200

31

E6

Göteborg–Svinesund

881

11,0

2 350

15

E 20

Göteborg–Örebro

273

26,0

240

27

E 20

Örebro–Södertälje

E 18

Riksgränsen-Kapellskär

996

9,7

2 580

13

1 468

15,5

3 300

30

E 22

Malmö–Norrköping

430

45,0

1 170

49

Rv45

Göteborg–Segmon

43

5,0

1 200

8

Rv70

Enköping–Mora

10

11,0

260

13

Rv26

Halmstad–Jönköping

188

3,0

340

4

Rv48/64

Jönköping–Kristinehamn

11

3,0

85

4

Rv50/60

Ödeshög–Borlänge

197

12,0

790

19

Rv55/56/53/67

Norrköping–Gävle

74

9,0

520

12

Rv25

Halmstad–Kalmar

6

200

Rv31/33

Jönköping–Västervik

12

150

E 10

Töre–Riksgränsen

8

110

E 12

Holmsund–Umbukta

58

510

E 14

Sundsvall–Storlien

235

260

E 65

Malmö–Ystad

151

210

Rv45

Segmon–Karesuando

195

860

Summa

15 652

303,6

34 025

Kommentarer: Alla belopp redovisas i prisnivå 1993-07-01. Prognos kostnader till år 2004 är mycket osäker på grund av den långa tid som återstår. Prognosen avser endast åtgärder för att nå målstandarden. I utfallsvärdena ingår också övriga åtgärder på stråken utöver de som avser målstandarden. Uppnådd
målstandard 97-06 baseras på vägobjekt som öppnats för trafik. Prognosen för år 2004 förutsätter medelstilldelning enligt planen.

Vägverkets förslag till finansiering av verksamheten
för år 1998 utgår från den genomsnittsnivå för Vägverkets verksamhet som redovisats i regeringens proposition om infrastrukturinriktning för framtida
transporter (prop. 1996/97:53) samt en separat beräkning över tillkommande medel för övriga Vägverksuppgifter. De beräknade beloppen framgår av
uppställningen som tidigare redovisats under avsnitt
3.2 Anslagen. Med beaktande av storleken på utgiftstaket för utgiftsområde 22 för år 1998 samt de
bindningar som finns i Vägverkets och Banverkets
pågående investeringsprojekt har regeringen beräknat
anslaget
Väghållning
och
statsbidrag
till
11 835 873 000 kronor för budgetåret 1998. Detta
innebär att den av riksdagen beslutade (prop.
1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174)
inriktningen på ökat underhåll av de statliga vägarna
kan genomföras som planerat, med start år 1998.
Däremot kan inte inriktningen mot ökad satsning på
miljö- och trafiksäkerhetsåtgärder genomföras under
år 1998.

För posten 4.2 Storstadsöverenskommelser gäller
att anslagsposten har beräknats i enlighet med vad
som följer av de åtaganden staten har för statsbidrag
avseende särskilda åtgärder för förbättrad kollektivtrafik i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och
Malmö.
Investeringarna inom väg- och järnvägssektorn
har de senaste åren varit omfattande och i hög grad
bidragit till ökad måluppfyllelse med avseende på de
trafikpolitiska målen. På grund av stora investeringsvolymer och i många fall utdragna planprocesser är investeringarna ofta svåra att tidsmässigt budgetera, dvs. kostnadsmässigt fördela på rätt budgetår.
Detta har under ett antal år bl.a. medfört att investeringsanslag i ett transportslag kunnat uppvisa stora
underskridanden samtidigt som startklara projekt i
det andra transportslaget inte kunnat påbörjas på
grund av att medel har saknats. För att möjliggöra en
ökad uppfyllelse av de trafikpolitiska målen genom
att öka flexibiliteten i medelsanvändningen inom
väg- och järnvägsområdet föreslår regeringen därför
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att riksdagen skall bemyndiga regeringen att under år
1998 besluta om att medel får överföras mellan anslaget A 4 Investeringar samt drift och underhåll av
statliga järnvägar och anslaget A 2 Väghållning och
statsbidrag, utan att den totala summan av anslagen
inklusive anslagskrediten därmed överskrids. Omfördelning får ej ske från medel för kommande budgetår utöver vad anslagskrediten medger. Eventuella
överföringar skall ske i enlighet med riksdagens beslut angående infrastrukturinvesteringar och fördelning mellan trafikslagen respektive underhåll och investeringar för perioden 1998–2007 (prop.
1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174).
Omfördelningen avses tillgå så att regeringen vid behov medger överskridande av ett av anslagen och
samtidigt beslutar att dra in medel i motsvarande
omfattning från det andra anslaget. En redovisning
av utfall och eventuella medelsöverföringar mellan
anslagen kommer att redovisas i budgetpropositionen.

rats att vissa av verksamhetens kostnader inte fullt ut
har täckts av de avgifter som tagits ut. Till följd av
detta har Vägverket dels föreslagit regeringen en höjning av vissa avgifter, dels påbörjat en översyn av
möjligheten till kostnadsbesparingar inom Vägverket. Regeringen har under början av år 1997 beslutat
om en höjning av Vägverkets taxor. Regeringen avser
fortsättningsvis att årligen pröva frågan om Vägverkets taxor och avgifter. För år 1998 beräknas de totala intäkterna från de offentligrättsliga avgifterna
uppgå till ca 543 miljoner kronor. Kostnaderna beräknas uppgå till ca 500 miljoner kronor.

Låneram
Regeringens bedömning
Regeringen beräknar mot bakgrund av Vägverkets
bedömning om framtida lånebehov att låneramen för
Vägverkets lån i Riksgäldskontoret för finansiering
av omsättnings- och anläggningstillgångar samt byggande av broar som ersätter färjor skall uppgå till
800 miljoner kronor.

BUDGET FÖR VÄGVERKETS AVGIFTSBELAGDA
VERKSAMHET
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

Utfall 1995/96

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKTKOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

1 449 500

1 413 650

35 850

103

946 900

923 000

23 900

103

955 600

925 500

30 100

103

Budget 1998

1 044 100

1 004 300

39 800

104

Beräknat 1999

1 139 100

Beräknat 2000

1 241 100

varav

1996

Prognos 1997

3.3

Trafiklösningar i storstäderna

Under år 1998 planeras inga ytterligare nystarter av
vägprojekt i Stockholm och Göteborg utöver vad
som riksdagen tidigare beviljat statliga lånegarantier
för. Däremot fordras nya garantier för de fortsatta
förberedelsearbeten som planeras genomföras under
år 1998.
För år 1998 planeras planerings- och förberedelsearbeten samt information inom ramen för de nya
trafiklösningarna i Stockholm respektive Göteborg
till en kostnad av 60 miljoner kronor respektive 100
miljoner kronor.

Kommentar: Uppdragsgivare är staten (40%) och övriga (60%)

Uppdragsintäkterna härrör från den externt bedrivna verksamheten hos Vägverkets resultatenheter,
försäljning av informationsuppgifter, administration
av felparkeringsavgifter och försäljning av personliga
skyltar. Verksamheten regleras i Vägverkets instruktion. För denna verksamhet gäller att samtliga intäkter, med undantag av felparkeringsavgifter, disponeras av Vägverket. I fråga om felparkeringsavgifter får
dock Vägverket avräkna 14 kronor per inbetald avgift för att täcka administrationskostnaden. För försäljning av personliga skyltar får verket avräkna
600 kronor per försåld skylt. Resterande belopp går
till den s.k. skyltfonden som i huvudsak disponeras
för trafiksäkerhetsändamål.
Vägverkets intäkter från offentligrättsliga avgifter
regleras i lag eller förordning och disponeras ej av
Vägverket utan levereras direkt till staten på inkomsttitel i statsbudgeten. Intäkterna härrör från avgifter inom bilregisterkungörelsen samt från auktorisation av fordonstillverkare, yrkesförare, andra
förare, m.m. Vägverket har under år 1996 genomfört
en översyn av den avgiftsbelagda offentligrättsliga
verksamheten som regleras i förordning (1972:648)
om taxa för Vägverket. Vid översynen har konstate-

3.4

Banverket

Banverket är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör järnvägar. Verkets huvuduppgifter är
att:
− främja järnvägens utveckling,
− driva och förvalta statens spåranläggningar,
− handha säkerhetsfrågor för spårtrafik,
− främja en miljöanpassad järnvägstrafik,
− initiera, planera och stödja samhällsmotiverad
FoU inom sitt verksamhetsområde.
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Från och med den 1 januari 1997 har Banverket
också ett samlat ansvar – sektorsansvar – för hela
järnvägstransportsystemets effektivitet, tillgänglighet,
framkomlighet, trafiksäkerhet och miljöpåverkan
samt för frågor inom järnvägsområdet som rör fordon, kollektivtrafik och handikappanpassning (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115).
Verksamheten är indelad i fem regioner med 20
bandistrikt. Därutöver finns tre producerande och
förvaltande enheter med resultatansvar – Industridivisionen, Banskolan och Banverkets telenät. Verksamheten bedrivs inom verksamhetsgrenarna Sektorsuppgifter, Banhållning samt Produktion.
Inom myndigheten finns även Järnvägsinspektionen som övervakar säkerheten i svensk spårtrafik inklusive tunnelbana och spårväg. Inspektionen har ca
30 anställda.
Som ett led i avregleringen av järnvägstrafiken
överfördes den 1 november 1996 från SJ till Banverket dels uppgiften att fördela bankapacitet mellan
olika trafikintressenter, dels trafikledningen. Även
vissa beslut om trafikeringsrätt på statens spåranläggningar överfördes från SJ till Banverket, vilket
innebar att antalet anställda i Banverket ökade med
drygt 1 000 personer.
Den 1 januari 1996 inrättades inom Banverket
Delegationen för köp av viss kollektivtrafik. Delegationen har tagit över de uppgifter som tidigare skötts
av kommittén (K 1992:02) Förhandlare för statens
köp av persontrafik på järnväg m.m.
Banverket förvaltar ett 50-procentigt aktieinnehav
i bolagen SVEDAB och A-Banan Projekt AB. Verksamheterna omfattar dels projektfinansiering, dels
kommersiellt inriktad verksamhet utanför Banverket.
Vid utgången av år 1996 hade Banverket 7 795
anställda inklusive projektanställda. Av dessa utgjorde 11 % kvinnor.
Under år 1997 genomförs en organisationsförändring inom Banverket som innebär en indelning av
verksamheten i en produktionsorganisation och en
förvaltningsorganisation. Till den förstnämnda skall
höra divisionerna Produktion, Industri, Projektering
samt Banverket data och Banverkets banskola. Till
förvaltningsorganisationen skall räknas banregionerna samt Banverket telenät. Även Tågtrafikledningen,
Järnvägsinspektionen och Statens delegation för köp
av viss kollektivtrafik skall organisatoriskt tillhöra
förvaltningsorganisationen.

ningar liksom antalet oskyddade eller dåligt skyddade
plankorsningar
reducerats.
Antalet
plankorsningsolyckor har också minskat under året.
Banverket bedömer att kvaliteten i verksamheten
har ökat under år 1996. Bland annat har rutiner och
riktlinjer utvecklats för kvalitetssäkring av upphandlingsverksamheten. Vidare har ett ökat antal kvalitetsrevisioner av externa leverantörer och konsulter
genomförts.
Miljöarbetet har resulterat i minskade utsläpp av
koldioxid, kväveoxid samt svaveloxid. Banverket har
under året utvecklat ett antal handlingsplaner bl.a.
för hur järnvägens infrastruktur skall kretsloppsanpassas samt för hur buller och vibrationer från spårbunden trafik skall kunna nedbringas.
Banverkets verksamhet finansieras i huvudsak genom anslag. Dessa uppgick sammanlagt till ca
11 000 miljoner kronor år 1996. Därutöver erhöll
verket under samma år intäkter av avgifter och ersättningar av olika slag, bl.a. elförsäljning samt viss
uppdragsverksamhet, till ett värde av ca 1 700 miljoner kronor.
Banverket har inte fullt ut tagit i anspråk de anslagsmedel som myndigheten haft tillgång till. Vid
utgången av år 1996 redovisade verket ett anslagssparande uppgående till sammanlagt 813 miljoner
kronor. Huvuddelen av detta anslagssparande, drygt
500 miljoner kronor, är hänförligt till anslaget Nyinvesteringar i stomjärnvägar och förklaras bl.a. av att
ett antal större investeringsobjekt inom ramen för
gällande stomnätsplan försenats på grund av att den
fysiska planeringsprocessen blivit mer tidskrävande
än beräknat, bl.a. genom överklagande av detaljplaner. Förseningarna har uppstått på bl.a. Västkustbanan samt i Stockholmsregionen. Anslagssparandet
beräknas inte kunna reduceras i någon större utsträckning under år 1997. För år 1998 bedömer
dock Banverket att samtliga anslagsmedel inklusive
anslagssparanden från tidigare år skall vara förbrukade senast vid utgången av detta år.
Banverket har uppfyllt flertalet av de verksamhetsmål som regeringen uppställt för verksamheten
år 1996. Det finns dock ett antal mål som ännu ej är
uppfyllda. Bland annat har hastighetsstandarden på
vissa trafikstarka delar av stomnätet inte uppnått
målnivån för året. Vidare finns kapacitetsbrister, bl.a.
i storstadsregionerna. Antalet fastigheter som störs av
buller och vibrationer från den spårbundna trafiken
är enligt regeringens uppfattning alltjämt för högt.
Banverket bedömer att måluppfyllelsen kommer
att bli hög även under innevarande budgetår vilket är
tillfredsställande. Regeringen avser att utveckla verksamhetsmålen ytterligare i syfte att dels åstadkomma
en ambitionshöjning vad avser befintliga mål dels utveckla nya mål inom områden där mål saknas. Det
senare gäller bl.a. för verksamheter inom den nyinrättade Tågtrafikledningen samt för Banverkets sektorsuppgifter.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Banverket har genom sina insatser under år 1996
bl.a. åstadkommit en ökning av den genomsnittliga
hastigheten på stomnätet och en förbättring av spårlägeskvaliteten. Vidare har antalet funktionsstör27
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vare. Från anslaget finansieras även Järnvägsinspektionens verksamhet samt utges bidrag till enskilda banhållare (Inlandsbanan). Vidare finansieras
från anslaget åtgärder inom ramen för Banverkets
sektorsansvar.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att det vid ingången av år 1997 fanns
ett anslagssparande uppgående till ca 107 miljoner
kronor. Det är verksamheten vid Tågtrafikledningen
som svarar för huvuddelen av detta anslagssparande.
Tågtrafikledningen flyttades över från SJ till Banverket i november 1996 och är inne i en uppbyggnadsfas.
För innevarande budgetår pekar utgiftsprognosen
mot ett anslagssparande på ca 70 miljoner kronor.
Banverket räknar med att större delen av detta anslagssparande kommer att vara förbrukat vid utgången av år 1998.

Banverket redovisar en oförändrad produktivitet
under år 1996 jämfört med år 1995. Det är angeläget
att åtgärder vidtas för att förbättra produktivitetsutvecklingen. Ett led i detta arbete bör vara att komplettera och förbättra de mått som i dag används för
uppföljning och utvärdering av produktiviteten.
Regeringen konstaterar att Banverket i ökad utsträckning arbetar med kvalitetssäkring av verksamheten. Fortfarande saknas dock i hög grad objektiva
mått för uppföljning av kvaliteten vilket är en av förklaringarna till att kvalitetsmål ännu inte har kunnat
formuleras för myndigheten.
Vad som här har sagts om möjligheterna att utveckla och ytterligare förbättra verksamhetsmål och
mått till grund för uppföljning och utvärdering av
produktivitet, effektivitet och kvalitet är frågor som
regeringen avser bereda med Banverket inom ramen
för den löpande myndighetsdialogen.

Revisionens iakttagelser
Regeringens överväganden
Riksrevisionsverket (RRV) har i revisionsberättelse
för Banverket invänt mot att Banverket inte har inrättat internrevision i enlighet med förordning
(1995:686) om intern revision vid statliga myndigheter m.fl. Invändningen medför att Banverket tilldelats
standarden ”Ej tillfredsställande” (CA) i RRV:s årliga ekonomiadministrativa värdering (EA-värdering)
avseende budgetåret 1995/96.
Regeringen ser allvarligt på RRV:s kritik i revisionsberättelsen och den låga standard detta medfört
i EA-klassificeringen. Samtidigt kan regeringen konstatera att RRV:s bedömning av verksamheten med
avseende på de övriga dryga 40-talet bedömningspunkter som ingår i klassificeringen utmynnat i standarden ”Fullt tillfredsställande”, dvs. AA.
Banverket har fr.o.m. halvårsskiftet 1997 inrättat
en funktion för internrevision.

Resultatinformation
En besparing på 25 miljoner kronor har beräknats
för verksamheten vid Tågtrafikledningen. Dessa medel omfördelas till anslaget A 4 Investeringar samt
drift och underhåll av statliga järnvägar. Till anslaget
har förts medel för bidrag till enskilda banhållare
uppgående till 44, 4 miljoner kronor som under innevarande budgetår utbetalas från Banverkets anslag
för drift och vidmakthållande.
Från och med budgetåret 1997 har Banverket ett
s.k. sektorsansvar inom järnvägssystemet (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115).
Detta ansvar medför nya uppgifter och därmed också ökade kostnader för myndigheten.
Trafikledning och banfördelning är resurskrävande verksamheter. Det är angeläget att Banverket genomför åtgärder i syfte att effektivisera dessa. Ett exempel på sådana åtgärder är införande av
fjärrblockering (FJB). Fjärrblockering innebär att stationer och signaler styrs från en tågledningscentral
vilket ökar kapaciteten samtidigt som mindre resurser åtgår jämfört med när styrningen sker lokalt från
varje station. Med den föreslagna anslagsnivån inklusive anslagssparande bedömer regeringen att det
finns utrymme för Banverket att genomföra angelägna satsningar på FJB och andra åtgärder som syftar
till att effektivisera trafikledningen.
Regeringen föreslår ett ramanslag för Banverkets
sektorsuppgifter på 755 694 000 kronor.

Anslag för budgetåret 1998

A 3. Banverket: Sektorsuppgifter
Utgift

593 238

Utgift

436 797

1997

Anslag

767 828

1998

Förslag

755 694

1999

Beräknat

771 344

2000

Beräknat

787 439

1995/96
Därav

1996

1

Anslagssparande

107 037

Utgiftsprognos

805 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget finansierar Banverkets kostnader för banfördelning och trafikledning samt infrastrukturåtgärder som syftar till att göra denna verksamhet effekti28
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A 4. Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar
1995/96

Utgift

14 783 217

Utgift

9 211 397

1997

Anslag

8 665 379

1998

Förslag

7 490 404

1999

Beräknat

7 646 586

2000

Beräknat

7 805 730

Därav

1996

1 2

3

Anslagssparande
Utgiftsprognos

bör de båda anslagen slås samman till anslaget Investeringar och underhåll på statliga järnvägar.
Regeringen anser att de mest angelägna utbyggnaderna, däribland Nya Årstabron, Kallhäll–
Kungsängen samt Helsingborg–Kävlinge bör genomföras i den omfattning som Banverket planerar under
år 1998 även om detta kan innebära att en stor del
av anslagskrediten måste utnyttjas. Regeringen avser
att återkomma med förslag till resurstilldelning för
åren 1999 och 2000 (avsnitt 3.1).
Som tidigare redovisats anser regeringen att det är
angeläget att förutsättningar skapas för ökad måluppfyllelse inom hela infrastrukturområdet. Ett viktigt medel för att uppnå detta är ökad flexibilitet i
användningen av de medel som anslås till investeringar, drift och underhåll inom väg- respektive järnvägstransportsystemet. I syfte att öka flexibiliteten i
medelsanvändningen föreslår regeringen att regeringen bemyndigas att under år 1998 föra medel för investerings-, drift- och underhållsändamål mellan
Vägverket och Banverket (avsnitt 3.2).
Anslagsnivån för drift- och underhållsåtgärder är i
huvudsak oförändrad jämfört med innevarande budgetår. Regeringen bedömer att Banverket, med denna
anslagsnivå, klarar att upprätthålla driften samt behovet av långsiktigt inriktade underhållsinsatser på
de mest trafikerade delarna av järnvägsnätet. Regeringen bedömer att ytterligare resurser på sikt kan
komma att behöva tillföras anslagsposten för att dels
upprätthålla den högre standard som de senaste åren
uppnåtts på stomjärnvägarna dels för att kunna tillgodose vissa eftersatta underhållsbehov på bl.a. länsjärnvägarna.
Regeringen har i enlighet med riksdagens beslut
med anledning av prop. 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter uppdragit åt Banverket att lämna förslag till stomnätsplan för perioden 1998–2007. Uppdraget skall redovisas till
regeringen senast den 6 mars 1998. Regeringen har
även uppdragit åt länsstyrelserna att upprätta och
fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur för samma period. Dessa skall redovisas till regeringen senast den 3 april 1998. Mot denna bakgrund
samt med anledning av den nya anslagsstruktur som
här föreslås bör den av riksdagen beslutade planeringsramen för Nyinvesteringar samt ersättningar för
vissa kapitalkostnader upphävas.
Bland annat med anledning av en omfördelning av
medel till EU:s regionala fond (ERDF) har regeringen
föreslagit EU-kommissionen att totalt 610 miljoner
kronor bör investeras i järnvägsnätet i Mål 6området under tidsperioden 1997–1999. De projekt
regeringen har föreslagit är fjärrblockering och bärighetshöjning på sträckan Östersund–Storlien (220
miljoner kronor), axellasthöjning på Malmbanan,
spårviddsväxlingsstation i Haparanda, utredning om
ny järnväg sträckan Morjärv–Haparanda, upprustning av sidotågvägar på sträckan Boden–Vännäs,
upprustning av Stambanan genom Övre Norrland,

615 705

8 565 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.
2 Avser utgifter för 1995/96 års anslag A 10 Drift och vidmakthållande av
statliga järnvägar, A 11 Nyinvesteringar i stomjärnvägar samt A 12
Ersättning till Banverket för vissa kapitalkostnader.
3 Avser utgifter för 1997 års anslag A 8 Drift och vidmakthållande av
statliga järnvägar samt A 9 Nyinvesteringar i stomjärnvägar samt
ersättning för vissa kapitalkostnader.

Från anslaget finansieras ny- och reinvesteringar, investeringar i stomjärnvägar som är betingade av regional trafik samt drift- och underhållsåtgärder. Vidare
finansieras från anslaget avskrivningskostnader för
eldriftsanläggningar samt statens andel av kapitalkostnaderna för lån avseende vissa investeringar i
Stockholmsområdet enligt överenskommelse år 1983
mellan SJ, Stockholms läns landsting och staten. Från
och med år 1998 finansieras även investeringar i
länsjärnvägar och Inlandsbanan från anslaget.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar på ett anslagssparande på drygt
500 miljoner kronor på de medel som anslagits för
investeringar i stomjärnvägar. Anslagssparandet förklaras bl.a. av att ett antal investeringsobjekt har försenats på grund av utdragna planprocesser. För driftoch underhållsverksamheten uppgår anslagssparandet till ca 115 miljoner kronor. Även detta anslagssparande förklaras till stor del av förseningar till följd
av ej avslutade tillståndsprocesser.
Banverket beräknar att anslagssparandet inom
drift och vidmakthållande kommer att vara förbrukat vid utgången av år 1997. Den del av anslagssparandet som är knutet till Banverkets nyinvesteringar
beräknas dock öka under innevarande år till följd av
förseningar av planerade investeringsobjekt på bl.a.
Västkustbanan. Med föreslagen anslagsnivå för år
1998 beräknar Banverket att pågående och avtalsbundna objekt inklusive Citytunneln kan genomföras
enligt plan, under förutsättning att anslagskrediten
utnyttjas.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under innevarande budgetår anslås medel för investeringar respektive drift och underhåll på separata
anslag. För att ge förutsättningar för ökad måluppfyllelse och ökad flexibilitet i medelsanvändningen
29
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bärighetshöjande åtgärder på sträckorna Lycksele–
Storuman samt de två sträckorna Ulriksfors–Hoting
(61 miljoner kronor) och Dorotea–Vilhelmina (24
miljoner kronor) på Inlandsbanan. EU-medlen bidrar
till den totala investeringskostnaden med upp till
50 % (avsnitt 4).
Regeringen föreslår ett ramanslag för Investeringar samt drift och underhåll av statliga järnvägar uppgående till 7 490 404 000 kronor.

ningar, de s.k. SL-investeringarna, produktions- och
telenätsutrustning, rörelsekapital, finansiering av omsättningstillgångar samt för tidigareläggningskostnader som finansieras med bidrag från Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS). För år 1998 föreslår regeringen
en låneram för dessa ändamål uppgående till 7 735
miljoner kronor.
Låneramen har utökats med 160 miljoner kronor
jämfört med innevarande budgetår.

Lån i Riksgäldskontoret
Regeringens överväganden
Banverket har möjlighet att ta lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar i eldriftsanlägg-

BUDGET FÖR BANVERKETS AVGIFTSBELAGDA VERKSAMHET
INTÄKTER
1996

Disponerade

KOSTNADER
1996

INTÄKTER
1997

125

KOSTNADER
1997

INTÄKTER
1998

125

KOSTNADER
1998

125

banavgifter
Teletjänster

104

104

140

140

150

150

Elförsäljning

579

579

580

580

580

580

Industridiv.

269

271

200

195

150

142

Utbildning

18

18

18

18

15

15

529

526

622

617

560

560

1 619

1 498

1 685

1 550

1 580

1 447

Övrigt
SUMMA

Beloppen är angivna i miljoner kronor.

3.5

Stöd från EG-budgeten

Regeringens överväganden

A 5. Från EG-budgeten finansierade
stöd till Transeuropeiska nätverk (TEN)
1997

Anslag

200 000

1998

Förslag

200 000

1999

Beräknat

200 000

2000

Beräknat

200 000

1

Utgiftsprognos

Resultatinformation
Storleken på anslaget har beräknats utifrån en bedömning av det finansiella stödet till svenska TENprojekt under år 1998.
Sveriges medlemskap i EU innebär bl.a. möjlighet
för Sverige att ansöka om gemenskapens finansiella
stöd för projekt av gemensamt intresse på området
för transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom
transport- och telekommunikationer. Finansiellt stöd
har hittills beviljats för bl.a. följande svenska projekt;
Öresundsförbindelsen, väg- och järnvägsprojekt inom den Nordiska triangeln samt för vissa investeringar inom sjöfartens och luftfartens infrastruktur.
Gemenskapens stöd inbetalas på inkomsttitel i statsbudgeten. I likhet med övriga utgifter och inkomster
på statsbudgeten bör bidrag från EU bruttoredovisas
vilket innebär att bidraget inbetalas till statsbudgetens inkomstsida och motsvaras av anslag på statsbudgetens utgiftssida. Utgifterna för stöd till de pro-

200 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget bekostar utbetalning av finansiellt stöd från
Europeiska gemenskapen till svenska projekt på området för transeuropeiska nät (TEN) för infrastrukturerna inom transport och telekommunikationer.
Anslaget beslutades av riksdagen under våren
1997 (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr.
1996/97:284).
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jekt som erhållit finansiellt stöd får inte överstiga vad
som inbetalts av Gemenskapen på inkomsttitel i
statsbudgeten.

Regeringen bedömer att stöd som kommer att utbetalas under år 1998 högst kommer att uppgå till
200 miljoner kronor.

31
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4 Nya villkor för Inlandsbanan

Bakgrund

1 maj 2013. I avtalet ikläder sig IBAB ett ansvar för
att vidmakthålla en tillfredsställande standard på
hela Inlandsbanan. Staten förbinder sig att under fem
år t.o.m. april 1998 bidra till underhållet på Inlandsbanan med 47 miljoner kronor per år, att bidra med
250 miljoner kronor för upprustning av sträckorna
Mora–Sveg, Östersund–Ulriksfors, Hoting–Dorotea
och Vilhelmina–Arvidsjaur samt att bidra med 135
miljoner kronor för drift- och investeringskostnader
som syftar till att utveckla trafiken på Inlandsbanan.
Utöver detta huvudavtal har olika tilläggsavtal ingåtts som bl.a. reglerar nyttjanderätt till rullande materiel, hyra av lokaler och beredskapsfrågor. Mot
bakgrund av ett riksdagsbeslut den 23 november
1995 (bet. 1995/96:TU4, rskr. 1995/96:38) med anledning av en utredning av Riksdagens revisorer angående Inlandsbanan (1994/95:5), gav regeringen
den 25 april 1996 Statskontoret i uppdrag att utreda
de framtida förutsättningarna för järnvägstrafiken på
Inlandsbanan. Statskontoret redovisade en delrapport den 12 september 1996 och en slutlig rapport
den 30 januari 1997 (Nya villkor för Inlandsbanan,
1997:3). Rapporten har skickats ut på remiss till totalt 28 instanser, däribland berörda kommuner, länsstyrelser, trafikhuvudmän och tågoperatörer.
Remissvaren finns tillgängliga i Kommunikationsdepartementets ärende med diarienummer K97/539/3.

Inlandsbanan färdigställdes år 1937 och definierades
ursprungligen som den 1 288 kilometer långa järnvägen mellan Kristinehamn och Gällivare. Inlandsbanan skapades genom att staten inköpte ett antal
enskilda järnvägar mellan Kristinehamn och Sveg
och genom nybyggnation mellan Sveg och Gällivare.
Banan byggdes med en alltför låg standard för att
den skulle få den avsedda effekten att utgöra ett
komplement till Norra stambanan och stärka näringslivet i Norrlands inland. Högsta tillåtna hastighet är i allmänhet 80 km/t. Mellan Filipstad och Vika
(10 km söder om Mora) är banan nedlagd och Inlandsbanan definieras nu som den 1 050 kilometer
långa järnvägen mellan Mora och Gällivare samt de
anslutande järnvägarna Orsa–Furudal, Ulriksfors–
Strömsund och Arvidsjaur–Nordlunda. Riksdagen
beslutade den 15 december 1992 (prop. 1992/93:9,
49, 91, bet. 1992/93:TU3, rskr. 1992/93:113) att tillstyrka regeringens förslag att Inlandsbanans intressenter, inledningsvis kommunerna, ges ansvar för
Inlandsbanan. I riksdagsbeslutet om Inlandsbanan
framhölls att de anvisade medlen, på totalt 620 miljoner kronor, var tidsbegränsade till perioden 1993–
1998. Vidare innebär beslutet att Inlandsbanans intressenter ikläder sig ansvar i bl.a. följande avseenden; det fulla ekonomiska ansvaret och risktagandet
för Inlandsbanan, att garantera SJ:s trafikeringsrätt
för systemtågstrafiken, att inte ta ut banavgifter för
systemtågstrafiken som överstiger motsvarande avgiftsnivå på det statliga järnvägsnätet och att fullfölja
den tidigare beslutade banupprustningen för systemtågstrafiken. Kommunerna längs Inlandsbanan bildade Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB) för övertagande och drift av banan. Den 26 mars 1993
undertecknades avtal om bl.a. ändrat huvudmannaskap för Inlandsbanan mellan staten och IBAB. Regeringen godkände avtalet den 15 april 1993. Avtalet
innebär att huvudmannaskapet ändras genom upplåtelse av nyttjanderätt så att det fulla ansvaret och
risktagandet för Inlandsbanan övergår från staten till
IBAB under tidsperioden den 1 maj 1993 till den

IBAB:s verksamhet
Regeringens bedömning:
IBAB har genomfört avtalsbundna åtaganden vad
gäller banunderhåll till en lägre kostnad än beräknat.
IBAB är beroende av fortsatta bidrag för att kunna
bedriva sin verksamhet.
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att verksamheten delas upp i olika enheter som ansvarar för förvaltning och produktion, kommer att
underlätta sådana jämförelser i framtiden. Regeringen anser att det inte finns några skäl som motiverar
en förändring av de nuvarande huvudmannaskapen
för Inlandsbanan och de banor som ansluter till Inlandsbanan.

Skälen för regeringens bedömning:
IBAB bildades år 1992 av Inlandsbanekommunernas
ekonomiska förening. Efter bildandet överfördes
ägandet till 15 kommuner längs Inlandsbanan. Bolaget har ett aktiekapital på 2,4 miljoner kronor och
syftar enligt bolagsordningen till att utveckla och
förvalta Inlandsbanan, vad avser spår, mark och
byggnader samt att tillhandahålla bl.a. banunderhåll
och trafikledning. De avgifter som trafikoperatörerna
erlägger för att trafikera Inlandsbanan kallas vagnoch lokmilsavgifter. Dessa avgifter är jämförelsevis
lägre än motsvarande avgifter på det statliga järnvägsnätet. IBAB:s egna intäkter kommer till stor del
från vagn- och lokmilsavgifter som uppgår till ca 8
miljoner kronor per år. Godstrafiken står för ca
95 % av den totala trafiken på Inlandsbanan och bedrivs av SJ, BK Tåg AB och Woxna Express AB.
IBAB:s ekonomiska redovisning för tidsperioden
fr.o.m. den 1 juli 1995 t.o.m. den 30 juni 1996 visar
bl.a. att erhållna statliga bidrag utgör 92 % av intäkterna, att försäljning och övriga intäkter uppgår till
ca 11,8 miljoner kronor samt att kostnaderna för
spårunderhåll uppgår till ca 44,8 miljoner kronor.
Dessa ekonomiska förhållanden innebär att IBAB är
beroende av fortsatta statliga bidrag för att kunna
finansiera sin verksamhet.
Enligt de avtal som IBAB och staten ingått, skall
IBAB fullfölja den av riksdagen år 1991 beslutade
upprustningen av vissa godstrafiksträckor samt vidmakthålla en tillfredsställande standard på Inlandsbanan. I enlighet med dessa avtal har IBAB vidmakthållit Inlandsbanan samt genomfört eller påbörjat
upprustning till 22,5 tons axellast på olika delsträckor som totalt uppgår till 505 kilometer. Av det totala
statliga bidraget på 250 miljoner kronor för upprustning av godstågssträckor som riksdagen har beslutat,
återstår endast en mindre del att utbetala avseende
upprustning av sträckan Storuman–Arvidsjaur. Järnvägsinspektionens tillsyn visar att IBAB sköter underhållet på ett tillfredsställande sätt och inga större
olyckor har inträffat. IBAB har utfört underhållet av
Inlandsbanan till en lägre kostnad än det statliga bidrag på 47 miljoner kronor per år som riksdagen beslutat. Därigenom har ett visst ekonomiskt utrymme
skapats som möjliggör genomförandet av ytterligare
underhållsåtgärder. IBAB har tillämpat totalentreprenad vid upphandlingen av underhållet av banan
och utför inget banunderhåll i egen regi. Banverket
utför i huvudsak motsvarande banunderhåll på statens spåranläggningar i egen regi och tillämpar i regel
inte totalentreprenadupphandling av banunderhåll.
Den årliga kostnaden för banunderhåll kan dock variera kraftigt beroende på vilken typ av underhållsåtgärder som utförs och är också betingad av trafikbelastningen och banans standard. Dessa förhållanden
gör det svårt att göra jämförelser mellan IBAB:s och
Banverkets underhållskostnader. Banverkets pågående omorganisation som bl.a. kommer att resultera i

Inlandsbanans funktion i transportsystemet
Regeringens bedömning:
Inlandsbanan har en viktig funktion i godstrafiksystemet. På vissa delar av Inlandsbanan är trafiken av
mindre omfattning. Förutsättningarna att bedriva
reguljär persontrafik på Inlandsbanan är mycket begränsade.

Skälen för regeringens bedömning:
Under år 1997 trafikeras Inlandsbanan av godstrafik
mellan Mora–Arvidsjaur, dock med en låg trafikintensitet på sträckorna Sveg–Brunflo och Storuman–
Arvidsjaur. Mellan Arvidsjaur och Jokkmokk tillåter
banan trafik med maximalt 16 tons axeltryck och
lämpar sig därför inte för godstrafik. Huvuddelen av
de sträckor som trafikeras med godstrafik tillåter trafik med 22,5 tons axeltryck, som även är den normalt tillåtna axellasten på det statliga järnvägsnätet.
Transporterna längs Inlandsbanan är koncentrerade
till ett fåtal stora kunder som till stor del även är
konjunkturkänsliga och består i huvudsak av torv,
massaved, timmer och trävaror. De största transportköparna är Uppsala Energi, MoDo och SCA.
Godstrafiken på Inlandsbanan kan delas in i systemtågstrafik för transporter av massaved, timmer och
torv samt vagnslasttrafik för transport av bl.a. trävaror. Vagnslasttrafiken har ökat de senaste åren. Det
sydgående godsflödet är större än det norrgående
vilket avspeglar en exportinriktad näringsstruktur i
området. Den genomgående godstrafiken på Inlandsbanan är av betydligt mindre omfattning än den
östvästliga trafik som avleds på det statliga järnvägsnätet och som har målpunkter längs Norrlandskusten (massaved och timmer) och i Uppsala
(torvtransporter). Mellan åren 1992 och 1996 har
transportarbetet ökat från 48 000 till 92 000 nettotonkilometer, vilket innebär att godstrafiken på Inlandsbanan har haft en positiv utveckling under en
tidsperiod då godstrafiken på järnväg i Sverige generellt sett har minskat. Cirka en tredjedel av ökningen,
motsvarande ca 14 500 nettotonkilometer, beror på
34

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Inlandsbanans betydelse för sysselsättning och regional utveckling

en omfördelning av trafik från andra järnvägar, bl.a.
med anledning av att trafikavgifterna på Inlandsbanan är lägre än motsvarande banavgifter på statens
spåranläggningar. De olika delarna av Inlandsbanan
trafikerades under år 1996 enligt följande tabell:
DELSTRÄCKA

GENOMSNITTLIGT ANTAL
GODSVAGNAR PER DAG

ANDEL AV TOTALT
TRANSPORTARBETE I %

–

–

3,3

3

Storuman–Hoting

18,1

17

Hoting–Östersund

56,2

58

2,5

3

21,9

19

101,9

100

Gällivare–Arvidsjaur
Arvidsjaur–
Storuman

Brunflo–Sveg
Sveg–Mora
Totalt

Regeringens bedömning:
Norrlands inland har en svag arbetsmarknad. Den
direkta sysselsättningseffekten vid Inlandsbanan uppskattas till 150 årsarbetare.
De regionala och kulturhistoriska värdena är betydande vad gäller verksamhet förknippad med banan och den samlade kulturmiljö som Inlandsbanan
utgör. Banan har även ett visst värde ur försvars- och
beredskapssynpunkt.

Utredningens bedömning:
Av tabellen framgår att sträckorna Storuman–
Östersund och Sveg–Mora, som utgör 43 % av Inlandsbanans totala längd, uppbär 94 % av transportarbetet. Regeringen bedömer att Inlandsbanan
har en viktig funktion i godstrafiksystemet i Norrland med målpunkter bl.a. längs Norrlandskusten
och i Uppsala. På vissa delar av Inlandsbanan är trafiken av mindre omfattning.
År 1991 ingick staten ett avtal med trafikhuvudmännen i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län, som innebär att staten t.o.m. den 9
juni år 2001 ersätter trafikhuvudmännen årligen med
36 miljoner kronor för att dessa övertar ansvaret för
persontrafikförsörjningen längs Inlandsbanan. Ersättningen till trafikhuvudmännen räknas årligen om
med hänsyn till prisförändringar och uppgick år
1996 till ca 40 miljoner kronor. Den reguljära persontrafiken på Inlandsbanan upphörde år 1992 och
ersattes med busstrafik längs riksväg 45, som i huvudsak löper parallellt med Inlandsbanan. Busstrafiken utgör den enda kollektiva resmöjligheten i nordsydlig riktning i Norrlands inland och resandevolymen uppgår till ca 85 000 lokala och regionala resor
per år. Olika skäl talar för att busstrafik även fortsättningsvis är det lämpligaste sättet att utföra persontrafikförsörjningen längs Inlandsbanestråket.
Bland annat är befolkningskoncentrationen inte tillräcklig för att en effektiv persontågstrafik skall kunna bedrivas och sträckningen av riksväg 45 är generellt sett bättre anpassad till befolkningsfördelningen
i området än Inlandsbanans sträckning.

Den direkta sysselsättningseffekten av verksamheter
vid Inlandsbanan uppskattas till ca 140–150 årsarbetare, exklusive de arbeten som orsakas av banupprustning. Den indirekta sysselsättningseffekten av
verksamheten vid Inlandsbanan inom bl.a. näringslivet och turistnäringen är svår att beräkna. Det totala
antalet sysselsatta som på olika sätt är beroende av
Inlandsbanan kan grovt uppskattas till mellan 200
och 550 .
Inlandsbanan kan ses som en symbol för integration och sammanhållning mellan berörda kommuner
samt för utbytet av varor och tjänster inom inlandet
och mellan inlandet och övriga Sverige. En nedläggning av Inlandsbanan skulle därför kunna ses som en
inskränkning av inlandets utvecklingsmöjligheter.
Byggnadsbeståndet längs Inlandsbanan är väl bevarat, men har delvis fått en annan användning än den
ursprungliga eller är outnyttjat. De stationshus som
är i funktion är ombyggda och förändrade. Byggnadshistorien är väl representerad och teknikhistorien är synnerligen väl representerad, bl.a. med byggnader och konstruktioner för ångloksdrift.
Riksantikvarieämbetet menar i en studie av Inlandsbanan som utförts på uppdrag av IBAB (Rapport
över kulturhistorisk besiktningsresa längs Inlandsbanan mellan Orsa och Gällivare 1994) att olika former av kulturhistoriskt skydd är motiverade. Huvudalternativet för försvaret är i dag landsvägstransporter med järnvägstransporter som ett komplement. Inlandsbanan bedöms inte vara av avgörande betydelse för totalförsvaret, men så länge den
finns kvar och fungerar är den ett reservalternativ till
stambanan genom Övre Norrland.

35

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

Fortsatt stöd till banhållningen inriktat mot godstrafik

följden av förslagen i denna proposition, anser regeringen att ingångna avtal om nyttjanderätt m.m.
bör ligga fast. Vidare anser regeringen att det inte
föreligger några förutsättningar, att i enlighet med
Statskontorets förslag, avveckla det statliga stödet
efter en övergångstid. Stödet bör därför utbetalas
tills vidare. Skälen för detta är följande:
Sysselsättningen är regeringens viktigaste uppgift.
Norrlands inland har landets svagaste arbetsmarknad
och befolkningen har minskat kraftigt i det stora flertalet kommuner utmed Inlandsbanan. Verksamheten
vid Inlandsbanan har därför en mycket stor betydelse
för möjligheterna att i berörda kommuner nå de mål
som lagts fast för regionalpolitiken. Målet om en
halverad arbetslöshet till år 2000 förutsätter att även
Norrlands inland har en väl fungerande infrastruktur.
Inlandsbanan sträcker sig genom ett vidsträckt
skogsområde med råvara inte bara för traditionell
skogsindustri utan också för biobränsle och torv.
Biobränslen har under de senaste åren vuxit starkt i
betydelse i energiförsörjningen och kan med tanke på
riksdagens senaste energipolitiska beslut förväntas
växa än mera i betydelse kommande år.
Järnvägstrafik är mest konkurrenskraftig när det
gäller långväga transporter av skrymmande gods.
Inlandsbanan har därför en nyckelroll i möjligheterna för Norrlands inland att tillgodogöra sig de växande möjligheter som den samlande politiken skapar
för skogsbränslen och andra råvaror som finner sin
marknad utanför närområdet. Det är härvid angeläget att standarden på banan kan upprätthållas på en
sådan nivå att utvecklingsmöjligheterna kan tas till
vara.
Regeringen anser därför att bidraget fr.o.m. den
1 maj 1998 bör uppgå till 50 miljoner kronor per år.
För perioden fr.o.m. den 1 maj 1998 t.o.m. den
31 december 1998 innebär det att stödet bör uppgå
till 33,3 miljoner kronor. Stödet bör fr.o.m. år 1999
omprövas årligen och beräknas utifrån bl.a. trafikbelastning och behovet av underhållsinsatser. Det bör
därför ankomma på Banverket att utarbeta regler
och rutiner för beräkningen av bidragets storlek och
för uppföljning av genomförda åtgärder. I avtal bör
säkerställas att de statliga medlen används för angivna syften.
I enlighet med tidigare riksdagsbeslut har huvuddelen av de mest trafikerade sträckorna av Inlandsbanan upprustats och tillåter trafik med 22,5 tons
axeltryck. Utöver den upprustning som tidigare beslutats anser regeringen att det är angeläget att hela
sträckan mellan Östersund och Arvidsjaur får en
standard som möjliggör godstrafik med 22,5 tons
axeltryck. Regeringen har därför föreslagit EUkommissionen att ett bidrag på upp till 50 % av den
totala kostnaden på 85 miljoner kronor för att upprusta sträckorna Ulriksfors–Hoting och Dorotea–
Vilhelmina till 22,5 tons axellast, skall utgå inom
ramen för Mål 6-programmet (avsnitt 3.4). Den res-

Regeringens förslag:
Ett fortsatt statligt stöd till banhållningen i syfte att
stödja godstrafiken på Inlandsbanan bör utgå tills
vidare. Stödets omfattning bör beräknas bl.a. utifrån
trafikbelastningen och behovet av underhållsinsatser
på de bandelar som trafikeras i en icke ringa omfattning. För perioden fr.o.m. den 1 maj 1998 t.o.m. den
31 december 1998 bör stödet uppgå till 33,3 miljoner kronor. Det bör därtill skapas en möjlighet att
finansiera infrastrukturinvesteringar på Inlandsbanan
med medel från den av riksdagen beslutade regionala
investeringsplaneringen.

Utredningens förslag:
Statskontoret anser att de framtida villkoren för Inlandsbanan bör klargöras i ett nytt riksdagsbeslut
samt att de nuvarande avtalen mellan staten och
IBAB bör ändras eller kompletteras. En utgångspunkt i den fortsatta hanteringen bör vara att medel
till Inlandsbanan prövas på ett likartat sätt som medel till andra ändamål av samma karaktär. Den särställning som Inlandsbanan fick i det trafikpolitiska
beslutet år 1988 bör omprövas och banan bör hanteras på motsvarande sätt som en länsjärnväg. Investeringar i infrastruktur på Inlandsbanan bör hanteras i
den av riksdagen beslutade regionala investeringsplaneringen (prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr.
1996/97:174), vilket innebär att framtida investeringar på Inlandsbanan kommer att vägas mot andra
infrastrukturinvesteringar i de berörda länen. Efter
en treårig övergångsperiod bör ansvaret för Inlandsbanan föras över från staten till regionala och lokala
aktörer. Statskontoret anser att ett årligt bidrag på
43 miljoner kronor för banhållning på sträckorna
Mora–Sveg samt Östersund–Storuman bör ligga till
grund för ett statligt bidrag till banhållningen under
denna övergångsperiod.

Skälen för regeringens förslag:
Regeringen anser att ett fortsatt statligt stöd till
banhållningen av Inlandsbanan är nödvändigt för
att säkerställa Inlandsbanans funktion i det nationella järnvägssystemet. Mot bakgrund av bl.a. tidigare riksdagsbeslut angående Inlandsbanan och
de avtal som staten ingått med IBAB, anser regeringen att långsiktiga förutsättningar bör skapas
för att trygga banhållningen på Inlandsbanan.
Förutom de ändringar och tillägg som kan bli
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terande investeringskostnaden för dessa åtgärder bör
finansieras med medel från anslaget Investeringar
samt drift och underhåll av statliga järnvägar. Genomförandet av dessa åtgärder påverkar inte de av
riksdagen beslutade planeringsramarna för infra-

strukturplaneringen. Regeringen föreslår därtill att
det bör skapas en möjlighet att finansiera infrastrukturinvesteringar på Inlandsbanan inom ramen för
den av riksdagen beslutade regionala investeringsplaneringen.
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5 Sjö- och luftfart

5.1

Omfattning/ändamål

5.2

Utgiftsområdet omfattar Sjöfartsverkets, Handelsflottans kultur- och fritidsråds och Luftfartsverkets
verksamhetsområden. Vidare omfattas transportstöd
till Gotland, bidrag till sjöfarten för att skapa långsiktighet och rimliga konkurrensvillkor för den
svenska handelssjöfarten samt driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen.
Sjöfartsverket har till uppgift att se till att sjöfart
kan bedrivas året runt i svenska farvatten och på
samtliga svenska hamnar av betydelse under säkra,
miljöanpassade och effektiva former.
Handelsflottans kultur- och fritidsråd har i uppdrag att tillhandahålla sjöfolk ett attraktivt fritidsoch kulturliv.
Luftfartsverket har i uppdrag att skapa förutsättningar för ett säkert, effektivt och miljöanpassat flyg
som kan tillgodose människors och näringslivets behov av resor och godstransporter, bl.a. genom att
tillhandahålla, driva och utveckla statens flygtrafiktjänst och flygplatser.

Sjöfartsmarknaden
Sveriges geografiska läge ger sjöfarten en naturlig position som det dominerande transportslaget för utrikeshandeln. Även för transporterna inom Sverige är
sjöfarten av betydelse. Sjöfartsmarknaden i vårt närområde växer och sjötransporterna till och från Sverige ökar. Den sjöledes transporterade godsvolymen
uppgick till 123 miljoner ton under år 1996.
Färjetrafiken är en sektor inom sjöfarten som utvecklats starkt. Närmare 30 miljoner ton lastbils- och
järnvägsgods transporterades år 1996 med färjor.
Efter en svacka under år 1995 har passagerartrafiken på färjorna åter ökat och nästan 40 miljoner
passagerare reste med färjetrafiken under år 1996.

Sjöfartsverket

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall:
Omsättningen för år 1996 uppgick till 1 399 miljoner kronor. Resultatet efter finansiella poster uppgick
till 42,7 miljoner kronor. Regeringen konstaterar att
räntabilitetsmålet på 10 % inte uppfylldes då
räntabiliteten uppgick till 2,8 %.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER) 1
1995/96
1996
1997 2

918,4

663,9

734,8

1998

1999

2000

697,3

697,3

697,3

Sjöfart

1 Avser enbart anslagsfinansierad verksamhet.
2 Avser utgiftsprognos för år 1997. I prognosen ingår s.k. äldre anslag.
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Sjöfartsverkets verksamhet har till stor del präglats
av arbetet med att förbättra sjösäkerheten och miljöanpassningen av sjöfarten.

FN:s internationella sjöfartsorganisation International Maritime Organisation, IMO.
Sjöfartsverket har sedan beslutet om miljödifferentiering av sjöfartsavgifterna togs av riksdagen (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115)
arbetat med detaljutformningen av systemet. Den
1 april 1997 lämnade verket ett förslag till miljödifferentiering av sjöfartsavgiftssystemet avsett att införas
den 1 januari 1998.

Större förändringar
För närvarande genomför verket ett arbete för att
rationalisera sin verksamhet. Rationaliseringen syftar
bl.a. till att minska utgiftsnivån med ca 60 miljoner
kronor år 2000 jämfört med innevarande år.
Mål
Sjöfartsverket skall se till att sjöfart skall kunna bedrivas året runt i svenska farvatten och på samtliga
svenskar hamnar av betydelse under säkra och effektiva former. Sjöfartsverket skall även verka för att
säkerheten ombord på svenska fartyg, oberoende av
farvatten, är hög, samt att sjöfarten miljöanpassas.
Målet för räntabilitet föreslås ändras till 7 % och
utdelningen föreslås ändras till 1/3 av resultatet.
Prismålet, som innebär att avgiftshöjningar inte får
överstiga nettoprisindex, ligger fast och soliditeten
föreslås på sikt sänkas.

1. Verksamhetens inriktning
Sjöfartsverkets treårsplan
Verksamheten för Sjöfartsverket för de närmaste tre
åren kan översiktligt beskrivas enligt följande:
Farledshållningen avser att tillförsäkra sjötrafiken
en god framkomlighet och anpassas till rådande trafikflöden, nautiska behov och teknisk utveckling.
Driftsäkerheten, noggrannheten och tillgängligheten
på andra navigeringshjälpmedel bedöms år 2000 vara sådan att avvecklingen av Decca-systemet kan genomföras.
För lotsverksamheten är inriktningen att som hittills ge bra service med tidsprecision och hög kvalitet.
Sjöräddningen tillser att efterforskning och räddning av människor i sjönöd samt sjuktransporter från
fartyg skall kunna utföras dygnet runt inom de områden som sjöräddningen ansvarar för.
Isbrytningens inriktning är att vintersjöfart skall
kunna bedrivas på alla hamnar av betydelse.
Sjökarteverksamhetens uppgift är att konkurrenskraftigt utveckla, använda och marknadsföra högteknologiska metoder, produkter och tjänster för insamling, analys, bearbetning, presentation, arkivering
och distribution av högkvalitativ sjögeografisk information.

Prioriteringar år 1998
Sjösäkerhets- och miljöfrågorna ges fortsatt hög prioritet. Det internationella arbetet, företrädesvis inom
sjöfartsorganisationen International Maritime Organisation, IMO, men även inom EU är för dessa frågor av särskild betydelse.

Resultatbedömning och slutsatser
Sjöfartsverket redovisade för år 1996 ett resultat på
42,7 miljoner kronor, vilket innebär en försämring
med ca 90 miljoner kronor från föregående år. Sjöfartsverket anför att orsaken till det låga resultatet
bl.a. är den kraftiga nedskärningen av anslaget B 1
Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. samt den debatt om sjöfartsavgifterna som inneburit att det inte
varit möjligt att under år 1996 höja avgifterna. Enligt
prognoserna kommer resultatet för år 1997 att bli ca
53 miljoner kronor.
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse för verksamhetsåret 1995/96 innehåller inga invändningar.
Sjöfartsverkets arbete har till stor del präglats av
arbetet med att förbättra sjösäkerheten och att miljöanpassa sjöfarten. Från och med den 1 april 1997
tillämpar Sjöfartsverket den s.k. Stockholmsöverenskommelsen som kräver vissa stabilitetsegenskaper på
alla ro-ro fartyg som anlöper svensk hamn. Den s.k.
ISM-koden som säkerställer en fungerande sjösäkerhetsorganisation omfattar fr.o.m. den 1 juli 1997
samtliga passagerarfartyg. Arbetet med att förbättra
sjösäkerheten har till stor del skett inom ramen för

Sjösäkerhet
I december 1994 beslutade regeringen att tillkalla en
kommitté för att analysera möjligheterna att ytterligare utveckla säkerheten inom sjöfarten. Kommitténs
betänkande (SOU 1996:182) Handlingsprogram för
ökad sjösäkerhet överlämnades till regeringen i december 1996. Kommittén konstaterar inledningsvis
att sjöfarten är en internationell verksamhet och att
en förutsättning för god sjösäkerhet därför är att
regler som skall gälla för sjöfarten är internationellt
accepterade. Sverige bör därför även i fortsättningen i
första hand bedriva sitt grundläggande sjösäkerhetsarbete inom ramen för IMO och EU.
I sitt handlingsprogram för ökad sjösäkerhet behandlar kommittén ett antal frågor, bl.a. informations- och dokumentationsfrågor, rollfördelning och
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samarbete med klassificeringssällskapen och livräddningsutrustning.
Huvuddelen av remissinstanserna tillstyrker kommitténs förslag.
I april 1997 redovisade Sjöfartsverket ett uppdrag
rörande vissa frågor om lastsäkring. Rapporten innehåller bl.a. överväganden om hur en ökad samsyn
mellan de olika myndigheter som har ansvar för lastsäkring skall uppnås samt förslag till utveckling av
tillsynsverksamheten.
I maj 1996 lämnade den s.k. Inspektionsutredningen sitt betänkande angående den framtida tillsynsverksamheten vad gäller luft-, sjö- och spårtrafiken. I betänkandet föreslås att Sjöfartsinspektionen
även i framtiden bör ingå i Sjöfartsverket. Flertalet
remissinstanser, däribland Sjöfartsverket, tillstyrker
detta förslag eller lämnar det utan erinran. Statens
haverikommission, Konkurrensverket, TCO och
Kustbevakningen anser att Sjöfartsinspektionen bör
ombildas till en självständig myndighet.

delegering till klassificeringssällskapen kan ske. Frågan om en fortsatt utveckling av livräddningsutrustning bör även i fortsättningen drivas aktivt av Sverige
inom IMO.
Säkring av last, både på fartyg och inom varje
lastbärare, är mycket viktig ur sjösäkerhetssynpunkt.
För att åstadkomma en ökad säkerhet på området
krävs bl.a. en ökad samsyn mellan de myndigheter
som har ansvar för tillämpning av och tillsyn över de
regler som gäller för lastsäkring. Regeringen betonar
vikten av att Sjöfartsverket i enlighet med sina förslag
aktivt verkar för en ökad samverkan mellan berörda
myndigheter och fortsätter sina kontakter med företrädare inom EU-kommissionen om ett gemensamt
säkerhetsbefrämjande regelverk för hela EU.
Regeringen konstaterar att en hel del av det säkerhetshöjande arbete som Sjösäkerhetskommittén redogör för i sitt handlingsprogram redan har inletts.
Handlingsprogrammet, tillsammans med Sjöfartsverkets översyn av reglerna för lastsäkring, utgör en
god grund för det långsiktiga arbetet med att förbättra sjösäkerheten.
Regeringen instämmer i inspektionsutredningens
förslag att Sjöfartsinspektionen och Sjöfartsverket
bör fortsätta att utgöra en organisatorisk enhet.
Regeringen tillstyrker i princip det förslag till miljödifferentiering av sjöfartsavgiftssystemet som Sjöfartsverket redovisade den 1 april 1997.
Regeringen anser att verksamheten som Sjöfartsverket redovisat i sin treårsplan väl överensstämmer
med de krav som i dag föreligger. Regeringen anser
dock att verksamhetsmålen bör utvecklas. Sjöfartsverket har den 17 juni 1997 redovisat förslag till
kvantifierbara verksamhetsmål inom varje verksamhetsområde. Verkets redovisning kommer att vara
utgångspunkten för regeringens översyn av verksamhetsmålen.

Miljö
Sverige bedriver främst via Sjöfartsverket ett aktivt
arbete både nationellt och internationellt för att miljöanpassa sjöfarten. I enlighet med riksdagens beslut
(prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:TU1, rskr.
1996/97:115) har Sjöfartsverket den 1 april 1997 inkommit med ett detaljerat förslag till hur sjöfartsavgiftssystemet bör miljödifferentieras.
Sjöfartsverket har i årets miljörapport presenterat
ett handlingsprogram för en miljöanpassad sjöfart.
Sjöfartsverket har bl.a. sammanställt de olika åtgärder och insatser som enligt verket är angelägna att
vidta för en fortsatt förbättrad miljöanpassning. Programmet anger därmed den inriktning som sjöfartens
miljöarbete bör ha. En viktig del i det fortsatta arbetet är enligt verket att närmare utreda och bedöma
bl.a. de ekonomiska konsekvenserna av de olika åtgärder som redovisas i programmet.

2. Ekonomiska mål och resurser
Sjöfartsverkets treårsplan
Sjöfartsverket föreslår ett mål för räntabiliteten för
åren 1998–2000 på 7 % och att målet för soliditeten
fastställs till 55 %. Nuvarande mål är 10 % respektive 50 %. Verket menar att det finns förutsättningar
att sänka avkastningskravet utan att för den skull
ändra det uppsatta målet för utdelning till staten.
Som mål för prissättning gäller att sjöfartsavgifterna inte får höjas med mer än nettoprisindex. Sjöfartsverket förordar ett oförändrat prismål.
Sjöfartsverket har inlett ett arbete med att rationalisera sin verksamhet. Målet är att bl.a. minska utgiftsnivån med 60 miljoner kronor år 2000 jämfört
med innevarande år.

Regeringens överväganden
Regeringen fäster stor vikt vid det långsiktiga arbete
som Sjöfartsverket bedriver för att miljöanpassa sjöfarten och för att öka sjösäkerheten.
Sjösäkerhetskommittén redogör på ett systematiskt sätt för sjösäkerhetens olika områden.
Regeringen följer samarbetet mellan Sjöfartsverket
och näringen med att upprätta ett system för incidentrapportering. Regeringen fäster vidare stor vikt
vid att ISM-certifieringen ligger samlad hos Sjöfartsverket, i syfte att säkerställa en enhetlig implementering av ISM-koden. Regeringen delar dock utredningens uppfattning att framtida erfarenheter får
bilda utgångspunkt för fortsatta överväganden om
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des. Den riskpremie som ingick i uträkningen av Sjöfartsverkets avkastningskrav i 1994 års budgetproposition sattes till 1–2 %.
Med beaktande av den satta riskpremien samt
gällande räntenivå på femåriga statsobligationer tillstyrker regeringen verkets förslag till avkastningskrav
på 7 %. Enligt prognosen nedan kommer nivån att
uppnås i slutet av den redovisade perioden.
Ett lägre avkastningskrav innebär samtidigt att
möjligheterna att bygga upp det egna kapitalet för en
väsentlig självfinansiering av investeringar, vilket hittills varit verkets praxis, minskar. Regeringen anser
emellertid att denna finansieringsform ej bör vara
utgångspunkten för återanskaffningen av de isbrytare
som avses genomföras framöver. På sikt bör således
verkets höga soliditet sänkas från dagens nivå på
50 %. Regeringen tillstyrker således inte Sjöfartsverkets förslag om en höjning av soliditetsmålet utan
avser att efter analys återkomma till riksdagen i frågan.
Regeringen föreslår att utdelningen fr.o.m. år
1998 följer den allmänna rekommendationen för
statliga bolag, vilket innebär att utdelningen över en
konjunkturcykel normalt bör vara en tredjedel av
resultatet efter schablonskatt. Regeringen förordar
att Sjöfartsverkets prismål skall vara oförändrat vilket innebär att avgiftshöjningar inte får överstiga nettoprisindex.
Med anledning av vad som ovan anförts om mål
för soliditeten samt verkets aviserade finansiering av
isbrytare, föreslår regeringen att en extra inleverans
på 100 miljoner kronor görs under år 1998.
Mot bakgrund av regeringens överväganden redovisas följande prognoser över resultat m.m. under
treårsperioden.

Investeringsplan
Sjöfartsverket föreslår följande investeringsplan under perioden (tkr):
INVESTERINGAR

TOTALT
1998–2000

BERÄKNAT
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

Farleder

80 310

34 280

24 530

21 500

Lotsning

136 025

52 125

39 475

44 425

Sjöräddning
Sjökartläggning
Isbrytning
Tekniska avd.
Totalt

2 640

1 180

780

680

49 115

20 045

19 865

9 205

395 000

135 000

135 000

125 000

5 840

1 680

3 080

1 080

668 930 244 310 222 730 201 890

Investeringarna finansieras för närvarande med egna
medel. Verket har därutöver bemyndigande att inom
viss ram ta upp lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar.
Sjöfartsverket föreslår en investeringsnivå under
perioden 1998–2000 på sammanlagt ca 670 miljoner
kronor. Investeringarna avser till helt övervägande
del återanskaffningar, bl.a. planeras isbrytarna TOR
och NJORD att bytas ut. För att minska kostnaderna har Sjöfartsverket undertecknat en avsiktsförklaring med Bylock & Nordsjöfrakt och Viking Supply
Ships om tre isbrytande s.k. off shore-fartyg. Enligt
avsiktsförklaringen skall kontraktet löpa på minst 15
år med option på ytterligare 15 år. Det första fartyget kan levereras år 1999. Sjöfartsverket skall kunna
disponera fartygen och betalar en beredskapshyra
under perioden 1 januari till 31 mars för detta. Fartygen kan dock även under denna period användas
till annan verksamhet om isläget tillåter, vilket i sådant fall minskar Sjöfartsverkets hyreskostnad.
Återanskaffning av 14 lotsbåtar sker under treårsperioden till en beräknad kostnad av ca 135 miljoner
kronor. Samtliga lotsbåtar förses med avgaskatalysatorer. Investeringarna inom sjökartläggning uppgår
under perioden till ca 50 miljoner kronor och avser
utrustning för såväl sjömätning som sjökortsframställning.

Resultat efter skattemotsvarighet (mkr)
Räntabilitet (%)
Beräknad skattemotsvarighet (mkr)
Utdelning (mkr)
Soliditet (%)
Investeringar (mkr)

1998

1999

2000

45,9

59,7

77,0

4,3

5,7

7,1

17,8

23,2

30,0

115,3

19,9

25,7

49,8

50,3

51,1

244,3

222,7

201,9

I dag uppgår kostnadstäckningen för lotstjänsterna
till ca 40 %. Regeringen anser att de som utnyttjar
lotstjänster i högre grad bör kunna bära sina egna
kostnader. En högre kostnadstäckning får emellertid
inte ske på bekostnad av sjösäkerheten eller miljön.

Regeringens överväganden
Trots att sjöfartsavgifterna inte ökat sedan år 1992,
har Sjöfartsverket fram t.o.m. år 1995 uppfyllt det
fastställda avkastningskravet. För år 1996 har emellertid målet för räntabiliteten på eget kapital efter
skattemotsvarighet inte kunnat uppnås.
Dagens ekonomiska mål, som fastställdes i 1994
års budgetproposition, grundar sig på parametrarna
realränta, inflation och riskpremie. Det är uppenbart
att åtminstone de två första parametrarna har ändrats sedan de nuvarande ekonomiska målen fastställ-

Isbrytarnas lokalisering
Frågan om isbrytarnas lokalisering har aktualiserats
vid flera tillfällen. Trafikutskottet har förutsatt (bet.
1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115) att regeringen prövar Sjöverksamhetskommitténs förslag i betänkandet
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Statens maritima verksamhet (SOU 1996:41) om att
föranstalta om en analys som innehåller jämförelser
av kostnaderna vid en fortsatt stationering i Stockholm med en utlokalisering till Härnösand eller
Luleå. Regeringen anser att Sjöfartsverket bör ha att
självständigt ta ställning till hur mål som beslutats av
riksdagen skall uppnås. Sjöfartsverket skall sträva
efter att detta sker på ett kostnadseffektivt sätt. Regeringen finner därför ingen anledning att ifrågasätta
Sjöfartsverkets val av lokalisering av isbrytarna.

3. Finansiella befogenheter
Sjöfartsverkets investeringar finansieras med egna
medel. Verket har emellertid bemyndigande att inom
viss ram ta upp lån i Riksgäldskontoret för finansiering av investeringar.

Regeringens överväganden
Riksdagens bemyndigande till regeringen att ta upp
lån till staten regleras i lagen (1988:1387) om statens
upplåning. Regeringen har tidigare denna dag föreslagit att det i lagen skall tas in bestämmelser som ger
regeringen möjlighet att efter bemyndigande av riksdagen låta affärsverken ta upp lån i och utanför
Riksgäldskontoret och lämna garantier. Dessa bemyndiganden skall inhämtas för varje affärsverk och
för ett år i taget.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att riksdagen bemyndigar regeringen att under budgetåret
1998 låta Sjöfartsverket
− ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom
en total ram på 110 miljoner kronor,
− teckna borgensförbindelser till förmån för ett av
verket delägt bolag inom en total ram på 20 miljoner kronor,
− placera kassamässigt överskott i och utanför
Riksgäldskontoret.

Sjöfartsavgifter
Regeringen föreslog i föregående års budgetproposition ett nytt system för sjöfartsavgifter som harmoniserar med EU:s regler. Förslaget innebär att inrikes
sjötransporter likställs med utrikes sjötransporter.
Riksdagen beslutade i enlighet med förslaget men ansåg att det, mot bakgrund av att de föreslagna förändringarna inte saknar betydelse för delar av
svenskt näringsliv, exempelvis de svenska raffinaderierna, är angeläget att se över konsekvenserna av den
föreslagna omläggningen av sjöfartsavgiftssystemet.
Riksdagen uttalade samtidigt att regeringen under år
1997 skulle redovisa sina överväganden för riksdagen.
Riksdagsbehandlingen medförde även att införandet av det nya sjöfartsavgiftssystemet sköts upp till
den 1 januari 1998 och därmed samordnades med
införandet av miljödifferentieringen av sjöfartsavgiftssystemet.
Regeringens ambition har varit att effekterna av
omläggningen skall bli så små som möjligt. En arbetsgrupp har till följd av riksdagens tillkännagivande arbetat med att se över konsekvenserna av det föreslagna systemet. I enlighet med arbetsgruppens
förslag och inom ramen för riksdagens tillkännagivande, föreslår regeringen att ett maxbelopp införs
för tankfartygen i likhet med vad som i dag gäller för
torrlastfartygen. Det nya sjöfartsavgiftssystemet införs därmed som beräknat den 1 januari 1998.

Anslag för budgetåret 1998

B 1.

1995/96

Utgift

68 624

Utgift

45 800

1997

Anslag

44 454

1998

Förslag

44 415

1999

Beräknat

44 454

2000

Beräknat

44 454

Därav

Minnesmärke

Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1996

1

Utgiftsprognos

44 454

1 Beloppen anges i tusental kronor.

En arbetsgrupp, bestående av myndigheter och organisationer inom rederinäringen m.fl., har arrangerat
och bekostat en minneshögtid och ett minnesmärke
till minne av de sjömän i handelsflottan som under
andra världskriget fick offra livet för sitt land. Minnesmärket skall stå i Göteborg på mark tillhörig
kommunen som åtagit sig att för all framtid bekosta
underhållet av monumentet om det överlåts på
kommunen. Regeringen föreslår därför att riksdagen
för statens del godkänner vad som här anförts om
minneshögtid och minnesmärke samt beslutar att
som gåva överlämna minnesmärket till Göteborgs
kommun.

Från anslaget finansieras tjänster inom Sjöfartsverkets verksamhetsområde, bl.a. för fritidsbåtssektorn,
som inte finansieras via handelssjöfarten.
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gistreringsbara. Verket anser även att de flesta olyckor sker med båtar som inte skulle omfattas av registreringsplikt. Inte heller Datainspektionen tillstyrker
ett återinförande av ett statligt fritidsbåtsregister.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sjöfartsverket anför att handelssjöfartens betalningsansvar ökat markant de senaste åren och att anslaget
inte täcker de kostnader som främst fritidsbåtssektorn åsamkar Sjöfartsverket. Sammanlagt vill Sjöfartsverket för budgetåret 1998 öka anslaget från dagens nivå på 44,5 miljoner kronor till 86,1 miljoner
kronor, dvs. en ökning med 41,6 miljoner kronor.

Slutsats
Regeringen bedömer att det finns motiv för ett statligt åtagande i denna fråga. Detta åtagande bör genomföras i nära samråd med sektorns intressenter,
företrädesvis den folkrörelse som båtfolket utgör
men även exempelvis försäkringsbranschen. Regeringen avser därför återkomma med ett konkret förslag till hur en allmän registrering av fritidsbåtar skall
genomföras. Förslaget bör även innehålla det som
utredningen har anfört om fritidsbåtstrafikens kostnadsansvar.
Regeringen anser att det är önskvärt att uppfylla
den generella principen att nyttjare av olika tjänster
även skall betala för dessa. Principen är emellertid av
olika skäl inte alltid genomförbar. Det går inte att
bortse från Sjöfartsverkets redovisning som visar att
fritidsbåtssektorn ger upphov till kostnader som i
dag inte täcks av anslagsmedel. Frågan behandlas vidare i det förslag om allmän registrering som regeringen ovan aviserat. Det är emellertid troligt att
kostnaderna som direkt orsakas av fritidsbåtssektorn, dvs. särkostnaderna, är lägre. Sjöräddning, farledshållning etc. måste ändå till stor del finnas för
handelssjöfartens räkning. Med anledning av det
statsfinansiella läget kan regeringen dock inte i år tillstyrka någon anslagsökning.

Utredning om fritidsbåtstrafikens
kostnadsansvar m.m.
Efter att trafikutskottet anfört att regeringen bör
överväga om de fördelar som ett fritidsbåtsregister
innebär från sjösäkerhets- och ordningssynpunkt motiverar att det statliga fritidsbåtsregistret återinförs,
tillsatte regeringen i oktober 1995 en utredning för
att närmare belysa vilka kostnader fritidsbåtstrafiken
orsakar samhället samt för att överväga hur dessa
kostnader betalas. Även vissa andra frågor som
uppmärksammats av skatteutskottet respektive lagutskottet såsom båtskatt och obligatorisk ansvarsförsäkring kom att ingå i utredningsdirektiven.
I december 1996 redovisade utredaren sitt betänkande (SOU 1996:170). Utredaren föreslår att ett
obligatoriskt statligt fritidsbåtsregister införs för de
300 000 båtar som är över 5 meter och/eller med en
motorstyrka på mer än 10 kW samt att en båtavgift
på 200 kronor tas ut för att täcka de kostnader som
fritidsbåtssektorn orsakar. Däremot föreslår utredaren ingen båtskatt. Utredarens förslag inom miljöområdet behandlas av Miljödepartementet. På grund av
omfattningen av frivilliga försäkringar på området
och den begränsade omfattningen av ansvarsfall föreslår utredaren inte någon obligatorisk ansvarsförsäkring. Frågan behandlas av Justitiedepartementet. Betänkandet har remitterats.
I likhet med då frågan om ett statligt fritidsbåtsregister tidigare har utretts är ett flertal myndigheter
förespråkare för att ett statligt fritidsbåtsregister införs. Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Kustbevakningen och Tullen anser att ett statligt fritidsbåtsregister innebär positiva effekter för övervakning,
stöldskydd, olycksstatistik och sjöräddning.
Fritidsbåtssektorn i Sverige är närmast att beteckna som en folkrörelse och sammanlagt finns det över
en miljon fritidsbåtar i Sverige. Företrädare för sektorn, dvs. båtägarna, har i remissvar gett uttryck för
att de varken vill ha ett nytt fritidsbåtsregister eller
båtavgift.
Sjöfartsverket, som i utredningen föreslås vara registermyndighet, pekar på tidigare negativa erfarenheter. Sjöfartsverket menar att miljöskälen inte är
särskilt tunga då de viktigaste parametrarna som
körsätt, båtbottenfärg och sophantering inte är re-

B 2.
1995/96

Transportstöd till Gotland
Utgift

230 585

Utgift

172 095

1997

Anslag

175 000

1998

Förslag

175 000

1999

Beräknat

175 000

2000

Beräknat

175 000

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

182 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Från den 1 januari 1998 kommer ett nybildat bolag
med Rederi AB Gotland och Silja Line AB som delägare att bedriva den av staten garanterade bastrafiken mellan Gotland och fastlandet.
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uppstå. I dessa kostnader ingår kapitalkostnader och
kostnader för tillsyn av fartygen i avvaktan på en försäljning av fartygen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet passagerare i Gotlandstrafiken har ökat under senare år och ett nytt rekord uppnåddes år 1996
med drygt 1,1 miljoner passagerare. Lastvolymen har
till följd av lågkonjunkturen under senare år haft en
något vikande utveckling. Den mycket gynnsamma
resandeutvecklingen kan delvis förklaras med att den
svaga kronan har ökat intresset för turism i Sverige.
Riksrevisionsverkets revisionsberättelser för verksamhetsåren 1995 och 1996 innehåller inga invändningar.

Slutsats
Regeringen föreslår att anslaget bibehålls inom den
kostnadsram på 175 miljoner kronor som riksdagen
tidigare beslutat om (prop. 1996/97:33, bet.
1996/97:TU4, rskr. 1996/97:60). Därutöver föreslås
att regeringen ges ett bemyndigande att överskrida
anslaget under budgetåret 1998 med anledning av
vad som ovan anförts om det gällande avtalet med
Nordström & Thulin AB om linjetrafiken på Gotland.

Gotlandstillägget
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1995/96:44,
bet. 1995/96:TU7, rskr. 1995/96:99) inleddes avvecklingen av det s.k. Gotlandstillägget fr.o.m. den
1 januari 1997 med 0,2 procentenheter till 0,4 %.
Regeringen gav den 6 mars 1997 NUTEK i uppdrag
att i samråd med Konkurrensverket följa upp avvecklingen och årligen, eller omgående om negativa
effekter för Gotlands näringsliv påvisas, återkomma
med en rapport till regeringen.
I augusti 1997 lämnade NUTEK en lägesrapport
beträffande avvecklingen av Gotlandstillägget. Rapporten ger en utförlig beskrivning av vad som hittills
har skett. NUTEK konstaterar emellertid att det inte
varit möjligt att dra några mer ingående slutsatser
om avvecklingens betydelse för utvecklingen av näringslivet på Gotland, eftersom sänkningen av Gotlandstillägget endast varit i kraft under ett halvår.
Som en följd av Gotlandstilläggets avveckling höjde transportförmedlingsföretagen sina fraktpriser till
och från Gotland, vilket har visat sig ge negativa effekter för Gotlands näringsliv. Sjöfartsverket har därför den 19 juni 1997 beslutat att sänka längdmetertaxan för transportstödsberättigade transporter till
och från Gotland till 52 kronor. Regeringen konstaterar att transportförmedlingsföretagen därefter
sänkt sina fraktpriser. Regeringen har vidare gett
NUTEK i uppdrag att i samråd med berörda intressenter utarbeta förslag till en modell för stöd till
godstransporter till och från Gotland. I avvaktan på
en långsiktig lösning föreslår regeringen att den fortsatta avvecklingen av Gotlandstillägget bör avvaktas.
Gotlandstillägget bör därmed vara 0,4 % under år
1998.

B 3.

1995/96

Ersättning till viss kanaltrafik
m.m.
Utgift

94 008

Utgift

62 800

1997

Anslag

62 660

1998

Förslag

62 660

1999

Beräknat

62 660

2000

Beräknat

62 660

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

62 660

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget utgår bidrag till täckande av underskott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler samt
ersättning till Vänerns Seglationsstyrelse.

Regeringens överväganden
Regeringen beräknar anslaget för budgetåret 1998
till 62 660 000 kronor.

B 4.
1995/96

Utgift

510 000

Utgift

368 000

1997

Anslag

400 000

1998

Förslag

400 000

1999

Beräknat

400 000

2000

Beräknat

400 000

Därav

Avtalet med Nordström & Thulin AB
Det gällande avtalet med Nordström & Thulin AB
om linjetrafiken på Gotland upphör att gälla den 31
december 1997. I samband med avvecklingen av avtalet kommer vissa icke oväsentliga kostnader att

Bidrag till sjöfarten

1996

1 Beloppen anges i tusental kronor.
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I december 1996 antog riksdagen ett sjöfartspolitiskt beslut (prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:TU1,
rskr. 1996/97:115) som innebär att staten är beredd
att skapa långsiktighet och rimliga konkurrensvillkor
för den svenska handelssjöfarten för åren 1997–
2001.
Statligt stöd lämnas till arbetsgivares kostnader för
skatt och sociala avgifter.

För att underlätta fortsatta rationaliseringar på
bemanningssidan avser regeringen även att lägga
fram ett förslag som innebär att sjöarbetstidslagen
upphävs. Förslaget innebär att en omfattande detaljreglering slopas. Den nya lagen reglerar i stället sjömännens vilotid och överlåter till parterna att komma överens utifrån ILO:s regelverk. Vidare införs ett
krav på att Sjöfartsverket skall fastställa säkerhetsbemanningen.

Regeringens överväganden

Slutsats

Resultatinformation

Sjöfarten har en stor betydelse för den svenska utrikeshandeln och för det svenska näringslivet. Sverige
behöver en högkvalitativ sjöfart vilket inte minst de
svenska redarna har visat att de kan erbjuda i sina
transportlösningar för såväl industrin som för persontrafiken. Det är därför viktigt att slå vakt om en
svensk sjöfartsnäring och, i enlighet med det långsiktiga beslutet om rimliga konkurrensvillkor, skapa ett
positivt klimat för näringen att utveckla säkra och
miljövänliga transportlösningar. Den utredning som
inom kort kommer att redovisa den svenska sjöfartsnäringens konkurrenssituation kommer tillsammans med det samförstånd som nu växer fram mellan arbetsmarknadens parter att vara en naturlig
utgångspunkt för det fortsatta arbetet.
Regeringen föreslår att bidragsnivån 400 miljoner
kronor för år 1998 bibehålls i enlighet med det långsiktiga beslut som togs i förra årets budgetproposition. Regeringen avser att se över om det inom denna
ram går att justera bidraget till den anställdes sociala
skydd från dagens nivå på 29 000 kronor per helårsanställd sjöman till en högre nivå.

Genom det statliga stödet har de svenska rederiernas
situation förbättrats och konkurrensförmågan
stärkts. Den nedåtgående trenden för antalet
svenskregistrerade fartyg vände år 1995 och under
budgetåret 1995/96 ökade tonnaget med 225 000
dödviktston till 2 300 000 dödviktston. Antalet fartyg i den svenska handelsflottan ökade med
9 stycken under år 1996 och uppgick vid årets slut
till 272 stycken.
Sedan det sjöfartspolitiska beslutet togs har sjöfartsnäringens omvärld förändrats. EU:s nyligen beslutade riktlinjer för statsstöd till sjöfartsnäringen innefattar bl.a. möjlighet att tillämpa nya förmånliga
regler för företagsbeskattningen. Sådana tillämpas
exempelvis redan i Norge och Holland. Båda dessa
länder, men även andra europeiska länder, har också,
genom att acceptera s.k. internationella register, gett
rederierna möjlighet att anställa sjöfolk till låga bemanningskostnader. De förändrade konkurrensförutsättningarna i vår omvärld har sammantaget lett
till oro i den svenska rederinäringen. Denna oro har
bl.a. tagit sig uttryck i utflaggning och risk för ytterligare sådan.
Den 15 maj 1997 beslutade regeringen att tillsätta
en utredning för att mot bakgrund av den fastlagda
närings- och sjöfartspolitiken närmare utreda den
svenska rederinäringens struktur och kapitalförsörjning samt allmänna företagsvillkor.
Regeringen konstaterar att en principöverenskommelse träffats mellan SEKO-Sjöfolk och Sveriges
Redareförening för att stärka den svenska sjöfartens
konkurrenssituation. Enligt principöverenskommelsen öppnas möjligheter för svenska rederier att anställa sjöfolk från länder utanför EU för tillfällig anställning enligt särskilda förutsättningar. För att nå
nödvändiga kostnadsbesparingar i de fallen krävs
också förändringar av lagstiftningen, bl.a. på det sociala området. Frågor som rör den anställdes sociala
förmåner avses att regleras i avtal. Regeringen avser
därutöver att se över berörd lagstiftning med anledning av parternas principöverenskommelse. Enligt
principöverenskommelsen förutsätts dock att även
övriga sjöfackliga organisationer ingår liknande
överenskommelser.

Åtgärder mot förorening från fartyg
Efter beslut av regeringen kan kostnader betalas som
uppkommit till följd av förelägganden eller förbud
som Sjöfartsverket föreskriver med stöd av lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

5.3

Handelsflottans kultur- och
fritidsråd

Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) har till
uppgift att tillhandahålla sjöfolk ett attraktivt fritidsoch kulturliv. HKF:s verksamhet finansieras i dag
genom en avräkning på Sjöfartsverkets fyravgifter
som får uppgå till högst 9 % samt av egna avgiftsintäkter. Dessa medel tilldelas HKF efter särskild prövning av regeringen. Då avgiftssystemet för sjöfartsavgifter förändras, kommer rådet i framtiden att
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finansieras genom avräkning från intäkter från farledsavgifter.

kontrollerat luftrum ökade däremot med 10 % till
145 000, vilket är en fjärdedel av totala antalet luftrumsrörelser. Ökningen beror bl.a. på ökad trafik
mellan Västeuropa och Asien och mellan Nordamerika och Centraleuropa samt på ökat utnyttjande av
flygvägen över de f.d. Sovjetrepublikerna till Fjärran
Östern. Flygfrakten uppvisade även under år 1996 en
kraftig tillväxt med ca 14 % till 154 000 ton, vartill
kommer ytterligare 33 000 ton i flygpostbefordran.
Den huvudprognos som redovisats av Luftfartsverket innebär för hela perioden 1996–2000 en total
ökning av passagerare i inrikestrafik med 14,5 %, en
total ökning av landningar i inrikestrafik med 2,2 %,
en total ökning av passagerare i utrikestrafik med
18,1 %, en total ökning av landningar i utrikestrafik
med 13,7 % samt en total ökning av överflygningar
med 26,9 %. Den nya prognosen innebär en kraftig
uppskrivning av överflygningar och även en viss uppskrivning av inrikes passagerare medan ökningen av
landningar i inrikestrafiken nedjusterats, liksom
marginellt utrikes passagerare och landningar.
Den gemensamma flygmarknaden inom EESområdet är etablerad sedan den 1 april 1997. Flygföretag som uppfyller de gemensamma kraven på
operativ och ekonomisk säkerhet m.m. har nu tillgång till ett fritt marknadstillträde även beträffande
inrikes linjer i andra EES-länder.
Flyget har en särskilt stor betydelse för trafikförsörjningen i de delar av Sverige där stora avstånd gör
att alternativa transportformer är svåra att använda.
Regeringen avser att återkomma till frågorna om statens ansvar för flygtrafikförsörjningen i landets olika
delar i 1998 års trafikpolitiska proposition.
Arbetet med att minska flygets miljöproblem har
fortsatt hög prioritet. Den ekonomiska styrningen
genom miljörelaterade luftfartsavgifter som infördes
av Luftfartsverket år 1994 skärps. Bullerrelateringen
utökas och kompletteras från år 1998 med även avgasrelaterade avgifter. Därmed ökar de ekonomiska
incitamenten för flygbolagen att investera i flygplan
med bättre miljöegenskaper. Samarbetet mellan Luftfartsverket och Naturvårdsverket har under år 1997
utvidgats, bl.a. med en strategisk plan för miljöanpassning av den civila luftfarten och en gemensam
analys av sektorsansvaret inom miljöområdet.

Regeringens överväganden
HKF föreslår att 20 miljoner kronor av rådets totala
kostnader skall finansieras genom avräkning av farledsavgifterna. Vidare beräknar HKF att de egna avgiftsintäkterna uppgår till 6,9 miljoner kronor.
Regeringen tillstyrker HKF:s förslag till avräkning
av farledsavgifter för rådets kostnader.
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse för verksamhetsåret 1995/96 innehåller inga invändningar.
Regeringen uppdrog den 25 april 1996 åt HKF att
i enlighet med tidigare riksdagsbeslut tillse att de av
staten lämnade bidragen till sjöfartshotellen återförs
till staten. HKF inkom den 9 oktober 1996 med en
redovisning av uppdraget. I redovisningen framgår
det att stiftelserna endast kan fördela medel i enlighet
med sina ändamålsbestämmelser. I dessa bestämmelser finns i dag inga formuleringar som ger stiftelserna
möjligheter att återbetala medel till staten. Med utgångspunkt från HKF:s redovisning avvaktar regeringen stiftelsernas avveckling då det i dag saknas juridiska möjligheter att återkräva bidragen.

5.4

Luftfart

Flygmarknaden
Antalet flygpassagerare i linjefart och chartertrafik
ökade under år 1996 med 6 % till 17,8 miljoner vid
de statliga flygplatserna. Detta är den högsta siffran
någonsin och innebär att hela den nedgång som noterades i början av 1990-talet nu är återhämtad. Utrikestrafiken svarade för i stort sett hela denna ökning på ca 1 miljon passagerare medan inrikestrafiken endast noterade en mycket svag ökning med
22 000 passagerare. Detta speglade i huvudsak utvecklingen av den svenska ekonomin med fortsatt
god exportutveckling men svagare inhemsk efterfrågeökning. Privata sällskapsresor med flyg uppvisade
emellertid även under år 1996 en god tillväxt.
Antalet landningar i linjefart och chartertrafik
ökade under år 1996 med 6 % till 221 000. Ökningen var något större för utrikestrafiken än för inrikestrafiken, som dock noterade en ökning av antalet
landningar med ca 5 %. Flygbolagen har efter en
konsolideringsperiod under år 1996 åter ökat sitt utbud och satsar nu även på privatresemarknaden, bl.a.
genom ökningar av s.k. lågprisplatser. Det kan vidare
noteras att antalet landningar vid statliga flygplatser
av taxi- och allmänflyg under år 1996 minskade med
3 % till 110 000. Antalet överflygningar av svenskt

Luftfartsverket

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Luftfartsverkskoncernens resultat år 1996 före bokslutsdispositioner var 290 miljoner kronor, en försämring med 20 % jämfört med föregående år. Regeringen konstaterar att Luftfartsverket år 1996
uppfyllde räntabilitetsmålet men att någon utdelning
inte kunde lämnas på grund av avsaknad av fritt eget
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Resultatbedömning och slutsatser

kapital. Budgeterat motsvarande resultat för år 1997
är 432 miljoner kronor. Verksamhetsmålen för säkerhet och luftfartspolitik kan anses uppfyllda i huvudsak. Regeringen anser emellertid att resultatmåtten beträffande flygsäkerhet (safety) och skydd mot
brottsliga handlingar inom luftfarten (security) bör
breddas och utvecklas ytterligare.

Luftfartsverkskoncernen redovisade för år 1996 ett
resultat före bokslutsdispositioner på 290 miljoner
kronor, en försämring med 20 % jämfört med år
1995. Resultatet är 25 miljoner kronor lägre jämfört
med vad som budgeterats i nu gällande treårsplan.
Resultatförsämringen har till stor del sin grund i att
en större del av nedlagda projektkostnader i det numera försenade och ändrade projektet avseende moderniseringar inom flygtrafiktjänsten har kostnadsförts under år 1996. Resultatet för år 1997 uppgår
enligt nu gällande budget till 432 miljoner kronor.
Verket anser i årsredovisningen för år 1996 att gällande verksamhetsmål för säkerhetsarbetet (safety
och security) och luftfartspolitiken har uppfyllts. Investeringarna uppgick under år 1996 till 808 miljoner kronor, omfattande bl.a. en ny flygplats i Karlstad, ny terminal i Sundsvall/Härnösand och
förberedelser för utbyggnaden av Arlanda med en
tredje rullbana.
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller
inte några invändningar mot Luftfartsverkets bokslut
för år 1996.
Regeringen konstaterar att Luftfartsverket jämfört
med i regleringsbrev för år 1996 uppställda mål har
uppfyllt räntabilitetsmålet. Att utdelningskravet inte
uppfyllts beror på avsaknad av fritt eget kapital, vilket i enlighet med de tillämpade formerna i affärsverkets redovisning förhindrar utdelning. Det långsiktiga soliditetsmålet 25 % uppfylls inte heller, men
soliditeten steg något till 21 % och målet är numera i
regleringsbrev för år 1997 framflyttat till att nås senast år 1999. Regeringen delar synen att de uppställda verksamhetsmålen uppfyllts i huvudsak, men anser att uppföljningen av målen för säkerhetsarbetet
(safety, security) och det luftfartspolitiska arbetet bör
utvecklas vidare. Bland annat är det viktigt att säkerhetsmålet fortsättningsvis mäts över hela luftfartssektorn och att verkets miljöarbete även fortsättningsvis
ges hög prioritet.

Större förändringar
Luftfartsverket har låtit genomföra en större genomlysning av verkets ekonomi på grund av en rad
nya förutsättningar för verksamheten. Resultatet pekar på behov av omfattande åtgärder för att förhindra långsiktigt bestående resultatförsämringar.
Mål
Det övergripande målet för Luftfartsverkets verksamhet föreslås omformulerat i enlighet med vad
som framkommit inom ramen för det genomförda
analysarbetet avseende verkets olika roller. Övriga
verksamhetsmål föreslås vara oförändrade.
Målet för räntabilitet på eget kapital föreslås sänkt
till 8 % från nuvarande 13 %, bl.a. med anledning
av sänkt räntenivå och en anpassning av riskpremien
för investeringar i luftfartens infrastruktur till nivån
för annan trafikinfrastruktur. Utdelningskravet på
4 % på eget kapital föreslås ändrat till 1/3 av vinsten.
Inleveranser under perioden 1997–2000 föreslås användas för att finansiera verkets anpassningsåtgärder
för tillträde till Schengensamarbetet upp till maximalt 2/3 av den totala kostnaden för sådana åtgärder.
Ett långsiktigt soliditetsmål föreslås på 25 %. Prisrestriktionen föreslås mot bakgrund bl.a. av verkets
förestående ekonomiska situation ändrad till lika
med NPI, räknad som genomsnitt fr.o.m. år 1993.
Undervägsavgifterna, som numera styrs av Eurocontrols regler föreslås dock helt exkluderade från prisrestriktionen, liksom securityavgiften samt bulleravgifter som ersätter den tidigare miljöskatten på
inrikes flygtrafik. Inget särskilt mål för totalproduktivitet föreslås tills vidare.
Prioriteringar 1998–2000
En investeringsnivå på 4 600 miljoner kronor föreslås för planperioden 1998–2000. I planen ingår därvid anpassningsåtgärder vid de svenska flygplatserna
för ett svenskt operativt deltagande i Schengensamarbetet i enlighet med regeringens inriktning i
Vårpropositionen 1997. Investeringarna avser i övrigt främst utbyggnad av Arlandas tredje rullbana
och modernisering av flygtrafikledningssystemet. En
oförändrad total låneram på 3 500 miljoner kronor
föreslås, samt ramar för borgensåtaganden och säkerheter vid utställande av derivatinstrument.
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att det övergripande målet för Luftfartsverket skall
vara
dels att ur ett samhällsperspektiv skapa förutsättningar för ett säkert, effektivt och miljöanpassat flyg
som kan tillgodose människors och näringslivets behov av resor och godstransporter,
dels att tillhandahålla och ansvara för att på ett
företagsekonomiskt effektivt sätt driva och utveckla
statens flygtrafiktjänst och flygplatser och därmed
sammanhängande verksamhet.
Regeringen föreslår vidare att de övriga, oförändrade verksamhetsmålen fastställs.

1. Verksamhetens inriktning m.m.
Luftfartsverkets treårsplan
Luftfartsverket föreslår att följande mål för verksamheten fastställs av regeringen:
Som övergripande mål för verksamheten föreslås
att Luftfartsverket 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 luftfartspolitiskt arbete.
Som verksamhetsmål för myndighetsarbetet föreslås att flygsäkerhetsstandarden skall vara lägst i nivå
med den som finns i övriga välutvecklade luftfartsnationer, att skyddet mot brottsliga handlingar som
äventyrar säkerheten för den civila luftfarten
(security) skall vara i nivå med det som finns i övriga
välutvecklade luftfartsnationer samt att Luftfartsverket skall bidra till att luftfartspolitiken nationellt och
internationellt bedrivs och utvecklas på ett kompetent och förtroendeingivande sätt, bl.a. genom att
verka för en tillfredsställande trafikförsörjning och
genom att tillvarata svenska luftfartsintressen.
Den inriktning (strategi) som Luftfartsverket anför
för att uppfylla sitt övergripande mål bygger oförändrat på följande nyckelord: säkerhet, snabbhet,
tillgänglighet, miljöhänsyn samt oväld i myndighetsutövningen och affärsmässighet i övrig verksamhet.

2. Ekonomiska mål och resurser
Luftfartsverkets treårsplan
Luftfartsverkets ekonomiska plan, som är byggd på
tidigare redovisade prognoser för trafiktillväxt under
perioden, innebär beräknade resultat före dispositioner på 450, 440 och 420 miljoner kronor för åren
1998–2000. Verket föreslår ett förändrat mål för
räntabiliteten under åren 1998–2000 på 6 % på eget
kapital efter skattemotsvarighet. Nuvarande räntabilitetsmål är 13 %. Verket motiverar nedskrivningen
med det förändrade ränteläget för 5-åriga statsobligationer, samt att riskpremien i räntabilitetsmålet,
som hittills uppgått till 4–5 %, skrivs ned och varieras efter verksamhetens art. Luftfartsverket föreslår
därvid 1 % riskpremie för infrastrukturverksamheterna, som utgör ca 2/3 av affärsverksamheten och
3 % för de återstående kommersiella aktiviteterna.
Sammanvägt innebär detta en riskpremie på i snitt
1,5 %. Slutligen anser verket att verkets sektorsuppgifter motiverar en ytterligare nedskrivning med ca
1 %. I den ekonomiska planen beräknas motsvarande räntabilitet åren 1998–2000 till 15, 13 respektive
12 % exklusive anpassningsåtgärder för Schengensamarbetet.
Utdelningskravet, för närvarande 4 % på eget kapital efter skattemotsvarighet, anser verket också bör
ändras, så att målet fastställs med hänsyn till dels
verkets kapitalbehov, dels den genomsnittliga utdelningen för de 100–150 största företagen i Sverige.
Dessutom bör belastningen av verkets sektorsuppgifter avräknas från utdelningen. Något nytt förslag på
nivå ges dock inte i treårsplanen. Beräknad utdelning
enligt nu gällande mål inklusive skattemotsvarighet i
ekonomiska planen åren 1998–2000 är 158, 178
respektive 199 miljoner kronor.
Luftfartsverket föreslår vidare i treårsplanen som
oförändrat mål för soliditeten att denna skall uppgå
till minst 25 % vid utgången av år 1999. I den ekonomiska planen är soliditeten åren 1998–2000 24,
25 respektive 25 %.
Luftfartsverket föreslår i treårsplanen som prisrestriktion att trafikavgifterna får öka med högst 80 %

Regeringens överväganden
Som nämndes av regeringen i föregående års budgetproposition har under åren 1996–1997 pågått ett
översynsarbete rörande Luftfartsverkets framtida
roller och struktur. Målet med översynsarbetet har
varit att åstadkomma en myndighetsstruktur som ger
ökad tydlighet i mål och uppdragsbeskrivningar och
som därigenom kan skapa ytterligare effektivitet.
Under arbetet har tre huvudsakliga roller för Luftfartsverket kunnat identifieras, nämligen den säkerhetsreglerande rollen, sektorsansvarsrollen och infrastrukturhållarrollen, som även innefattar de
kommersiella delarna av Luftfartsverkets verksamhet. Regeringen remitterade under våren 1997 en
promemoria i ärendet. Regeringen finner vid en
samlad bedömning nu inte tillräckliga skäl för att
vidta några åtgärder beträffande Luftfartsverkets organisationsstruktur.
De i treårsplanen redovisade förslagen till verksamhetsmål för Luftfartsverket är oförändrade jämfört med de mål som fastställdes av riksdagen för innevarande treårsperiod 1997–1999. I samband med
strukturöversynen har emellertid Luftfartsverket
ställt sig bakom ett förslag till omformulering av det
övergripande verksamhetsmålet. Regeringen föreslår
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av nettoprisindex fr.o.m. år 1993. Verket pekar på
att man som en följd av vidtagna effektiviseringsåtgärder kunnat sänka avgifterna på infrastrukturtjänster med 5 % realt sedan år 1993. Jämfört med nu
gällande prisrestriktion föreslår verket att undervägsavgifterna (en route-avgifterna) exkluderas. Detta är
en följd av att dessa från den 1 januari 1997 integrerats i Eurocontrols centraliserade avgiftssystem. Detta system är fullt kostnadsbaserat och underskott påförs eller överskott återförs till brukarna två år
senare. LFV påpekar vidare att den avgiftshöjning i
bullerdifferentieringen av landningsavgifterna som
verket genomför från den 1 april 1997 inte bör räknas med i restriktionen eftersom den införs som
kompensation för slopande av avgasskatten på inrikes flygtrafik.Verket föreslår vidare i treårsplanen att
nuvarande av regeringen fastställda mål för totalproduktiviteten 3 % per år bör slopas eftersom verket
menar att prisrestriktionen fyller samma funktion.
Luftfartsverket föreslår en investeringsnivå under
perioden 1998–2000 på sammanlagt 4 600 miljoner
kronor (perioden 1997–1999 3 065 miljoner kronor). Investeringarna fördelas på verksamhetsområden enligt följande:
MILJONER KRONOR

1997

1998

1999

2000

Investeringar Arlanda

320

525

800

925

Övriga flygplatser

300

200

200

150

Flygtrafiktjänst

205

300

325

400

75

275

375

125

Summa investeringar

900

1 300

1 700

1 600

Intern finansiering (%)

94

65

46

47

Extern finansiering (%)

6

35

54

53

Övriga inkl. Schengenåtgärder

denna analys har verket vidare i skrivelse till regeringen den 1 september redovisat situationen. Av
analysen framgår att den sammantagna ekonomiska
effekten av främst yttre faktorer, beslutade eller föreslagna, som kan komma att påverka Luftfartsverket,
innebär en risk för att dagens goda ekonomiska resultat under perioden 1997–2005 kan förbytas i löpande försämrade resultat, med negativ räntabilitet
och låg soliditet. Till de största påverkansfaktorerna
hör tidigare nämnda kostnader för Schengenanpassning av flygplatserna till år 2000, avskaffande av taxfreeförsäljningen inom EU från den 1 juli 1999, nyligen av Finansinspektionen beslutade ändrade beräkningsregler för pensionsåtaganden, tidigarelagda
behov av utökad terminalkapacitet på Arlanda, vissa
osäkerheter i löneutvecklingen, effekter för Luftfartsverkets del på bl.a. soliditeten vid överföring av
ägandet av Arlandabanan till staten år 1999, förväntade internationella krav på ökade insatser inom säkerhets(security)-området samt en finansiering av
ökat stöd till kommunala flygplatser enligt Kommunikationskommitténs förslag.
Luftfartsverket har i skrivelsen konstaterat att
analysen leder fram till behov av ett kraftfullt internt
åtgärdsprogram för att påverka såväl intäkts- som
kostnadssidan under de kommande åren. Trots sådana åtgärder riskerar en betydande obalans att
kvarstå i ekonomin. Luftfartsverket hemställer därför
i skrivelsen om att regeringen mot bakgrund av den
redovisade analysen gör en samlad bedömning avseende bl.a. ägarkraven på utdelning under perioden,
kompensation för kostnader förknippade med
Schengensamarbetets krav på flygplatserna och förslagen i Kommunikationskommitténs betänkande.

Ökningen av investeringsnivån beror främst på att
huvuddelen av investeringskostnaderna för de två
stora projekt inom dessa verksamheter, som senarelagts i åtskilliga tidigare treårsplaner, nämligen Arlandas tredje bana, färdigställande åren 1997–2001
och ett moderniserat flygtrafikledningssystem med
leverans åren 1998–2002, finns under den aktuella
treårsperioden. I investeringsplanen ingår också
kostnader på ca 600 miljoner kronor för de ombyggnader av Arlanda, Landvetter och Sturup som blir
följden av ett svenskt deltagande i Schengensamarbetet från slutet av år 1999.

Regeringens överväganden
Den särskilda analys som genomförts av Luftfartsverkets ekonomi avseeende planperioden 1998–2000
och tiden därefter visar att den ekonomiska plan som
verket redovisat i treårsplanen innehåller stora osäkerheter. Vissa beslutade åtgärder som tillkommit
efter det att treårsplanen inlämnats, bl.a. ändrade beräkningsgrunder för pensionsåtaganden, påverkar
således verkets ekonomiska situation redan under de
kommande åren. Beträffande de förslag rörande
Luftfartsverkets verksamhetsområde som Kommunikationskommittén presenterat avser regeringen att ta
ställning till dessa i 1998 års trafikpolitiska proposition till riksdagen.
Regeringen delar synen i Luftfartsverkets treårsplan och skrivelse med anledning av den ekonomiska
analysen att situationen leder fram till ett behov av
att se över de ekonomiska krav som åsatts Luftfartsverket som affärsdrivande koncern.
Det långsiktiga målet för soliditeten bör, i enlighet
med verkets förslag, ligga fast på 25 %. Emellertid

Särskild genomlysning av Luftfartsverkets
ekonomiska situation
Som framgick i föregående års budgetproposition
finns en lång rad faktorer som bedöms kunna påverka Luftfartsverkets ekonomi under de närmaste åren.
Mot denna bakgrund har verket under våren och
sommaren 1997 med extern hjälp genomfört en djupare analys av verkets ekonomiska situation. Utifrån
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bör med tanke på situationen accepteras att uppfyllandet av detta mål inte kan ske under treårsplaneperioden 1998–2000. Vad gäller Luftfartsverkets räntabilitetsmål finns således som framgått skäl att inom
ramen för en bibehållen modell nu anpassa målet till
det rådande ränteläget, som skiljer sig markant från
det som rådde när nuvarande mål sattes år 1994. Vidare kan konstateras att den riskpremie som Luftfartsverket åsattes år 1994, 4–5 %, numera får anses
väl hög i förhållande till verkets roll som nationell
infrastrukturhållare med de särskilda förutsättningar
som framgått av analysrapporten. Regeringen anser
att det är rimligt att olika delar av verkets verksamhet åsätts olika riskpremier, varvid en riskpremie på
1–2 % bör spegla en nationell infrastrukturhållares
risker och stabilitetsförhållanden, medan affärsdrivande verksamhet i övrigt bör åsättas en normal affärsmässig risk. Sammantaget förordar regeringen ett
långsiktigt räntabilitetsmål för Luftfartsverkets affärsdrivande verksamheter på 8 % av eget kapital
efter skattemotsvarighet.
Beträffande utdelningskravet anser regeringen att
detta, i enlighet med numera allmänt tillämpade
principer för ägarkrav på affärsdrivande verksamhet,
bör ändras till en tredjedel av vinsten, räknat som
resultatet efter schablonskatt. Utdelning och skattemotsvarighet bör även fortsättningsvis fastställas
slutligt av regeringen årligen i samband med bokslutet. Mot bakgrund av såväl regeringens ställningstagande i 1997 års vårproposition (prop. 1996/97:150)
som den nu genomförda särskilda ekonomiska analysen av Luftfartsverkets situation bör riktlinjen vara
att verket under perioden 1997–2000 för anpassning
av flygplatserna till Schengensamarbetets krav får
disponera sådana medel som normalt skulle lämnats
i utdelning och skattemotsvarighet, dock motsvarande högst två tredjedelar av de totala investeringskostnaderna för Schengenanpassningen enligt nu gällande
inriktning.
Vad gäller prisrestriktionen för Luftfartsverkets
trafikavgifter, anser regeringen att denna tills vidare
bör ändras till att i genomsnitt över åren vara lika
med nettoprisindex, mätt fr.o.m. år 1993. Det är vidare rimligt att ur denna ram helt ta bort undervägsavgifterna, eftersom dessa nu inte längre styrs av verkets egna utan av Eurocontrols regler inom sitt
centrala avgiftssystem, liksom securityavgifter. Det är
vidare rimligt att bulleravgifterna på kapitel 2flygplan vid de statliga flygplatserna som verket införde den 1 april 1997 och avser att komplettera den
1 januari 1998 exkluderas från prisrestriktionen.
Dessa avgifter är bl.a. avsedda att finansiera bullerisoleringsåtgärder vid flygplatserna enligt propositionen om Infrastrukturinriktning för framtida transporter (prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr.
1996/97:174). Luftfartsverket bör vidare, mot bakgrund av de stora förändringarna i sektorn som förväntas under de kommande åren, återkomma till re-

geringen med ett förslag till ny prisrestriktion i nästa
treårsplan.
Vad gäller målet för totalproduktiviteten fyller
detta mål i sig en funktion för att mäta utvecklingen
inte bara på intäkts- utan också på kostnadssidan i
verksamheten. Regeringen delar dock synen att prisrestriktionen delvis har en liknande funktion och
förordar därför att tills vidare enbart prisrestriktionen fastställs av regering och riksdag. Luftfartsverket
bör återkomma med en redovisning av hur verket
internt avser att använda sig av produktivitetsmått i
samband med ovan nämnda förslag till ny prisrestriktion i nästa treårsplan.
Regeringen har ingen erinran mot investeringsplanens nivå eller inriktning, som i allt väsentligt innebär
en fortsättning av inriktningen i nu gällande treårsplan. Vad gäller Schengenanpassningen har denna
behandlats i Vårpropositionen (prop. 1996/97:150,
avsnitt 5.6.2), där regeringen tillstyrkte inriktningen
på Luftfartsverkets åtgärdsförslag för att få flygplatserna anpassade före utgången av år 1999.
ÅR (MILJONER KRONOR)

1997

1998

1999

2000

Årets vinst efter skatt och skattemotsv.

311

278

198

90

Räntabilitet på eget kapital (%)

17

13

9

4

Soliditet (%)

24

25

24

22

Beräknad skattemotsv.

63

53

47

43

Beräknad utdelning

80

93

66

30

Slutlig beräknad inleverans efter avdrag motsv. 2/3 av kostnader för
Schengenanpassning

43

32

0

0

3. Finansiella befogenheter
Luftfartsverkets treårsplan
Drygt 50 % av investeringarna under planperioden
1998–2000 beräknas av Luftfartsverket finansierade
med egna medel (75 % i föregående plan). Cirka
35 % avses finansieras med lån, framför allt i Riksgäldskontoret även om andra möjligheter övervägs,
och återstående knappa 15 % med särskilda medel
från staten, framför allt Schengenanpassningen. Luftfartsverket har för närvarande en total låneram på
3,5 miljarder kronor.
Luftfartsverket har i treårsplanen nämnt att man
för närvarande genomför en översyn av finansieringsverksamheten, som inbegriper finansiella strategier, finanspolicy, finansiell organisation och ansvarsoch säkerhetsfrågor. Verket avser att återkomma till
regeringen med en reviderad finanspolicy när denna
är klar. I samband med denna översyn har verket
konstaterat att i det bemyndigande som verket har
att teckna derivatinstrument för att kunna skydda sig
mot ränte- och valutakursförändringar finns en
oklarhet beträffande rätten att få lämna säkerheter.
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Luftfartsverket föreslår därför att verket bemyndigas
att lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument.
Det bör nämnas att Luftfartsverket meddelat att
det för närvarande pågår förhandlingar om en förändring av den del av ramp- och expeditionsverksamheten som bedrivs inom LFV Handling AB. Avsikten är att utveckla denna verksamhet genom
nordiskt ägarsamarbete.

Anslag för budgetåret 1998

B 5.

1995/96

Utgift

15 200

Utgift

15 200

1997

Anslag

15 200

1998

Förslag

15 200

1999

Beräknat

15 200

2000

Beräknat

15 200

Därav

Regeringens överväganden

Driftbidrag till kommunala
flygplatser i skogslänen

1996

1

Utgiftsprognos

15 200

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Riksdagens bemyndigande till regeringen att ta upp
lån till staten regleras i lagen (1988:1387) om statens
upplåning. Regeringen har tidigare denna dag föreslagit att det i lagen skall tas in bestämmelser som ger
regeringen möjlighet att efter bemyndigande av riksdagen låta affärsverken ta upp lån i och utanför
Riksgäldskontoret och lämna garantier. Dessa bemyndiganden skall inhämtas från riksdagen för varje
affärsverk och för ett år i taget.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1998 låta
Luftfartsverket få rätt att ta upp lån i och utanför
Riksgäldskontoret inom en total ram på 3,5 miljarder kronor. Verket föreslås vidare få rätt att teckna
borgensförbindelser till förmån för dotterbolaget
LFV Holding AB inom en total ram på 60 miljoner
kronor samt att placera kassamässigt överskott i eller
utanför Riksgäldskontoret. Luftfartsverket skall även
kunna lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument. En ram även för utställande av sådana
säkerheter på 2,0 miljarder kronor bör fastställas för
år 1998.
Det bör i sammanhanget nämnas att riksdagen,
utöver dessa bemyndiganden tidigare bemyndigat
regeringen att ge Luftfartsverket rätt att ställa ut vissa
icke beloppsbegränsade garantier. Det gäller dels rätt
att under perioden 1994–98 ställa ut en kapitaltäckningsgaranti till förmån för LFV AirportCenter AB
(prop. 1993/94:150 bil. 6, bet. 1993/94:TU38, rskr.
1993/94:437), dels rätt att ställa garanti för upplupna pensionsskulder för personal som övergår till LFV
Handling AB och LFV AirportCenter AB och dels
rätt för Luftfartsverket och Banverket att ställa ut en
obegränsad likviditets- och kapitaltäckningsgaranti
till A-banan Projekt AB (prop. 1995/96:65, bet.
1995/96:TU5, rskr. 1995/96:97).

Anslaget utgörs av driftbidrag till kommunala flygplatser i skogslänen med regionalpolitiskt viktig flygtrafik (från Torsby till Gällivare). Luftfartsverket
föreslår en indexuppräkning av bidraget, med i övrigt
oförändrad nivå, till 15 700 tkr.

Regeringens överväganden
Det saknas för närvarande skäl att ompröva anslagets omfattning, bl.a. i avvaktan på de bedömningar
som avses göras inom ramen för den trafikpolitiska
propositionen som skall avlämnas år 1998. Stödet
bör tills vidare därför vara oförändrat 15,2 miljoner
kronor.

5.5

Statens haverikommission

Statens haverikommission gör undersökningar enligt
lagen (1990:712) om undersökning av olyckor. Haverikommissionen skall följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet samt samarbeta
med berörda säkerhetsmyndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1996 visar en negativ avvikelse på 910 133
kronor avseende de fasta kostnaderna. De fasta
kostnaderna uppgick för år 1996 till 7,3 miljoner
kronor mot budgeterade 6,4 miljoner kronor och de
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rörliga kostnaderna till ca 5 miljoner kronor. Förklaringen till avvikelsen år 1996 är bl.a. att den uppdelning av fasta och rörliga kostnader som Haverikommissionen använder sig av inte helt speglar den
faktiska fördelningen av kostnader. I det som Haverikommissionen betecknar som fasta kostnader finns
i själva verket inslag av såväl fasta som rörliga kostnader.
Även för år 1997 visar prognosen att budgeten avseende de fasta kostnaderna inte är i balans med utgifterna. Regeringen har därför föreslagit riksdagen
att besluta att för budgetåret 1997 öka den under
utgiftsområde 22 angivna utgiftsramen för Statens
haverikommission med 610 000 kronor.

För att tydliggöra att det som Haverikommissionen betecknar som fasta kostnader används för att
upprätthålla myndigheten anser regeringen att dessa
hädanefter skall betecknas som förvaltningskostnader. Vidare skall det som Haverikommissionen betecknar som rörliga kostnader hädanefter betecknas
som särskilda utredningskostnader.
Regeringen anser att den del av Haverikommissionens utgiftstak för förvaltningskostnader som ligger på Regeringskansliet (Försvarsdepartementet)
skall föras över till Statens räddningsverk fr.o.m.
budgetåret 1998. Se vidare under utgiftsområde 6
Totalförsvar avsnitt 5.9 B 3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst.

Regeringens överväganden

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har granskat Haverikommissionens årsredovisning för budgetåret 1995/96. Revisionsberättelsen innehåller inga invändningar.

Resultatinformation
Handläggningstiden för utredningar är ett av de effektivitetsmått som används för Haverikommissionens arbete. För år 1996 har handläggningstiderna
för den civila luftfarten i stort sett uppnått målen och
för järnvägstrafik och annan verksamhet väl uppnått
målen. För den militära luftfarten har handläggningstiden varit mer än dubbel så lång som de uppsatta
målen. Orsaken till detta står bl.a. att finna i att Försvarsmaktens tekniska undersökningar i samband
med olyckor är långt mer detaljerad än vad som kan
motiveras av olycksundersökningsskäl. Haverikommissionen avser därför att utreda om de uppsatta
målen för undersökning av militära luftfartsolyckor
bör omformuleras. Även för sjöfarten har handläggningstiden varit dubbel så lång som de uppsatta målen. Detta förklaras huvudsakligen av att utredningsresurserna för sjöfartsolyckor till stor del varit
uppknutna till utredningen med anledning av M/S
Estonias förlisning.
Haverikommissionen delar i dag in sina kostnader
i fasta kostnader och rörliga kostnader. De fasta
kostnaderna utgörs av sådana kostnader som inte
kan hänföras till någon särskild utredning och betalas enligt en särskild fördelningsmodell av Försvarsdepartementet, Luftfartsverket, Sjöfartsverket, Banverket och Försvarsmakten. De rörliga kostnaderna
skall bäras av berörda myndigheter, utom de kostnader som hänförs till andra olyckor än luftfartsolyckor, civila sjöfartsolyckor och järnvägsolyckor,
vilka finansieras över utgiftsområde 6 och anslaget
C 5 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst
m.m.

Slutsatser
För att skapa bättre marginaler för oförutsedda utgifter och mot bakgrund av vad Haverikommissionen
anför i sitt budgetunderlag, anser regeringen att Haverikommissionens förvaltningskostnader för budgetåret 1998 får uppgå till högst 8 miljoner kronor
att fördelas enligt nedan:
Försvarsmakten

20 %

Statens räddningsverk

15 %

Banverket

5%

Sjöfartsverket

10 %

Luftfartsverket

50 %

Regeringen anser att denna fördelning bör gälla om
inte annat kan överenskommas mellan de berörda
myndigheterna.
Regeringen konstaterar att Haverikommissionen,
med anledning av de tidigare svårigheterna att hålla
sig inom den utgiftsram som föreskrivits, avser att i
samråd med Riksrevisionsverket se över den nuvarande finansieringsmodellen.
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6 Post- och telekommunikationer

6.1

Omfattning/ändamål

tillstånd enligt angiven definition i regleringsbrev.
Enligt PTS beror de långa handläggningstiderna på
att teletillståndsansökningarna har behövt kompletteras. Målet beträffande tillsyn över teleoperatörerna
har uppfyllts.

Verksamhetsområdet omfattar post- och telekommunikation samt informationsteknik. Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet på teleområdet
och tillsyns- och tillståndsmyndighet på postområdet.
I samband med den pågående översynen av postregleringen utreds om PTS borde vara sektorsmyndighet
även på postområdet. Myndighetens uppgift är bl.a.
att utöva tillsyn över operatörerna på post- och telemarknaderna. Antalet anställda uppgår till ca 160
personer.
Den 22 oktober 1996 fattade riksdagen beslut om
ändringar i postlagen m.m. (prop. 1995/96:218 bet.
1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34). Ändringarna innebar bl.a. att den grundläggande postservicen utvidgades. Den grundläggande post- och kassaservicen
säkerställs genom ett avtal mellan staten och Posten.
Den 14 maj 1997 fattade riksdagen beslut om
prop. 1996/97:61 Översyn av telelagen m.m. (bet.
1996/97:TU5, rskr. 1996/97:201). Ändringarna i telelagen syftar dels till att på ett bättre sätt uppnå de
telepolitiska målen, dels till att anpassa lagstiftningen
efter den framväxande regleringen inom EG.

Större förändringar
Den 14 maj 1997 fattade riksdagen beslut om prop.
1996/97:61 Översyn av telelagen m.m. (bet.
1996/97:TU5, rskr. 1996/97:201). Ändringarna i telelagen syftar dels till att uppnå de telepolitiska målen på ett bättre sätt än i dag, dels till att anpassa lagstiftningen efter den framväxande regleringen inom
EG. Avtalet mellan staten och Telia upphörde att
gälla den 1 juli 1997 i och med att ändringarna i telelagen trädde i kraft. PTS har fått en utökad tillsynsroll samt ett tydligare ansvar som sektorsmyndighet
på teleområdet. Detta innebär bl.a. att PTS skall ha
ett övergripande ansvar för att telemarknaderna fungerar effektivt ur såväl konsument- som konkurrensperspektiv.
Enligt riksdagens beslut (prop. 1995/96:218, bet.
1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34) skall PTS fr.o.m.
den 1 januari 1998 upphandla den rikstäckande betalnings- och kassaservicen. Mot bakgrund av den
pågående översynen av postlagen och ansvaret för
den rikstäckande kassaservicen föreslår regeringen
att PTS upphandling av rikstäckande kassaservice
uppskjuts och att nuvarande ordning med ersättning
till Posten för rikstäckande betalnings- och kassaservice bibehålls tills vidare.
Regeringen har överlämnat skrivelsen Utvecklingen i informationssamhället (skr. 1997/98:19) till
riksdagen.

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET C. POST- OCH TELEKOMMUNIKATION
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

811,7

546,8

687,2

1 2

1998

1999

2000

679,4

683,6

687,9

1 Avser utgiftsprognos för år 1997.
2 I prognosen ingår även s.k. äldreanslag.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
PTS har fått utökade uppgifter med anledning av
ändringarna av postlagen och telelagen. Myndighetens instruktion har därför setts över. Under budgetåret 1995/96 har PTS uppfyllt verksamhetsmålet vad
gäller verksamhetsgrenen Post. Handläggningstiderna har varit för långa vad gäller handläggning av tele-

Prioriteringar för år 1998
Mot bakgrund av den utveckling som skett på postmarknaden under senare tid görs en översyn av nuvarande reglering på postområdet. I översynen ingår
också att anpassa den svenska postregleringen till
EG:s kommande postdirektiv. Regeringen har för
avsikt att under våren 1998 återkomma till riksdagen
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med förslag till förändringar och anpassningar i
postlagen.
Post- och telestyrelsen kommer att få i uppdrag att
utreda hur den postala infrastrukturen bör garanteras i framtiden.
Regeringen kommer att aktivt följa utvecklingen
av omställningen av datorsystem till år 2000 samt
vid behov vidta erforderliga åtgärder.

sådan omfattning på sin verksamhet att avtal bedömts nödvändiga. Teletrafik förmedlas fortfarande i
begränsad utsträckning mellan tillståndshavare som
ännu inte slutit avtal om samtrafik. Samtrafikpriserna har sjunkit väsentligt sedan år 1993/94. Den kraftiga tillväxten av Internet har medverkat till en bättre
finansiell bas för nya operatörer. Antalet Internetabonnemang har ökat kraftigt och konkurrensen
mellan operatörerna på detta område är stor. Mobiltelefonföretagen bedöms av PTS vara nära att uppnå,
eller redan ha uppnått vinst även för de nya näten.
Även nischföretag har i några fall snabbt etablerat
mycket stabila positioner. Investeringar har påbörjats
i till Telia konkurrerande access/uppkopplingsnät,
dvs. nät av anslutningar till enskilda konsumenter.
Som exempel på tekniksatsningar som nu genomförs
kan nämnas Telias arbete med att uppgradera telenäten så att alla hushåll inom några år kan erbjudas
bredbandskommunikation. Med bredband avses
kommunikation med hastigheter som överstiger
2 000 000 bitar per sekund, vilket skall jämföras
med standardkapaciteten i låghastighetsmodem, som
numera uppgår till 33 600 bitar per sekund. Uppgraderingen kommer att innebära att abonnenterna får
möjligheter till interaktiv kommunikation med kapacitetkrävande rörliga bilder, samt att de kan få tillgång till ett stort utbud av TV-kanaler.
Prisutvecklingen för internationella samtal och
långdistanssamtal har varit gynnsam för konsumenterna/slutanvändarna. Det saknas dock fortfarande
priskonkurrens på lokaltrafiksegmentet. Utbudet av
nya tjänsteprodukter har emellertid ökat väsentligt
även utöver Internet. Specifikt för Sverige är att minutpriserna för mobiltelefoni inte sjunker på samma
sätt som i grannländerna. Utrustning m.m. är dock
väsentligt billigare genom att operatörerna subventionerar mobiltelefonen vid tecknande av abonnemang.

Resultatbedömning och slutsatser
I enlighet med vad riksdagen förordat (prop.
1993/94:38, bet. 1993/94:TU11, rskr. 1993/94:119
och prop. 1996/97:61, bet. 1996/97:TU5, rskr.
1996/97:201) samt i enlighet med Riksdagens revisorers förslag (1995/96:RR10) lämnas här en redovisning av utvecklingen på post- och telekommunikationsområdet samt hur de grundläggande målen
enligt postlagen respektive telelagen uppnåtts.

Utvecklingen på telemarknaden
Sverige är världens telefontätaste land. För närvarande finns det 68 linjer per 100 invånare i det fasta allmänna telenätet. Nära 30 % av invånarna har mobiltelefon. Nästan 99 % av den svenska befolkningen
har tillgång till telefon. Samtalspriserna är samtidigt
bland världens lägsta. Även andra serviceindikatorer
som leveranstider för abonnemang, felavhjälpningstider m.m. visar att Sverige har en tätposition.
Enligt uppgifter från PTS har antalet tillståndshavare under budgetåret 1995/96 ökat från 9 till 23
stycken. Tre av dessa operatörer har dock ännu inte
påbörjat sin verksamhet. Under hösten 1996 har PTS
meddelat fyra nya tillstånd till teleoperatörer. De fyra
senast tillkomna är Netnet AB, AB STOKAB, Telit
Galesi samt CallMedia Telecom CMT AB. Netnet
AB tillhandahåller främst internationell trafik till
små- och medelstora kunder. AB STOKAB bedriver
verksamhet i Stockholmsområdet. Företaget nyanlägger kanalisation för telekablar i Stockholmsområdet. Telit Galesi inriktar sig på små- och medelstora
företag.
Telekommunikationsmarknaden har under år
1996 stabiliserats. Enligt uppgift från PTS har åtminstone sju avtal om samtrafik ingåtts under år
1996 och ytterligare förhandlingar pågår mellan teleoperatörer. Därutöver har flera avtal slutits om nya
prisnivåer med samtrafikavtalen som grund. PTS bedömer att situationen är väsentligt förbättrad i jämförelse med året innan. Den förbättrade situationen
förklaras delvis av att fler tillståndshavare nu har nått

Regionala konsekvenser av avregleringen på
telemarknaden.
PTS har regeringens uppdrag att följa upp regionala
konsekvenser av avregleringen på telemarknaderna.
PTS har till regeringen rapporterat om konsekvenserna i rapporten Regionala konsekvenser av avregleringen på telemarknaden 1997 02 28.
Tillgången till nya typer av tjänster är direkt beroende av vilken teknik som finns tillgänglig för slutkunderna på marknaden. För att nya tjänster skall
kunna användas är det således viktigt att den nya
teknik som möjliggör användandet byggs ut i största
möjliga mån. De två faktorer som främst har betydelse för tjänsteutbudet för fast telefoni är utbyggnaden av AXE och ISDN-anslutning (Integrated Services Digital Network). Utbyggnaden av det digitala
telefonstationssystemet AXE ger abonnenterna möj56
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lighet att direkt genom sitt abonnemang utnyttja Telias PLUS-tjänster (t.ex. medflyttning, pendling, samtal väntar). Att vara ansluten till AXE är en förutsättning för att kunna ansluta sig till ISDN. ISDN är
ett digitalt flertjänstnät med helt digital trafik där tal,
text, bild och data kan överföras över en och samma
ledning. AXE tillhandahålls nu inom alla telestationsområden med mer än 2 000 abonnenter. Vissa
glesbygdsområden saknar dock fortfarande AXE. De
fyra procent av befolkningen som vid årsskiftet inte
hade tillgång till AXE motsvarar i absoluta tal ca 354
000 personer. Telia planerar att AXE skall vara fullständigt utbyggt i slutet av år 1998. För närvarande
är det i princip endast Telia som erbjuder ISDNanslutning. Det är i dag möjligt att ansluta sig till
ISDN inom alla riktnummerområden. Enligt Telia
kan 95 % av Sveriges alla företag få ISDNabonnemang till listpris. Motsvarande siffra för Telias samtliga kunder är 90 %. I slutet av år 1998 beräknas samtliga kunder kunna erbjudas ISDN i samband med att hundraprocentig AXE-täckning
erbjuds. Utbyggnaden av ISDN styrs av efterfrågan.
Om en kund vill ansluta sig till ISDN på en ort där
Telia ännu inte har byggt ut tjänsten lämnar Telia en
offert. Under år 1996 har 800 ISDN-anslutningar
installerats enligt sådan offert. I normalfallet omfattar offerten endast en högre engångsavgift medan
kvartalsavgiften är densamma som på övriga anslutna orter. Enligt Telia är det endast i undantagsfall
som kvartalsavgiften kan bli högre. Prisskillnader förekommer således mellan de orter som har tillgång
till ISDN till listpris och de som har tillgång enligt
offert. Det är dyrare att ansluta sig till ISDN i orter
där den samlade efterfrågan är låg. PTS anser det
troligt att glest befolkade områden missgynnas av
denna prissättning, eftersom det i sådana områden är
svårare att åstadkomma en tillräcklig efterfrågan för
ISDN-installation till listpris. Det bör dock understrykas att det fortfarande mestadels är företag som
väljer att ansluta sig till ISDN. Även om skillnader
finns mellan listpris och offertpris torde investeringen
för ISDN jämfört med företagens övriga investeringar (datautrustning m.m.) vara förhållandevis låg.
Möjligheterna att använda olika stödformer, framför
allt EU-stöd, utnyttjas aktivt av Telia i samarbete
med länsstyrelser för att underlätta utbyggnaden av
ISDN till låga priser. Telia har sänkt priset på ISDN
Duo-anslutningar till företag på orter med utbyggt
ISDN-nät. Anslutningsavgiften har sänkts med ca
18 % till 1 975 kronor exklusive moms. Kvartalsavgiften har sänkts med 26 % till 600 kronor exklusive
moms.

ett stort antal Internet hushållskunder. Merparten av
operatörerna har startat sin verksamhet med företrädesvis internationell telefoni till företagskunder. Ett
antal operatörer avser dock att i en nära framtid tillhandahålla telefoni även till hushållskunder. De betydande sänkningarna av samtrafikavgifterna som
skett sedan år 1993 bör väsentligt underlätta tillhandahållandet av telefoni till hushållskunder. För närvarande måste en hushållsabonnent som vill ansluta
sig till exempelvis Tele2 vara AXE-ansluten. Om en
kund skulle önska sig ett direkt abonnemang (dvs.
utan att gå via Telias nät) måste Tele2 bedöma den
erforderliga investeringen för en sådan anslutning.
Hittills har främst företag och endast ett fåtal hushållsabonnenter direktanslutits till Tele2. Eftersom
Tele2:s affärsidé är att erbjuda fjärrsamtal till lägre
pris än Telia och då andelen fjärrsamtal som rings i
hushåll, är större i glesbygd så är det av stor vikt att
antalet AXE-anslutningar i glesbygd ökar för att inte
regionala obalanser skall uppstå. De abonnenter i
glesbygd som är AXE-anslutna och som ringer
många fjärrsamtal har gynnats mer av den ökande
konkurrensen och möjligheten att utnyttja Tele2:s
tjänster än motsvarande abonnent i tätort.
Kvalitetskrav
I tillståndsvillkoren för att bedriva fast telefoni finns
krav på servicekvalitet. Kraven för service avser bl.a.
leveranstid, driftsäkerhet och felavhjälpning. Av tillståndsvillkoren framgår att leveranstiden för ett nytt
abonnemang endast i särskilda fall får överstiga 17
dagar. Enligt den statistiska undersökning som PTS
har redovisat framgår att en skillnad finns mellan
glesbygd och tätort vad gäller leveranstid. Telia lever
upp till leveranstidskravet i glesbygd, men inte i tätort. I tätort får 95 % av antalet nya abonnenter sina
abonnemang levererade inom 17 dagar. I glesbygd är
motsvarande siffra 99 %.
Kravet för driftsäkerhet, enligt tillståndsvillkoren,
är att operatören skall ha högst 160 kundanmälda fel
per 1 000 abonnenter dvs. högst 16 % felanmälningar. För närvarande finns endast statistik avseende
Telia då Tele2 endast har ett fåtal direktanslutna
abonnenter.
Enligt PTS studie uppfyller Telia detta krav i tätort
medan resultatet i glesbygd inte är helt tillfredsställande. I tätort är antalet felanmälningar 7,5 %. Motsvarande siffra i glesbygd är 15,5 %. En viss felmarginal finns i materialet vilket gör att det verkliga
värdet för kundanmälda fel i access / uppkopplingsnätet i glesbygd kan överstiga det uppsatta kravet för
driftsäkerhet på högst 16 % felanmälningar. Kraven
för felavhjälpning är enligt tillståndsvillkoren att tiden mellan det att ett fel anmäls och att det avhjälps
endast i särskilda fall får överstiga två arbetsdagar.
Vidare skall 55 % av felen vara avhjälpta inom åtta
arbetstimmar från det abonnenten anmält felet. Resultatet av undersökningen visar att Telia inte klarar
av att avhjälpa fel i enlighet med tillståndsvillkoren.

Utbudet av teletjänster i glesbygd
Det finns för närvarande femton tillståndshavare för
tillhandahållande av telefonitjänst. Av dessa var det
år 1996 i stort sett endast Telia och Tele2 som tillhandahöll telefoni till såväl företagskunder som hushållskunder. Båda dessa samt främst Telenordia har
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Endast 80 % av hushållen i tätort respektive 82 %
av hushållen i glesbygd har fått fel avhjälpta inom två
dagar. Även andelen fel som avhjälps inom åtta arbetstimmar ligger under den uppsatta miniminivån
på 55%. I tätort avhjälps 39 % av felen inom åtta
arbetstimmar medan motsvarande siffra i glesbygd är
31 %.

abonnenter sedan år 1990 ökat från 460 000 till 2,5
miljoner år 1996. Sedan årsskiftet 1995/96 har antalet abonnemang ökat från 2,0 miljoner till 2,5 miljoner vid årsskiftet 1996/97. Mobiltelefontätheten per
invånare var år 1990 5,5 %, vid årsskiftet år
1996/97 var motsvarande siffra 28 %. Under perioden 1995/96 till 1996/97 har mobiltelefontätheten
ökat från 24 % till 28 %. Detta innebär att Sverige
ligger på tredje plats i världen, efter Finland med
30 % och Norge med 29 %. Under år 1996 har Sveriges tillväxttakt avstannat relativt övriga Norden, då
Sverige i januari 1996 hade den högsta mobiltelefontätheten i världen. Tre mobiltelesystem används för
närvarande i Sverige; GSM, NMT 450 samt NMT
900. I dagsläget råder det endast konkurrens på
GSM-marknaden då Telia ensamt erbjuder NMTsystemen. Det finns för närvarande tre verksamma
GSM-operatörer i Sverige; Telia AB, Europolitan AB
samt Comviq AB. PTS meddelade under våren 1996
fyra operatörer tillstånd att tillhandahålla mobila teletjänster i 1 800 Mhz-bandet. Tillståndshavarna
skall senast vid utgången av år 1999 tillhandahålla
mobila teletjänster till åtminstone 50 % av Sveriges
befolkning.
Enligt täckningskraven för GSM-operatörerna
skall tillståndshavaren senast vid utgången av år
1996 täcka minst sträckningen av de vägar i Sverige
som den 31 december 1990 klassades som Europavägar samt tätorter som vid samma tidpunkt hade
mer än 10 000 invånare. För systemet NMT-450
gäller att täckningen skall vara landsomfattande med
några få undantag.
För systemet NMT 900 finns inga specifika täckningskrav med några få undantag. Med hjälp av fältprov har PTS kontrollerat att täckningskraven uppfylls för samtliga operatörer. Skillnaderna i täckning
mellan NMT 900 och GSM är små, liksom mellan
GSM-näten inbördes. Dock har t.ex. Comviq sökt en
profil med god täckning i storstäder även i byggnader.

Samtalsavgifter
Under år 1996 har abonnemangsavgifterna fortfarande varit högre i Stockholm, Göteborg och Malmö
jämfört med övriga landet. Från och med den 1 januari 1997 tillämpas emellertid enhetliga abonnemangsavgifter för hela landet oavsett riktnummer.
PTS har kontrollerat att Telia efterlever sitt avtal med
staten. Telias genomförda prisförändringar under år
1996 har inneburit att Telia överskridit pristaket.
Genom förlängning av avtalet till den 1 juli 1997
balanseras detta överskridande till första halvåret
1997. Under perioden den 1 januari 1997 till den 1
juli 1997 måste Telia därför justera prisnivån så att
pristaket inte kommer att överskridas under avtalsperioden. Telia har presenterat ett åtgärdspaket innehållande sänkta fjärr- och utlandssamtalsavgifter
samt sänkta abonnemangsavgifter.
Som tidigare nämnts är det främst Telia och Tele2
som erbjuder fjärrsamtal till hushållskunder. De två
företagen har något olika taxestruktur men det finns
inga prisskillnader geografiskt sett mellan olika regioner i landet. De konsumenter som inte är AXEanslutna kan inte utnyttja Tele2:s tjänster vilket leder
till att regionala obalanser kan uppstå i prissättningen. Även om Telia kompenserar sina icke AXEanslutna kunder med lägre pris så finns det dock ingen garanti för att abonnenten inte skulle kunna ringa
billigare med en annan operatör, t.ex. Tele2.
Beträffande regionsamtal finns för närvarande begränsad men växande konkurrens på den svenska
marknaden. Telia tillhandahåller i stort sett all regional trafik och en enhetlig prissättning tillämpas för
hela landet. Detsamma gäller för närsamtal.
Det kostar lika mycket att ringa ett närsamtal i
glesbygd som det gör i tätort. Stockholmsområdet
(riktnummer 08) är dock undantaget eftersom det är
uppdelat i två delar, en sydlig och en nordlig del.
Detta får konsekvenser för vad som räknas som näreller regionsamtal. Det har emellertid uppkommit en
viss konkurrens på närsamtal på senare tid.
I vissa riktnummerområden i södra Sverige bedrivs
numera så kallad reklamtelefoni. Detta innebär att
abonnenten, efter att ha slagit ett särskilt prefix, får
ringa ett gratis närsamtal mot att vederbörande lyssnar till ett ca tio sekunder långt reklaminslag som
återkommer med ett visst intervall.

Klagomål på teleområdet
Abonnemangsvillkor
Konsumentverket (KO) har under år 1996 mottagit
ca 80 skriftliga anmälningar mot Telia. KO uppskattar att antalet muntliga anmälningar uppgår till ungefär lika många. Alla anmälningar leder dock inte
vidare till åtgärd. Under hösten 1992 inledde verket
förhandlingar med Telia om nya abonnemangsvillkor. Förhandlingarna resulterade inte i någon överenskommelse. Ett protokoll upprättades därför med
parternas skiljaktiga meningar. Marknadsdomstolen
(MD) prövade på talan av KO bl.a. ett av Telias avtalsvillkor i beslutet MD 1994:31. Telia förbjöds att
använda villkor som gav företaget rätt att stänga anslutningen på grund av bristande betalning som hän-

Mobiltelefoni
Mobiltelefonin expanderar fortfarande i snabb takt
på den svenska marknaden. Enligt statistik från organisationen MobilTeleLeverantörerna har antalet
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för sig till tjänster som tillhandahållits av tredje man
(betalsamtalleverantörer). I april 1996 presenterade
Telia sitt förslag till nya villkor vad gäller avstängningsrätten. Telia har ändrat sina villkor så att det
framgår att anslutningen inte får stängas då kravet
avser betalsamtalsskulder till tredje man.
KO har vidare granskat de problem som de s.k.
betalsamtalen givit upphov till. I det tidigare nämnda
avtalsvillkorsarbetet ansåg KO att de abonnenter
som vill ha tillgång till betalsamtalen aktivt skall få
beställa dessa och inte automatiskt bli anslutna. KO
har också ansett det vara Telias uppgift att meddela
abonnenterna när räkningen uppgår till ett visst belopp. KO:s krav bygger på myndighetens erfarenheter av att många konsumenter fått mycket höga räkningar som de inte har kunnat förutse. KO har
därför försökt förmå Telia att införa ett varningssystem för onormala krediter.
KO har vidare under en period tagit emot många
klagomål som gällde att Telia i större utsträckning
krävde säkerhet för teleabonnemang av abonnenter
och med ett högre belopp än tidigare. KO ansåg i
dessa fall att Telia därigenom begränsade möjligheterna för enskilda att få tillgång till abonnemang.
Enligt KO drabbade detta de svagare konsumenterna
på ett otillbörligt sätt. Telia har därefter tagit bort sitt
krav på deposition för låginkomsttagare.

Vid utgången av år 1996 fanns tolv anmälda postoperatörer inklusive Posten. De större är Posten, Citymail AB, SDR-gruppen samt City Financial Sweden
AB. Postens marknadsandel uppskattas av PTS under
år 1997 uppgå till 97,9 % av marknaden. Motsvarande siffra för Citymail är 1,5 % och för SDR
0,1 %. Övriga operatörer beräknas tillsammans ha
0,44 % av den totala marknaden. Marknadsandelarna varierar dock på olika orter och delmarknader.
Marknadsandelarna har beräknats som antal förmedlade adresserade försändelser år 1996 samt på
övriga 67 tillståndshavares prognoser för år 1997.
Citymail har expanderat sin verksamhet till hela
Storstockholm från Nykvarn till Åkersberga
(inklusive skärgården och Mälaröarna samt Göteborg och Malmö). Företaget sysselsätter för närvarande 800 personer i sin verksamhet. Citymail är
fortfarande endast verksamma på marknaden för industriellt försorterade brev.
SDR:s (Svensk direktreklam) huvudsakliga verksamhet är rikstäckande utdelning av oadresserad direktreklam. De distribuerar dock en växande volym
adresserade försändelser.
Från och med den 1 januari 1997 krävs det tillstånd från PTS för att få bedriva postverksamhet. I
augusti 1997 hade PTS lämnat drygt 90 tillstånd varav 70 företag bedriver verksamhet. Flera av de företag som har tillstånd har ännu inte påbörjat någon
verksamhet. Av de postbefordringsföretag som tillkommit under slutet av år 1996 men framför allt under det första tertialet år 1997 är huvuddelen fåmansföretag som åtar sig att lokalt samla in post från
företag, organisationer och myndigheter, men också i
många fall från egna brevlådor, för att dela ut på orten. Företagen ger ut egna frimärken eller har andra
tydliga igenkänningstecken på försändelserna. Volymmässigt hanterar dessa företag mellan 150–1 500
brev om dagen. Några av de nytillkomna företagen
är förhållandevis stora. Det rör sig antingen om tidningsdistributionsföretag som också delar ut brev eller om företag som bedriver postverksamhet på flera
orter. De nyetablerade postföretagen befinner sig i en
utvecklingsfas. Uppgifter om brevvolymer blir därmed relativt osäkra.
City and Financial Sweden AB har under året bytt
namn och heter numera FDS Financial Distribution
Services AB. FDS förmedlar regelbundet post mellan
företag i Stockholm, främst i finanssektorn, och
mellan dessa företag och motsvarande verksamheter i
utlandet. FDS verksamhet växer, prognosen för antalet hanterade försändelser för år 1997 uppgår till
en miljon försändelser.
Under våren 1996 har Posten introducerat ett nytt
distributionssystem som bl.a. innebär att brevsorteringen koncentrerats till 13 högautomatiserade sorteringsterminaler. Volymen försändelser som hanterades i brevnätet var i princip oförändrad år 1996

Marknadsföring
KO har vidare mottagit anmälningar vad gäller Telia:s marknadsföring. Företagets marknadsföring
riktar sig ofta till hela konsumentkollektivet, vilket
ställer höga krav på att reklamen är vederhäftig. I
tidigare nämnt avgörande (MD 1994:31) prövades
även Telias marknadsföring av betalsamtal. Marknadsdomstolen ålade Telia att lämna tydlig information i sin marknadsföring om att taxan för betalsamtalen skiljer sig från vanliga inrikes telefonisamtal
samt att det är möjligt att kostnadsfritt spärra abonnemanget för betalsamtalen.
Klagomål på mobiltelefoniområdet
KO har även granskat marknadsföring av mobiltelefoni. Det har då framkommit att det förekommit
problem med vilseledande marknadsföring och bristande information. Operatörerna subventionerar
t.ex. köpet under förutsättning att avtal om abonnemang tecknas hos viss nätoperatör. KO har erfarit att
konsumenterna inte alltid är införstådda i vad abonnemangsavtalet innebär eller vilka kostnader som
tillkommer. KO ingick i oktober 1996 en överenskommelse med återförsäljarna om regler för marknadsföring av mobiltelefoner och abonnemang.
Överenskommelsen trädde i kraft den 1 december
1996. Förhandlingar i dessa frågor pågår för närvarande mellan KO och nätoperatörerna.
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jämfört med året innan. Den 1 mars 1997 genomfördes en genomgripande förändring av Postens
prisstruktur vilken av Posten motiverades med att
priserna för de olika tjänsterna bättre skulle svara
mot företagets kostnader för att utföra respektive
tjänst. Denna omläggning innebär i korthet att normalportot för enstycksförsändelser höjdes från 3,85
kronor till 5 kronor, med möjlighet till rabatter under vissa villkor. Samtidigt sänktes priset på lokalt
eller regionalt inlämnade kundsorterade storsändningar. Postens prisförändringar har bl.a. inneburit
att postkunder med låg brevvolym och som inte kan
utnyttja Postens olika rabatter har fått markanta
höjningar av sina portokostnader. Vidare har portohöjningen skapat ett utrymme för nya operatörer att
etablera sig på lokala marknader.

1 630 hushåll. Orsaken till minskningen är utflyttning från glesbefolkade områden.
Handikappservice
Posten har genom avtalet med staten förbundit sig
att i sin verksamhet ta hänsyn till funktionshindrade
personers behov av särskilda posttjänster. Den service som Posten tillhandahåller är befordran av
blindskriftsförsändelser samt en generös tillämpning
av riktlinjerna för postservice på landsbygd. Det senare innebär att hög ålder, sjukdom eller funktionshinder är skäl för lantbrevbäraren att göra en särskild tur till ensligt belägna hushåll som annars skulle
få hämta sin post på annat håll. För den portobefriade befordran av blindskriftsförsändelser och den utökade servicen till äldre och funktionshindrade personer i glesbygd erhåller Posten en kostnadsbaserad
ersättning från PTS. Information om detta anslag
återfinns nedan, under avsnittet anslag C. Post- och
telekommunikation.

Regionala konsekvenser av avregleringen på
postmarknaden

Kontorsnätet
Den minskade efterfrågan av kassatransaktioner har
lett till minskade intäkter för Posten. För att anpassa
kostnaderna till den minskade efterfrågan har Posten
under perioden 1991–1994 genomfört rationaliseringar av servicenätet i lands- och glesbygd ”nät 92”
samt genom projektet stad-97. Det senare projektet
inriktar sig på nätet i städer och större tätorter. Under perioden har antalet postkontor minskat från
1 934 år 1990 till 1 103 år 1996. Samtidigt har de
flesta postkontor ersatts av andra typer av serviceställen; 403 Post i butik, 74 postkontor i butik med
egen anställd personal, 140 närpost samt 97 andra
serviceställen. Sammantaget innebär detta att antalet
serviceställen minskat från 2 054 år 1990 till 1 817
år 1996. Ett hundratal kontor har ersatts med lantbrevbärare eller postväska. Enligt riksdagens beslut
(prop. 1995/96:218, bet. 1996/97:TU6, rskr.
1996/97:34) får Posten själv välja struktur för sin
verksamhet, dvs. postkontor, post i butik, postväska
osv. Däremot får antalet hushåll utan daglig postoch kassaservice inte öka.

PTS har till regeringen rapporterat regionala konsekvenser av avregleringen på postmarknaden i rapporten Regionala konsekvenser av avregleringen på
postmarknaden 1995/96.
Postservice
Enligt avtalet med staten skall Posten tillhandahålla
daglig service för alla fasta hushåll, företag och organisationer. I normalfallet skall dessa ha tillgång till
postutdelning fem dagar i veckan. Ett antal avlägset
belägna hushåll, företrädesvis i skärgårdarna och i
fjällvärlden, har inte daglig postutdelning. Dessa får i
stället sin post två till fyra dagar i veckan med postväska. År 1994 uppgick antalet hushåll som saknar
daglig postservice till 1 529 stycken. Vid utgången av
år 1996 har antalet hushåll utan daglig postservice
minskat till 1 209 hushåll. Detta innebär att Posten
kommer att kunna upprätthålla det avtalade målet
att hushåll som saknar femdagarsservice inte får öka.
PTS har inte kunnat urskilja några avgörande skillnader i servicekvaliteten mellan tätort och glesbygd.
Kassaservice
Postens kassatjänster utförs dels vid de fasta serviceställena (Postkontor, Post i butik m.m.) och dels av
lantbrevbärarna. Antalet utförda transaktioner har
nästan halverats under de senaste tio åren. Minskningen beräknas fortsätta i en takt på omkring 8 %
om året. Skälen till att antalet transaktioner minskar
är bl.a. den tekniska utvecklingen och att kunderna
väljer andra serviceformer för sina transaktioner.
Enligt avtalet med Posten skall kassaservicen tillhandahållas fem dagar i veckan. Sedan år 1994 har
det varit 1 967 hushåll som saknar femdagars kassaservice och som i stället har fått två- till fyradagarsservice med postväska. I slutet av år 1996 hade antalet hushåll utan femdagars kassaservice minskat till

Distribution av dagstidningar
Servicen för tidningsprenumeranter utanför städerna
har förbättrats. Den förbättrade servicen har möjliggjorts genom de särskilda presstödsregler som finns.
Kvalitetskrav
Ett krav på kvalitet som finns inskrivet i postlagen
(1993:1684) är att postverksamhet skall bedrivas
under förhållanden som tillgodoser rimliga krav på
tillförlitlighet. När det gäller brev skall även skyddet
för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthållas. På grund av inkörningsproblem
med Postens nya sorterings- och transportsystem
sjönk antalet övernattbefordrade brev under början
av år 1996. Antalet övernattbefordrade brev återgick
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i slutet av år 1996 till 96 %. Postens eget årsmål på
96 % övernattbefordrade brev uppnåddes emellertid
inte för hela år 1996. Under första halvåret år 1997
var dock andelen övernattbefordrade brev uppe i
97 %. Enligt PTS finns inga uppgifter som tyder på
att glesbygdsboende skulle ha drabbats i högre grad
än boende i tätort.

Framför allt har det rört sig om nedläggningar i södra Stockholm och Göteborg.
Posten
Enligt PTS rapport Klagomål på postområdet uppgår
antalet registrerade klagomål till 9 200 hos Posten
under andra halvåret 1995. Av dessa resulterade
1 811 i utbetalning av ersättning till ett sammanlagt
belopp om 514 000 kronor. Som tidigare nämnts
började Posten fr.o.m. den 1 februari 1996 successivt
att införa sitt helt nya sorterings- och transportsystem för brev, det s.k. Nya brevnätet. Systemet var
fullt utbyggt den 1 april 1996. Bland annat reducerades antalet huvudterminaler från 56 stycken till 13
stycken. Införandet av det nya brevnätet ledde till
störningar i distributionen, exempelvis förseningar
samt att maskinerna förstörde brev. De klagomål
som inkommit till PTS har berört indragningarna av
postkontor, prishöjningarna per den 1 mars 1997
samt skillnaden mellan Sverige och övriga länder när
det gäller utrikes brev- och paketporto.

Prisutveckling
Enligt postlagen skall det finnas möjlighet för alla att
få brev befordrade till enhetliga och rimliga priser.
PTS har genomfört kontroller beträffande det pristak
som gäller enligt avtalet med Posten. Kontrollerna
visar att Posten under år 1996 har hållit sina prishöjningar för berört försändelseslag under pristaket.
PTS har iakttagit att priserna på större volymer försorterade försändelser (s.k. sändningar), i områden
där Posten har en viss konkurrens, har sänkts mer
jämfört med övriga delar av landet. Fram till utgången av år 1996 har heller inte priserna för dessa sändningar höjts i landet som helhet. Det bör vidare
framhållas att det är priserna för utdelning i de aktuella områdena som sänkts men att dessa gäller oavsett var avsändaren har sin hemvist. PTS konstaterar
i rapporten att det är ovan nämnda sändningars mottagarsammansättning som är styrande för vem som
gynnas av de konkurrensbetingade prissänkningarna
och inte huruvida avsändaren bor i glesbygd eller
tätort.

Övriga postoperatörer
Citymail har uppskattningsvis ca 50–100 klagomål
från allmänheten per år. Exempel på klagomål är felaktig eftersändning, felutdelad post eller försenad utdelning. SDR har till PTS uppgivit att det främst är
Posten som lämnat klagomål rörande SDR:s utdelning av adresserade försändelser. Klagomål från Postens sida beror oftast på att mottagaren flyttat och
någon annan person lagt brevet i Postens brevlåda
för privat eftersändning.

Kommunikationsdepartementets översyn på
postområdet
Kommunikationsdepartementet har låtit granska
Postens ekonomiska förutsättningar och möjligheter
att även i framtiden tillhandahålla en rikstäckande
post- och kassaservice. Inom departementet pågår för
närvarande en översyn av postområdet för att klargöra det ansvar staten bör åta sig beträffande regleringen, post- och kassaservicen i landet och för att
lämna förslag till hur lagstiftningen bör anpassas till
den nya marknadssituationen och den framväxande
EG-regleringen.

Utvecklingen på IT-området
Regeringen har i en skrivelse till riksdagen lämnat en
redovisning av utvecklingen på IT-området. I skrivelsen (skr. 1997/98:19) beskrivs den allmänna utvecklingen på IT-området. Vidare lämnas en första redovisning av utvecklingen på IT-området sedan ITpropositionen presenterades för drygt ett år sedan.
Den allmänna utvecklingen beskrivs, regeringens bedömningar av centrala frågor för ökad tillväxt och
sysselsättning i informationssamhället redovisas samt
en redovisning ges av genomförda, pågående och
kommande åtgärder inom handlingsprogrammet för
att bredda och utveckla användningen av informationsteknik.

Klagomål på postområdet
I samband med att Posten den 1 mars 1997 lanserade sin nya prisstruktur höjde bolaget portot för normalbrev från 3,85 kronor till 5 kronor. Portohöjningen blev hårt kritiserad och klagomål och krav
om att stoppa portohöjningen riktades till Kommunikationsdepartementet. Ytterligare frågor som har
orsakat klagomål är nedläggningen av postkontor
både i landsbygden och i förorter till större städer.
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C 1.
1995/96
Därav

1996

Post- och telestyrelsen
Utgift

201 741

Utgift

135 847

1997

Anslag

161 345

1998

Förslag

156 924

1999

Beräknat

161 121

2000

Beräknat

165 438

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens överväganden
Resultatinformation

47 241

Myndighetens övergripande mål är att på postområdet verka för en väl fungerande post- och kassaservice för alla enligt de mål som anges i postlagen
(1993:1684). På tele- och radioområdet skall PTS
verka för att enskilda och myndigheter i landets alla
delar skall ha tillgång till effektiva telekommunikationer i enlighet med de fastlagda telepolitiska målen
samt verka för ett effektivt utnyttjande av möjligheterna till radiokommunikation och andra användningar av radiovågor. PTS skall tillgodose funktionshindrade personers behov av post- och
telekommunikationer.
Under budgetåret 1995/96 har PTS gjort en översyn av tidigare avgiftsmodell. Översynen har bl.a.
föranletts av att PTS under åren 1993/94 till 1995/96
inlevererat mer avgiftsmedel till inkomsttitel än vad
som utnyttjats i ramanslag. Myndigheten beräknar
att år 2000 kommer de årliga avgiftsintäkterna att
motsvara den årliga självkostnaden. Detta skall i
första hand uppnås genom avgiftssänkningar år 1998
och 1999 och innebär att PTS inleverans mot inkomsttitel år 1998 kommer att underskrida begärt
förvaltningsanslag, exklusive medel för vissa samhällsåtaganden. För år 1998 beräknas underskridandet
uppgå till ca 48 miljoner kronor, för år 1999 till ca
47,7 miljoner kronor samt för år 2000 till ca
29 miljoner kronor.
Avvikelsen mellan anslagsförbrukning och den totala inleveransen till inkomsttiteln består av ett överskott av avgifter till inkomsttiteln för vissa avgiftsområden samtidigt som underskott av avgifter har
uppkommit på andra avgiftsområden. Obalanserna
rör verksamhetsgrenarna radio och utrustning som
PTS övertog från andra huvudmän. I syfte att utjämna det uppkomna nettoöverskottet/underskottet under åren 1993–1996 och det beräknade underskottet
för år 1997 beträffande några få avgiftsområden har
PTS, efter samråd med Riksrevisionsverket (RRV),
hemställt att regeringen medger att PTS inte behöver
ta hänsyn till det uppkomna nettoöverskottet vid
kommande avgiftssättning. Syftet är att uppnå en
jämn avgiftsnivå som avspeglar verksamhetens verkliga kostnader. Regeringen har bifallit PTS hemställan (K96/4207/1) under förutsättning att PTS tar
hänsyn till över- respektive underskott vid beslutande
av en långsiktig avgiftsnivå.
Riksrevisionsverkets revisionsberättelse innehåller
inga invändningar. Regeringen anser att verksamhetsmålet för verksamhetsgrenen Post är uppfyllt.
Handläggningstiderna för handläggning av tillstånd
för teleoperatörer har varit längre än den högsta
gräns som angivits i regleringsbrev för budgetåret
1995/96. Vad gäller tillsyn på teleområdet är verksamhetsmålet i stort sett uppfyllt. Verksamhetsmålet
för verksamhetsgrenen Radio är inte kvantifierat vil-

151 275

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Post- och telestyrelsen (PTS) är sektorsmyndighet på
teleområdet och tillsyns- och tillståndsmyndighet på
postområdet. I samband med den tidigare nämnda
översynen av postregleringen utreds om PTS borde
vara sektorsmyndighet även på postområdet. Myndighetens uppgift är att bl.a. utöva tillsyn över operatörerna på post- och telemarknaderna. Myndigheten
upphandlar vidare viktiga tjänster för handikappade
samt åtgärder för totalförsvarets behov på post- och
teleområdet. PTS har för närvarande ca 160 anställda.
Verksamheten inom PTS skall huvudsakligen finansieras med avgifter som inlevereras på särskild
inkomsttitel. Förvaltningskostnader för verksamheterna samhällsåtaganden och totalförsvar finansieras
dock med skattemedel. Myndigheten tar ut avgifterna med stöd av telelagen (1993:597), lagen om
radiokommunikation (1993:599) samt lagen
(1992:1527) om teleterminalutrustning samt postlagen (1993:1684). Eftersom det rör sig om offentligrättsliga avgifter får de inte disponeras av myndigheten. Då olika regelverk reglerar avgifterna måste
varje verksamhetsgren på lång sikt uppvisa nollresultat. Anslaget C 1. Post- och telestyrelsen är bruttoredovisat på statsbudgetens utgiftssida. Även förvaltningskostnader för verksamheterna Totalförsvar och
Handikapp finansieras från detta anslag.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att PTS hade ett anslagssparande om 47 241 tkr från budgetåret 1995/96. Detta
beror på att myndigheten vid bildandet överdimensionerades samt att vissa delar av Televerket överfördes till PTS i befintligt skick. Myndigheten har därefter rationaliserat verksamheten. En del av
anslagssparandet förklaras av valutakursdifferenser
vad gäller avgifter till internationella organ och att
myndigheten under året har haft vakanser. Regeringen har fattat beslut (K97/1596/SM) om att anslagssparandet om 47 241 tkr från budgetåret 1995/96
skall dras in som besparing. Enligt PTS prognos
kommer ett mindre anslagssparande att uppkomma
även för år 1997. Inleverans till inkomsttitel beräknas för år 1998 uppgå till 113 000 tkr avseende
kostnader som finansieras över anslaget C 1. Postoch telestyrelsen.
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ket gör det svårt att bedöma hur verksamhetsmålet
har uppfyllts.
Myndighetens instruktion har setts över. Regleringsbrevet för år 1997 har ändrats med anledning av
ändringarna i telelagen. Regeringen har i regleringsbrev för år 1997 omformulerat vissa verksamhetsmål
i syfte att förbättra resultatets mätbarhet.

C 2.

102 296

1

Utgift

71 796

2

1997

Anslag

157 484

1998

Förslag

157 484

1999

Beräknat

157 484

2000

Beräknat

157 484

Därav

1996

Resultatinformation
Regeringens bedömning är att den reservation som
uppkommit bl.a. kommer att behövas för att finansiera blindskriftsförsändelser samt post- och kassaservice. Från och med år 1997 är anslaget för upphandling av samhällsåtaganden utformat så att
myndigheten friare kan prioritera mellan post- och
teleområdet. På postområdet har PTS upphandlat
portobefriade försändelser mellan synskadade, förmedling av blindskriftsförsändelser till och från vissa
institutioner samt utökad post- och kassaservice till
äldre och funktionshindrade personer i glesbygd. På
teleområdet har myndigheten, fr.o.m. år 1997, upphandlat sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare samt förmedling av texttelefoni m.m. År 1995
gjorde Synskadades Riksförbund på uppdrag av PTS
en undersökning av storleksordningen på brevväxlingen mellan synskadade och privatpersoner. Av utredningen framkom att antalet försändelser uppgår
till ca 50 400 stycken. För närvarande är det 38 institut (dvs. föreningar, företag, tidningar och skolor)
som portofritt får skicka blindskriftsförsändelser.
Under avtalsperioden har PTS utgifter för befordran
av blindskriftsförsändelser kunnat sänkas genom en
mer effektiv upphandling baserad på statistik och
samordning av tjänster.
PTS har under året genomfört studier av nya
tjänster för funktionshindrade inom IT-området.
Detta har bl.a. resulterat i en försöksverksamhet med
nationell förmedlingscentral för teckentolkning med
hjälp av bildtelefoni. Tjänsten omfattar förmedling
och samtalstolkning från bildtelefon till taltelefon,
från taltelefon/texttelefon till bildtelefon samt samtal
från bildtelefon med båda parter framför uppringande bildtelefon. Denna förmedlingscentral kommer
knappast att kunna ersätta de tolktjänster som
tolkcentralerna i dag erbjuder. Förhoppningen är att
de knappa tolkresurserna som i dag finns skall kunna
utnyttjas effektivare och att de funktionshindrade
skall kunna få det lättare att oftare och med kort
varsel kunna kommunicera med dem som inte behärskar teckenspråket. PTS har vidare upphandlat
driften av databassystemet Fruktträdet. Tjänsterna
innebär att människor med olika typer av funktionshinder bl.a. dövblinda men även icke funktionshindrade kan kommunicera med varandra i datoriserade
möten m.m. Vidare innehåller databasen viktig samhällsinformation som särskilt riktar sig till funktionshindrade personer.

Upphandling av samhällsåtaganden
Utgift

1995/96

Regeringens överväganden

Utgiftsprognos

134 277 3

1 Beloppen anges i tusental kronor.
2 Utgift för budgetåret 1995/96, år 1996 samt utgående reservation är
hänförliga till äldre anslaget D 2. Upphandling av särskilda samhällsåta
ganden, uppfört på statsbudgeten budgetåret 1995/96.
3 I prognosen ingår även prognostiserad förbrukning av äldre anslaget D 2.

Anslaget skall genom upphandling trygga funktionshindrades behov av effektiva telekommunikationer och postservice. Då anslaget används till
upphandling sker utbetalningarna oregelbundet.
Myndigheten upphandlar från detta anslag bl.a.
förmedling av texttelefoni, utsträckt lantbrevbärarservice samt distribution av blindskriftsförsändelser. För närvarande pågår även försöksverksamhet med teckentolkning via bildtelefoni.
Handikappåtgärderna är relaterade till volym,
dvs. antalet funktionshindrade personer som utnyttjar tjänsten. Detta innebär svårigheter för
myndigheten att i förhand skatta utfallet. I anslagsberäkningen finns därför inlagt ett utrymme
för en eventuell volymökning. Kostnaderna för
förmedling av texttelefoni samt blindskriftsförsändelser är också beroende av antalet personer
som är i behov av dessa tjänster. En jämförelse
mellan utfall och budget visar att Post- och telestyrelsen har en utgående reservation på anslaget
D 2. Upphandling av särskilda samhällsåtaganden
senast uppfört på statsbudgeten budgetåret
1995/96, på totalt 287 550 000 kronor. Av reservationen är 55 889 kronor hänförliga till samhällsåtaganden avseende funktionshindrades behov av
post- och teletjänster. Anslagsförbrukning avseende D 2. Upphandling av samhällsåtaganden redovisas därför även under utgiftsområde 6 – Totalförsvar.

Beställningsbemyndigande
Regeringen föreslår att riksdagen bemyndigar regeringen att, i fråga om ramanslaget C 2. Upphandling
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av samhällsåtaganden, ikläda staten ekonomiska
förpliktelser innebärande åtaganden om högst 75
miljoner kronor som medför utgifter under år 1999.
Nedanstående tabell visar beräknad anslagspåverkan
och anslagsbehov under perioden 1998–2001.

tas och nuvarande ordning med ersättning till Posten
bibehållas tills vidare.

BESTÄLLNINGSBEMYNDIGANDE FÖR ANSLAGET
C 2. UPPHANDLING AV SAMHÄLLSÅTAGANDEN

C 4.

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

BERÄKNAD ANSLAGSPÅVERKAN:

Miljoner kronor

1998

1999

Begärt bemyndigande
för år 1998:75

75

Summa

75

2000

2001

Summa

1995/96

1995/96

75

300 000

Utgift

200 000

1997

Anslag

200 000

1998

Förslag

200 000

1999

Beräknat

200 000

2000

Beräknat

200 000

1996

Utgift

137 053

1997

Anslag

140 000

1998

Förslag

140 000

1999

Beräknat

140 000

2000

Beräknat

140 000

1

Utgiftsprognos

144 000

2

Anslaget används till ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
0

Utgiftsprognos

1996

1

1 Beloppen anges i tusental kronor.
2 I prognosen ingår även prognostiserad förbrukning av äldre anslaget D 2.

Ersättning till Posten AB för
rikstäckande betalningsoch kassaservice
Utgift

Därav

205 605

Därav

Post- och telestyrelsen disponerar även anslagen B 7.
Funktionen Telekommunikationer samt B 8. Funktionen Postbefordran under utgiftsområde 6 Totalförsvar.

C 3.

Utgift

Anslaget hette tidigare C 4. Kostnader förenade med
statens ägande i SOS Alarm Sverige AB. Regeringen
anser att anslaget bör byta namn till C 4. Ersättning
till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal. Regeringen har med stöd av riksdagens
bemyndigande
(prop.
1993/94:150,
bet.
1993/94:TU38, rskr. 1993/94:437) i juni 1994 tecknat ett alarmeringsavtal med SOS Alarm Sverige AB i
syfte att säkerställa en effektiv SOS-tjänst och tillgodose behovet av alarmeringstjänster för den statliga
räddningstjänsten. Regeringen har fattat beslut
(K97/2671/1) om några mindre ändringar i alarmeringsavtalet till följd av ändrade förhållanden. Ändringarna avser bl.a. tidpunkten för avrapportering av
kvalitet som sker i samråd mellan Statens räddningsverk, Socialstyrelsen och bolaget. Avrapporteringen
skall hädanefter ske senast den 1 mars årligen till regeringen. I alarmeringsavtalet från år 1993 lades ersättningen från staten till bolaget fast för åren 1995
och 1996. Efter ändring i avtalet fastställs avgiftens
storlek i samband med att riksdagen beslutar om
statsbudget för budgetperioden. Bolaget skall senast
den 1 mars varje år lämna ett underlag för kostnadsbedömning.
När det gäller kompetenskraven för alarmeringspersonal, angivet i bilaga till avtalet, har en ändring
gjorts innebärande att SOS Alarm Sverige AB äger
rätt att ändra innehållet i utbildningsplanen under
förutsättning att kompetenskraven inte blir lägre än

200 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Enligt riksdagens beslut (prop. 1995/96:218, bet.
1996/97:TU6, rskr. 1996/97:34) skall PTS fr.o.m.
den 1 januari 1998 upphandla den del av den rikstäckande kassaservicen som i dag ersätts av staten
via detta anslag. En jämförelse mellan budget och
utfall för budgetåret 1995/96 visar att det inte fanns
något anslagssparande.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Regeringen anser att det är av största vikt att betalnings- och kassaservicen säkerställs. Med anledning
av att regeringen planerar att överlämna en proposition om ändringar i postlagen till riksdagen våren
1998 anser regeringen att PTS upphandling av rikstäckande betalnings- och kassaservice bör uppskju64
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de nuvarande. Statens räddningsverk har tillsammans
med Socialstyrelsen utarbetat ett system för uppföljning och avrapportering av kvaliteten i verksamheten. Statens räddningsverk konstaterar i en rapport
(K97/2483/1) att SOS Alarm Sverige AB uppfyllt de
åtaganden som framgår av alarmeringsavtalet.
Riksdagen har för budgetåret 1995/96 anvisat ett
anslag på 210 miljoner kronor för statens kostnader
för grundtjänsten enligt avtal. En jämförelse mellan
budget och utfall visar att det finns en utgående reservation från budgetåret 1995/96 om 8 969 000
kronor. Riksdagen har i tilläggsbudget för budgetåret
1995/96 även godkänt att bolaget utöver kostnader
för grundtjänsten enligt avtal får utnyttja högst 4
miljoner kronor av anslaget till kostnader för införandet av det nya nödnumret 112. Riksdagen anvisade för budgetåret 1997 ett anslag på 140 miljoner
kronor. För budgetåret 1998 beräknar regeringen att
statens ersättning för SOS Alarm Sverige AB:s åtaganden uppgår till 144 969 000 kronor.

C 5.

1995/96

2 100

Utgift

2 100

1997

Anslag

23 000

1998

Förslag

25 000

1999

Beräknat

25 000

2000

Beräknat

25 000

1996

Resultatinformation
I enlighet med riksdagens beslut (prop. 1994/95:100,
bet. 1994/95:TU25, rskr. 1994/95:376) redovisas här
hur anslaget Informationsteknik: Telekommunikation m.m. har använts.
Kommunikationsdepartementet har under åren
1996 och 1997 beviljat medel om 42,48 miljoner
kronor till 31 stycken IT-projekt för nya användare.
De beviljade medlen är hänförliga till reservationsanslaget D 5. Informationsteknik: Telekommunikation
m.m. under sjätte huvudtiteln för budgetåret
1995/96 (37,5 miljoner kronor) samt till ramanslaget
C 5. Informationsteknik: Telekommunikation m.m.
under utgiftsområde 22 – Kommunikationer under
budgetåret 1997 (4,98 miljoner kronor).
Syftet med bidragen har varit att stödja punktinsatser för sådan kunskaps- och kompetensuppbyggnad som leder till att nya användarkategorier i samhället får ökad kunskap om och ökad tillgänglighet
till IT. Medlen har använts till utrednings- och projektverksamhet inom IT-området med särskild inriktning på tele- och datakommunikationstjänster.
Bland dem som har beviljats bidrag till IT-projekt
återfinns Folkrörelserådet Hela Sverige skall leva,
Stiftelsen Kvinnor Kan, Föreningen Sveriges dövblinda, Den digitala salongen, Umeå kommun, Folkets
hus riksorganisation, Intresseföreningen Bergslaget,
IT-Forum Folk&företag, Hultsfredsfestivalen, IT
Link Sweden AB, Svenska kommunförbundet, Handelskammaren i Örebro, m.fl. Bidragstagarna skall
senast den 1 augusti 1998 lämna en ekonomisk redovisning över hur bidraget har utnyttjats för att finansiera projektet samt projektets totala finansiering.
Projekten skall vara öppna för oberoende utvärdering. Regeringen har avslagit övriga ansökningar.
(K96/3043/1). En närmare redogörelse finns i regeringens skrivelse Utvecklingen i informationssamhället (skr. 1997/98:19)
Regeringen anser att IT-kommissionen bör finansieras via detta anslag under år 1998. ITkommissionen skall enligt sina tilläggsdirektiv lämna
slutrapport den 31 maj 1998. Regeringen avser att
avsätta medel från anslaget beträffande eventuella
kvarstående frågor från IT-kommissionen. Medlen
kommer därutöver att användas till att förverkliga
regeringens IT-politik genom exempelvis utredningar, samordningsinsatser, uppdrag till myndigheter
samt stöd till projekt. Regeringen föreslår därför att
anslaget används för att stödja en fortsatt ITutveckling i enlighet med vad som förordats i ITpropositionen
(prop.
1995/96:125,
bet.
1995/96:TU19, rskr. 1995/96:282). Regeringen har i
en särskild skrivelse till riksdagen Utvecklingen i informationssamhället (skr. 1997/98:19) anfört att huvudinriktningen för en nationell IT-strategi bör vara
att stimulera användningen av informationsteknik på

Informationsteknik: Telekommunikation m.m.

Utgift

Därav

Regeringens överväganden

1

Utgiftsprognos

57 680 2

1 Beloppen anges i tusental kronor.
2 I prognosen ingår även prognostiserad förbrukning av äldre anslaget D 5.

Anslaget C 5. Informationsteknik: Telekommunikation har under budgetåret 1995/96 använts för att
finansiera IT-kommissionen och Ungdomens IT-råd
samt att stödja punktinsatser som leder till att nya
användargrupper kommer i kontakt med informationsteknik. På anslaget C 5 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. finns en utgående reservation på 35 400 000 kronor. Anslaget för år 1997
samt den utgående reservationen från år 1995/96 har
använts till att finansiera ett antal projekt som beviljats bidrag under våren 1997. Beslut om bidrag togs
den 14 maj 1997 (K96/4321/1). Regeringen bedömer
att medlen kommer att rekvireras och utbetalas under år 1997. Ungdomens IT-råd redovisar sitt uppdrag i december 1997.
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ett sätt som främjar kreativitet, tillväxt och sysselsättning. Informationstekniken måste vara tillgänglig
för alla, utvecklingen får inte skapa nya klyftor i vårt
samhälle utan bör i stället bidra till att överbrygga
nuvarande klyftor. Informationstekniken kan bidra
till att öka jämställdheten i olika dimensioner, jäm

ställdhet mellan olika regioner, mellan könen samt
mellan olika åldrar och grupper i samhället. Regeringen anser att en bred och jämlik användning av
informationsteknik är en av förutsättningarna för
tillväxt och ökad sysselsättning i samhället.
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7 Statens järnvägar, kollektivtrafik och
samhällsköpta tjänster m.m.

− Resultatet efter finansnetto blev för koncernen
92(527) miljoner kronor och för affärsverket
-477(501) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto rensat från engångseffekter av operativt
och finansiellt slag blev för affärsverket -884(26)
miljoner kronor.
− Regeringen konstaterar att SJ långt ifrån uppnådde sina mål under år 1996, som var 7 % avkastning på eget kapital och 35 % soliditet. Utfallet
blev 1,4 % och 25,5 %.
− Swebus AB har under året sålts till det brittiska
bussbolaget Stagecoach som ett led i koncentrationen till kärnverksamheten.
− SJ har vid halvårsskiftet sålt malmtrafikverksamheten på Malmbanan. Det nybildade Malmtrafik
i Kiruna AB (MTAB) ägs till 24,5 % av SJ.

UTGIFTSUTVECKLINGEN1
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997 2

1 578,6

997,6

725,5

1998

1999

2000

830,2

834,2

838,4

1 Detta är summan av de anslag som finns upptagna i statsbudgeten under verksamhetsområde D.
2 Kolumnen visar prognos för år 1997.

Statens järnvägar (SJ)
SJ-koncernen består av moderföretaget affärsverket
SJ och dess helägda dotterbolag AB Swedcarrier.
Koncernens järnvägsverksamhet är koncentrerad till
affärsverket. Affärsverkets affärsdrivande enheter utgörs av persontrafik- och godstransportdivisionen,
medan resterande divisioner i första hand utgör stödfunktioner. Som följd av den av riksdagen beslutade
koncentrationen till järnvägsverksamheten och därav
följande avyttringar av dotterbolag utgör Swedcarriergruppen numera endast en mindre del av SJkoncernen. Efter avyttring av Swebus AB är dess
mest betydelsefulla affärsdrivande bolag färjebolaget
Scandlines AB (tidigare SweFerry AB).

Större förändringar
− En genomlysning av SJ:s leasingavtal har genomförts under år 1997.
− Låne- och borgensramar införs.
Mål
− SJ skall bedriva en effektiv och miljövänlig järnvägstrafik på affärsmässiga villkor.
− SJ-koncernen skall ha en sund finansiell ställning
med balans mellan rörelserisken och den finansiella risken.
− Resultat efter skattemotsvarighet skall uppgå till
7 % av eget kapital.
− Soliditeten skall uppgå till lägst 30 %.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
− SJ-koncernens rörelseintäkter minskade under år
1996 med 6 % för jämförbara enheter.
− Privatresandet har minskat med 11 % under år
1996 medan tjänsteresandet ökat med 30 %. Affärsresenärerna har dock blivit allt mer priskänsliga och väljer i högre grad billigare alternativ.
− Transportarbetet i vagnslasttrafiken mätt i nettotonkilometer har minskat med nära 5 % jämfört
med år 1995.

Prioriteringar för 1998–2000
− Anpassning av verksamheten till rådande efterfrågan. Åtgärderna som vidtas inom bl.a. biljettadministration, godsproduktion samt matartrafik
är ett led i att förbättra det ekonomiska resultatet. Målsättningen är att strukturförändringarna
skall vara genomförda till juni 1998 och att den
trafik som då bedrivs skall vara lönsam. Detta
påverkar trafikutbudet.
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PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 22

− Prioritering av aktiviteter som syftar till att häva
den negativa resultatutvecklingen.

Regeringens överväganden
SJ skall bedriva en effektiv och miljövänlig järnvägstrafik på affärsmässiga villkor. Trafik som inte har
förutsättningar att utvecklas till lönsam trafik skall
offereras till staten för upphandling i konkurrens.
Verksamheter utanför kärnverksamheten skall stödja
järnvägstrafiken. De verksamheter inom koncernen
som inte bidrar till en affärsmässig utveckling av
järnvägstrafiken skall avyttras. SJ-koncernen skall ha
en sund finansiell ställning med balans mellan rörelserisken och den finansiella risken. SJ:s ekonomiska
redovisning skall utformas så att den verksamhet där
SJ utsätts för konkurrens från andra järnvägsoperatörer på i huvudsak samma nät särredovisas. Även de
gemensamma funktioner som upplåts på konkurrensneutrala villkor skall särredovisas.
SJ anger i sin strategi på godstransportmarknaden
att SJ skall uppfattas som ett företag som säljer dörrtill dörrtransporter. I stället för att inskränka sig till
att enbart sälja järnvägstransporter, som i de flesta
fall endast är en del av en längre transportkedja, vill
SJ erbjuda kunden hela transportlösningen med järnvägen som en delsträcka. Man vill därmed anpassa
utbudet till kundens efterfrågan. Regeringen vill
emellertid betona att detta inte innebär köp av nya
verksamheter eller avsteg från principen om koncentration till kärnverksamheten. I stället skall det vara
ett sätt att till kunden kunna erbjuda heltäckande
transportlösningar exempelvis genom samarbetsavtal
med operatörer inom andra trafikslag. Järnvägen blir
då en delsträcka i det transportupplägg som kunden
efterfrågar. Regeringen anser inte att detta kräver en
ändring av SJ:s koncernstrategi, då strategin bidrar
till en affärsmässig utveckling av järnvägstrafiken.

Resultatbedömning och slutsatser
Riksrevisionsverket har inte haft några invändningar
mot SJ:s bokslut för år 1996. Under år 1996 stod affärsverket för den största delen av SJ-koncernens resultatförsämring. Lågkonjunkturen, andra transportslags förbättrade konkurrenskraft, den negativa
utvecklingen inom kontinenttrafiken på järnväg, vikande intäkter inom viktiga näringsgrenar som skog
och stål samt försenade intäktseffekter av expansionssatsningen inom persontrafiken har under år
1996 haft negativa effekter på SJ:s resultat. Samtidigt
har järnvägen en stor andel trögrörliga kostnader, i
och med att nästan hela kostnadsmassan ligger fast
när tågplanen (produktionsplanen) fastställts, vilket
ger ett begränsat manöverutrymme vid efterfrågeförändringar under pågående tågplaneperiod. För att
komma upp till det soliditetsmål som är fastslaget för
SJ bör investeringstakten anpassas till de förutsättningar som nu råder inom SJ affärsverk. SJ beslöt vid
årsskiftet 1996/97 att anpassa verksamheten till rådande efterfrågan och förbättra det ekonomiska resultatet. Det åtgärdsprogram omfattande bl.a. biljettadministration, godsproduktion och matartrafik som
nu genomförs är nödvändigt för att SJ skall kunna
möta framtidens transportmarknad som ett offensivt
och konkurrenskraftigt företag. Som en del i SJ:s utveckling mot ett lönsamt företag ser regeringen det
som viktigt att åtgärdsprogrammet fullföljs fullt ut
och att det blir långsiktigt positiva effekter av den
stora kapitalinsats som åtgår i åtgärdsprogrammet.
Regeringen följer aktivt omstruktureringen under
åren 1997 och 1998.

2. Ekonomiska mål och resurser
Resultat 1996
SJ har sedan slutet av 1980-talet genomfört omfattande rationaliseringar. För perioden 1991–1995 har
både affärsverket och SJ-koncernen redovisat en positiv resultatutveckling. Större delen av de redovisade
vinsterna i både SJ-koncernen och affärsverket härrör
från dotterbolag, inklusive avyttringar av dessa. Justerat för engångsposter har resultatet i järnvägsverksamheten kontinuerligt försämrats sedan år 1993.
Under hela perioden har finansnettot försämrats på
grund av den höga investeringstakten och den ökade
upplåningen. Intäktsökningarna, som skulle blivit
följden av de ökade investeringarna, har hittills uteblivit.
SJ-koncernens rörelseintäkter minskade under år
1996 med 6 % för jämförbara enheter. Den största
intäktsminskningen uppstod i affärsverkets godsdivision och hos dotterbolag verksamma inom godssek-

1. Verksamhetens inriktning m.m.
SJ:s treårsplan
SJ-koncernens strategi under åren 1998–2000 för att
bli framgångsrik på persontrafikmarknaden är att
resenärerna skall anse att tåget medger att restiden
kan användas meningsfullt och att den erbjudna servicen är prisvärd, lättillgänglig och tillförlitlig. För att
kunna konkurrera på den allt hårdare godstransportmarknaden bör företagen i större utsträckning
än i dag uppfatta SJ som ett transportföretag som
säljer dörr- till dörrtransporter baserade på miljöanpassning, leveranssäkerhet och god personlig service.
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torn. Affärsverkets rörelseintäkter minskade med
7 % jämfört med år 1995. Persontrafikens trafikintäkter är oförändrade jämfört med år 1995 medan
kostnaderna till följd av expansionssatsningen har
ökat. Privatresandet har minskat med 11 % under år
1996 medan tjänsteresandet ökat med 30 %. Affärsresenärerna har dock blivit allt mer priskänsliga och
väljer i högre grad billigare alternativ. Transportarbetet i vagnslasttrafiken mätt i nettotonkilometer har
minskat med nära 5 % jämfört med år 1995. Rörelsekostnaderna ligger för affärsverket i nivå med år
1995.
Större verksamhetsförändringar under år 1996:
− Swebus AB har under året sålts till det brittiska
bussbolaget Stagecoach som ett led i koncentrationen till kärnverksamheten.
− SJ har vid halvårsskiftet sålt malmtrafikverksamheten på Malmbanan. Det nybildade Malmtrafik
i Kiruna AB (MTAB) ägs till 24,5 % av SJ.

vidtas ingår som ett led i att förbättra det ekonomiska resultatet. Den omstrukturering som nu genomförs kan ses som en investering för att SJ skall kunna
möta framtidens transportmarknad som ett offensivt
och konkurrenskraftigt företag. Kostnaden för omstruktureringen beräknas uppgå till ca 2 miljarder
kronor och syftar till att åtgärda obalanser inom affärsverket, framför allt genom att produktionen anpassas till rådande efterfrågan. Målsättningen är att
strukturförändringarna skall vara genomförda till
juni 1998 och att den trafik som då bedrivs skall vara lönsam. I 1996 års bokslut har SJ reserverat ca
1 miljard kronor för kommande åtgärder som syftar
till denna effektivisering av verksamheten.
Åtgärdsprogrammet sträcker sig över hela organisationen inom SJ affärsverk. Inom Persontrafikdivisionen ses olönsamma trafiklinjer över liksom biljettadministrationen. Inom godstransportdivisionen görs
en översyn av matartrafiken och produktionen av
den internationella godstågtrafiken och vagnslasttrafiken inom landet. Samtidigt övervägs förändringar i
verkstäder och i administrationen inom staberna.

Resultatet efter finansnetto blev för koncernen
92(527) miljoner kronor och för affärsverket
-477(501) miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto rensat från engångseffekter av operativt och
finansiellt slag blev för affärsverket -884(26) miljoner
kronor. Affärsverket stod för den största delen av SJkoncernens resultatförsämring.
SJ-KONCERNEN 1996

UTFALL

MÅL

Avkastning på eget kapital efter
skattemotsvarighet

1,4 %

7%

25,5 %

35 %

Soliditet

SJ:s treårsplan
SJ har lämnat en verksamhetsplan till regeringen för
åren 1998–2000. Affärsidén är att utveckla, producera och sälja resor till personer som reser till och
från arbetet, i tjänsten och på fritiden och att kundanpassa logistiklösningar åt industri- och handelsföretag så att dessa kan öka sin konkurrenskraft. SJ
skall nå en sådan lönsamhetsnivå att man kan överleva av egen kraft. Trafik som inte har förutsättningar att bli lönsam skall offereras till staten. Verksamheter utanför kärnverksamheten skall stödja
järnvägstrafiken.

1

1 På grund av ändrade redovisningsprinciper motsvaras detta av ca 30 %.

Rörelseresultatet har påverkats av minskade volymer
inom godstransportsektorn, valutakursförändringar
samt kostnader för expansionssatsningen inom persontrafiken som ännu inte givit positiv resultateffekt.

Revisionens iakttagelser
SJ:s årsredovisning och koncernredovisning för år
1996 har upprättats enligt förordningen (1979:1212)
med föreskrifter om statliga myndigheters bokföring
och de särskilda föreskrifter som utfärdats för affärsverk. Enligt RRV är årsredovisningen och koncernredovisningen upprättad enligt de redovisningsprinciper och övriga bestämmelser som gäller för SJ och
är i allt väsentligt rättvisande. Standarden på SJ:s
bokslutsdokumentation har överlag förbättrats under
år 1996 och RRV:s revisionsberättelse innehåller
inga invändningar.

EKONOMISK UTVECKLING FÖR SJ (MKR)

1998

1999

2000

Resultat efter finansnetto

300

500

200

Avkastning på eget kapital efter
skattemotsvarighet

5,9 %

8,8 %

7,5 %

Soliditet

23 %

26 %

29 %

Planen, inlämnad till regeringen den 12 mars 1997,
förutsätter dock bl.a. följande:
− Årlig ökning av persontrafik med tåg med ca
4 %.
− Årlig ökning av godstransporter med tåg med ca
3 %.
− Omförhandling av personalavtal så att dessa
kostnadsmässigt motsvarar förhållandena hos
konkurrerande företag.
Resultatförbättringarna består av årliga intäktsökningar och på kostnadssidan av volymeffekter samt
effekter av åtgärdsprogrammet. Utvecklingen hittills
har emellertid enligt SJ inte gett ovan nämnda vo-

Åtgärdsprogram
SJ beslöt vid årsskiftet 1996/97 att anpassa verksamheten till rådande efterfrågan och de åtgärder som
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− SJ får disponera överskott i sin verksamhet utan
att inleverera avkastning på verkets statskapital.
− Resultat efter skattemotsvarighet skall uppgå till
7 % av eget kapital.
− Soliditeten skall uppgå till lägst 30 %.

lymökningar. Under första halvåret 1997 har persontrafiken minskat med 4 % och godstrafiken har varit
oförändrad. Således förväntas nu resultatet för år
1998 bli omkring 0. Härav följer att räntabiliteten år
1998 även blir 0 och soliditeten sjunker något jämfört med treårsplanen. Detta påverkar även åren
1999 och 2000.
INVESTERINGAR FÖR SJ (MKR)

Persontrafikdivisionen
Godstransportdivisionen

TOTALT
1998–2000

1998

1999

2000

1 450

1 000

200

250

650

200

200

250

Övriga enheter

265

50

100

115

Dotterbolag

610

300

150

160

2 975

1 550

650

775

Summa investeringar

SJ förutser, enligt treårsplanen och senare prognos,
att man inte kommer att nå målen för år 1998.

Regeringens överväganden
SJ är av riksdagen ålagd att självfinansiera sin verksamhet. Regeringens definition av självfinansiering
innebär att finansiering av investeringar skall ske
utan tillskott från ägarna. Med denna definition är
det viktigt att – så länge man prioriterar soliditetsmålet och detta inte är nått – inte tillåta en investeringstakt som gör att soliditeten minskar. SJ:s soliditet har successivt förbättrats, men i och med den
höga investeringstakten ökar soliditeten långsamt.
För att komma upp till det soliditetsmål som är fastslaget för SJ bör investeringstakten anpassas till de
förutsättningar som nu råder inom affärsverket. Regeringen konstaterar att SJ långt ifrån uppnådde sina
mål på avkastning och soliditet under år 1996. Sedan
SJ lade fram sin treårsplan har soliditeten ytterligare
försämrats och utvecklingen under år 1997 indikerar
att målet på 30 % soliditet ej kommer att uppfyllas
till år 2000. Regeringen följer löpande utvecklingen
och SJ:s handlingsplan för att åtgärda problemen.
Regeringen ser det som viktigt att den stora kapitalinsats som används i åtgärdsprogrammet ger långsiktiga effekter och följer aktivt omstruktureringen
under åren 1997 och 1998.
SJ är ett företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad och bör ha en uthållig marknadsmässig
lönsamhet. Det är viktigt att koncernen har en sund
finansiell ställning och balans mellan rörelserisken
och den finansiella risken. Staten som ägare kan ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv ge avkall på avkastningskravet på en verksamhet om det är till gagn
för samhällsnyttan. I SJ:s fall är det samhällsekonomiska ansvaret avlyft företaget via statens köp av
olönsam trafik. SJ ansvarar därför för den företagsekonomiska utvecklingen och bör därmed också
åläggas att ge avkastning till sin ägare.
Det är uppenbart att SJ successivt justerar ner sina
tidigare optimistiska prognoser. Järnvägstrafiken har
de senaste åren tappat i lönsamhet. De åtgärdsprogram som har påbörjats under år 1997 kommer att
ge vissa effekter, men effekterna är inte tillräckliga
för att nå målen enligt ovan de närmaste åren. Treårsplanen förutsätter en positiv utveckling på intäktssidan och att kraftiga besparingar på kostnadssidan kan ske. Personalminskningar med 1 500
anställda ger en tydlig effekt på kostnadssidan. Från
resultatsynpunkt är det emellertid viktigt att indrag-

Under perioden 1998–2000 planerar SJ investera ca
3 miljarder kronor i verksamheten. Investeringarna
avser på persontrafiksidan nyanskaffning av tåg till
Mälardalen, modernisering av befintliga vagnar och
lok samt tåg till Öresundsförbindelsen. På godstransportsidan genomförs moderniseringar av godsvagnsparken, linje- och terminallok samt investeringar i terminaler. Tågen för Mälardalstrafiken
kontrakterades redan år 1997 och ingår i investeringsplanen för persontrafikdivisionen under år
1998. Denna investering om 800 miljoner kronor
leasingfinansieras. Finansieringsbesluten fattas fristående från övriga investeringar och kan omfatta alla
de finansieringsformer SJ har bemyndigande att använda sig av.
Under år 1996 har Price Waterhouse gjort en
analys av SJ, som omfattar åren 1996–2003. Studien
bygger på förutsättningen att SJ inte vidtar några åtgärder för att möta den vikande efterfrågan och det
försämrade resultatet. Price förutser ett förbättrat
resultat i affärsverket för åren 1997–1999 för samtliga divisioner. Man bedömer att resultatet åter kommer att falla år 2000 på grund av försämrade marginaler inom Persontrafikdivisionen. Finansnettot
kommer att fortsätta vara lågt under hela perioden
1996–2003. Skuldsättningen kommer enligt Price att
växa successivt under prognosperioden. SJkoncernens resultatnivå kommer enligt Price att
stanna på en mycket låg nivå på grund av utvecklingen i affärsverket. Price bedömer att SJ-koncernens
mest betydelsefulla affärsdrivande bolag är Scandlines AB.

Mål 1998
De ekonomiska målen för SJ år 1998 angavs i budgetpropositionen för år 1997 (prop. 1996/97:1 utgiftsområde
22,
kommunikationer,
bet.
1996/97:TU1, rskr. 1996/97:115). För SJ-koncernen
skall följande ekonomiska mål och förutsättningar
gälla för år 1998:
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ningarna inte begränsar möjligheterna att generera
intäkter. Med pågående resultatförbättringsprogram
beräknar SJ att kostnaderna minskar med 800 miljoner kronor och att resultatet förbättras med ca
500 miljoner kronor. Regeringen gör bedömningen
att detta inte är tillräckligt utan att såväl volymökningar som ytterligare rationaliseringar behövs.
Känslighetsanalyser visar att resultatutvecklingen är
starkt beroende av volymökningar såväl inom person- som godstrafiken.
Investeringstakten har halverats i treårsplanen.
Detta är en effekt dels av Swebusförsäljningen, dels
av lägre ambitionsnivå för lokalinvesteringar i resecentra och dels av förskjutning av investeringar avseende Mälardalstrafiken.
Regeringens mål på avkastningskrav för SJ är 7 %
på eget kapital. Beräkningen grundar sig på räntan
på statsobligationer plus en riskpremie. Regeringen
anser att målen för soliditet och avkastning tills vidare bör ligga fast och är att ses som långsiktiga. De
kommer dock knappast att kunna uppnås under år
1998.

den i förskott. Betalningsflödena sker mellan SJ och
långivaren och kan brytas genom att SJ återbetalar
lånen. Nettoöverskottet redovisas som finansiella intäkter och uppgick år 1996 till 270 miljoner kronor.
Utöver den årliga revisionen har Price Waterhouse
på uppdrag av Kommunikationsdepartementet analyserat SJ:s leasingavtal vad gäller operationell leasing, finansiell leasing, sale and lease-back, trust lease
och leasehold. De frågeställningar som belysts är
framför allt om det finns några skillnader då det gäller ny respektive äldre rullande materiel, om det finns
några okända faktorer i uppläggen som kan påverka
det framtida resultatet och huruvida det skulle vara
lämpligt att begränsa hur stor del av anläggningstillgångarna som får vara föremål för leasingfinansiering. Det blev därmed klarlagt att leasing är ett av
flera gängse förekommande finansieringsalternativ.

Låneportfölj och borgensåtagande
SJ:s låneportfölj uppgick år 1996 till ca 2,5 miljarder
kronor. Låneportföljen består av lån både hos Riksgäldskontoret och på marknaden. Endast en liten del
av SJ:s lån är i utländsk valuta. SJ:s låneportfölj inklusive leasing var 8,4 miljarder kronor år 1996.
Vad gäller borgensåtagande har SJ ställt proprieborgen till Citibank avseende Scandlines betalningar i
samband med byggnation av ny färja samt vid försäljningen av Swebus tecknat borgen för avtalet
mellan SJ Invest och Swebus beträffande Swebus Fastigheter. Avtalet om Swebus Fastigheter gäller till den
3 november 1997. Totalt uppgick borgen och ansvarsförbindelserna för år 1996 till 330 miljoner
kronor.

3. Finansiella befogenheter
Leasing
År 1991 började SJ att sälja rullande materiel m.m.
till utländska investerare. SJ hyr sedan utrustningen
genom finansiella leasingkontrakt. Den bokförda leasingskulden för år 1996 uppgick till ca 5,9 miljarder
kronor.
SJ följer fr.o.m. 1995 års bokslut RRV:s rekommendationer vad gäller redovisning av leasing. Redovisningen gäller alla ingångna avtal. Värdet av de leasade tillgångarna har förts in i balansräkningen och
sedvanliga avskrivningar på dessa görs. Även skulden
har förts in i balansräkningen. När perioden för leasen har gått ut kan SJ göra följande val:
1. Alternativ leasetagare anvisas och får överta kontraktet.
2. Materielet återlämnas mot viss avgift.
3. Nyttjanderätten köps tillbaka enligt given option.

Regeringens överväganden
Leasingfinansiering ingår som ett av flera finansieringssätt som SJ använt för ändamål såsom inventarieanskaffningar, investeringar i rörelsekapital m.m.
Vid analys av SJ:s balansräkningar och kassaflödesanalyser framgår det att de medel som skapats
genom leasing i sin helhet har använts till anskaffning
av anläggningstillgångar och amorteringar av räntebärande skulder.
Finansiellt sett finns det endast mycket små principiella skillnader mellan leasing av ny respektive befintlig materiel. Medel frigjorda genom leasingavtal
avseende befintligt materiel har inte gått till resultattäckning av underskott i själva rörelsen utan använts i den totala finansieringen av verksamheten.
Leasing är en finansieringsform och bör värderas
som en sådan för sig och det bör kunna ske helt frikopplat från eventuella investeringsbeslut.
Eftersom staten som ägare ställer företagsekonomiska krav på SJ skall bedömningen av SJ:s leasingfi-

Leasing har under de senaste åren etablerats som finansieringsform i företag med en kapitalkrävande
verksamhet. Det rör sig om tekniskt komplicerade
transaktioner. Affären måste ske mellan företag i olika länder och med olika skattelagstiftning för att
transaktionerna skall bedömas vara fördelaktiga för
båda parter.
SJ-koncernen har under år 1996 ingått en ny typ
av nyttjanderättsavtal, så kallad leasehold, med en
amerikansk investor. Genom att hyra ut nyttjanderätten till rullande materiel och därefter återhyra
densamma skapas ett avskrivningsunderlag hos investorn. Motparten betalar hyra för hela avtalsperio71
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nansiering ske ur ett företagsekonomiskt perspektiv.
Leasing är ett av flera finansieringssätt och eftersom
samma ekonomiska konsekvenser kan uppnås genom andra finansieringsformer bör inga begränsningar för leasing som finansieringsform vara aktuella för SJ. SJ skall dock tertialvis redovisa sina
leasingåtaganden till regeringen.
Eftersom lån är en av flera finansieringsformer
finns det ingen anledning att i SJ:s fall begränsa sig
till enbart lån som finansieringssätt. För att få önskade styreffekter och begränsa det finansiella ansvar SJ
ikläder staten inkluderar därför regeringen leasing i
låneramen.
Riksdagens bemyndigande till regeringen att ta
upp lån till staten regleras i lagen (1988:1387) om
statens upplåning. Regeringen har tidigare denna dag
föreslagit att det i lagen skall tas in bestämmelser
som ger regeringen möjlighet att efter bemyndigande
av riksdagen låta affärsverken ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret och lämna garantier. Dessa
bemyndiganden skall inhämtas för varje affärsverk
och för ett år i taget.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att riksdagen bemyndigar regeringen att under år 1998 låta
SJ få rätt att:
− ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret inom
en total ram på 9,2 miljarder kronor,
− teckna borgensförbindelser till förmån för bolag
inom SJ-koncernen inom en total ram på
400 miljoner kronor,
− placera kassamässigt överskott hos Riksgäldskontoret och på marknaden.

Prognosen för år 1997 är att utfallet beräknas bli
200 miljoner kronor, dvs. inga avvikelser från budgeterat anslag. Förslag på anslag år 1998 är
200 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
I och med att ASG och Swebus sålts är de största utförsäljningarna av dotterbolag gjorda. Regeringen
tillstyrker förslaget på 200 miljoner kronor år 1998.

D 2. Köp av interregional persontrafik på järnväg
1995/96

1995/96

485 100

Utgift

323 820

1997

Anslag

200 000

1998

Förslag

200 000

1999

Beräknat

200 000

2000

Beräknat

200 000

Därav

1996

469 450

1997

Anslag

412 946

1998

Förslag

412 946

1999

Beräknat

412 946

2000

Beräknat

412 946

Anslagssparande

10 600

Utgiftsprognos

321 200

Verksamheten syftar till att regionalpolitiskt angelägen persontrafik på järnväg samt flygtrafik mellan
Umeå och Östersund skall tryggas. Vidare utnyttjas
anslaget för att täcka kostnader för drift- och investeringsbidrag till Inlandsbanan AB samt för att täcka
administrationskostnader för Delegationen för köp
av viss kollektivtrafik. Drift- och investeringsbidrag
till Inlandsbanan AB regleras enligt avtal om ändrat
huvudmannaskap för Inlandsbanan mellan staten
och Inlandsbanan AB.
Upphandling av trafik sker i konkurrens enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. I övrigt
skall rådets förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd
till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar
med ändringar nr 1473/75, 1658/82, 1100/89 och
3578/92 samt förordningen (EEG) nr 1191/69 om
medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar med ändring nr 1893/91 tillämpas i upphandlingen.

1

Utgiftsprognos

Utgift

1996

1

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Ersättning till Statens järnvägar
i samband med utdelning från
AB Swedcarrier
Utgift

788 250

Därav

Anslag för budgetåret 1998

D 1.

Utgift

200 000

1Beloppen anges i tusental kronor.

Eftersom AB Swedcarrier inte står i ett skatterättsligt
koncernförhållande till affärsverket SJ kan medel
från en försäljning av dotterbolag i AB Swedcarrier
inte överföras till SJ i form av obeskattade koncernbidrag. Koncernbidragen enligt skattebestämmelsernas ändamål är avsedda att skattemässigt möjliggöra
en resultatutjämning inom koncernen.
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Regeringens överväganden
Nattågen till och från Övre Norrland inkl. Malmbanan

Resultatinformation

Östersund–Storlien
Sundsvall–Östersund (övertagande av länsstyrelsens engagemang)

Delegationen för köp av viss kollektivtrafik har den
20 maj 1997 redovisat en utvärdering av statens köp
av persontrafik på järnväg under år 1996. I uppdraget ingick att göra en jämförelse med år 1994. Antalet resande på den av staten upphandlade järnvägstrafiken ökade i jämförelse med trafikåret 1994 från
6,9 miljoner resande till 7,8 miljoner resande, eller
med 13 %. Den genomsnittliga beläggningsgraden
minskade från 42 % till 41,2 %. Högsta beläggningsgrad har som tidigare nattågstrafiken till och
från Övre Norrland med 69 %. Lägsta beläggningsgraden har trafiken i Bergslagen/Dalarna med 20 %.
På flera linjer, exempelvis nattågstrafiken till och från
Övre Norrland, varierar beläggningsgraden kraftigt
under årets månader.
Likaså har delegationen den 12 maj år 1997 redovisat en uppföljning av utvecklingen av flygtrafiken
Östersund–Umeå under år 1996. Under år 1996 reste 14 500 personer med flyget mellan Östersund och
Umeå. Detta är en minskning med drygt 2 000 personer jämfört med år 1995. Resandet varierar kraftigt under året, från endast ca 500 passagerare under
juli till ca 1 500 passagerare per månad under oktober och november. Delegationen har gjort bedömningen att transportarbetet mycket väl skulle kunna
utföras med flygplan av mindre storlek än den nu
aktuella SAAB 340. Mot detta talar de regionala
sjukvårdsorganisationernas krav på flygplan av viss
storlek för sjukresor.
Regeringen uppdrog den 19 december 1996 åt
Delegationen för köp av viss kollektivtrafik att för
trafikåret 1998 upphandla interregional persontrafik
på järnväg som inte kan drivas på företagsekonomiska grunder. Trafikåret omfattar tiden fr.o.m. den 1
januari 1998 t.o.m. den 31 december 1998.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1996 visar ett överskott på 3,6 miljoner kronor, främst beroende på att inflationen blev lägre än
beräknat. Även för innevarande budgetår visar prognosen på ett överskott. Anslagssparandet uppgick
vid utgången av år 1996 till 10,6 miljoner kronor
motsvarande 2,6 % av anslaget för år 1997.

Västerås–Katrineholm
Stockholm–Eskilstuna
Mjölby–Örebro
Borlänge–Mora
Gävle–Avesta Krylbo–Hallsberg
Gävle–Borlänge–Hallsberg
Uddevalla–Herrljunga–Borås
Nässjö–Falköping–Skövde
Kalmar/Karlskrona–Alvesta–Göteborg

För trafikåret 1996 uppvisade Norrlandstrafiken,
som är den enskilt största posten i den statliga upphandlingen, en kraftig ökning av underskottet. Även
två andra linjer, Västerås–Katrineholm–Mjölby–
Örebro samt Kalmar/Karlskrona–Alvesta–Göteborg
uppvisade en markant ökning av underskotten. En
linje, Nässjö–Jönköping–Falköping–Skövde uppvisade dock ett lägre underskott för år 1996 än för år
1994.
Täckningsgraden för den upphandlade trafiken,
dvs. biljettintäkten i förhållande till kostnaden per
resenär, föll från 57 % år 1994 till 53 % år 1996.
Skälen för de ökande underskotten för vissa linjer
är enligt delegationen svåra att tydligt ange. Det är
dock regeringens bedömning att ett av de viktigaste
skälen är att det rådande konjunkturläget lett till
mindre resande, främst av privatpersoner som också
är relativt priskänsliga.
Drift- och investeringsbidrag till Inlandsbanan AB
Från anslaget utbetalas under år 1997 ett drift- och
investeringsbidrag till Inlandsbanan AB om 27 miljoner kronor. Enligt riksdagsbeslut den 15 november
1992 (prop. 1992/93:9, bet. 1992/93:TU3, rskr.
1992/93:113) skall en sista utbetalning om likaledes
5 miljoner kronor ske den 1 april 1998 i enlighet
med nu gällande avtal. Detta innebär också att delegationens uppgifter vad gäller Inlandsbanan upphör i
sin nuvarande form fr.o.m. detta datum.
Statskontoret har på regeringens uppdrag utrett de
framtida förutsättningarna för person- och godstrafik
på Inlandsbanan (K97/539/3). Frågan om Inlandsbanan behandlas mer i detalj under avsnitt 4.

Köp av interregional persontrafik på järnväg
För trafikåret 1997 har staten utbetalat 288 miljoner
kronor för upphandlad järnvägstrafik i olika omfattning på nedanstående linjer. Avtalet löper dock på
18 månader och utbetalningarna är fallande i storlek.
Kostnaden omräknat på årsbasis är 379 miljoner
kronor.
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Statens köp av flygtrafik mellan Östersund och
Umeå
Regeringen beslutade den 2 december 1993 att, med
stöd av artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr
2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags tillträde till flyglinjer inom gemenskapen,
införa en allmän trafikplikt på linjen Östersund–
Umeå fr.o.m. den 1 juli 1994. Trafiken har upphandlats i konkurrens. Skyways AB har utfört trafiken fram till den 30 juni 1997. En ny operatör,
Holmstroem Air Sweden AB, tillträdde den 1 juli
1997. Bytet av operatör har resulterat i en marginellt
lägre kostnad, 4,99 miljoner kronor per år mot tidigare 5 miljoner kronor.
Slutgiltiga uppgifter om trafiken föreligger för trafikåret 1995. Under detta år uppgick den genomsnittliga kabinfaktorn till 45 %. Överkapaciteten kan
därför anses vara betydande.

tivtrafik att för trafikåret 1998 upphandla kompletterande nattågstrafik till och från Övre Norrland under perioder med hög efterfrågan. Enligt vad
regeringen erfar kan denna komplettering även
komma att omfatta en förlängning av avtalen om
trafik på sträckorna Västerås–Katrineholm och
Mjölby–Örebro för perioden juni–december 1999.
Konkurrerande anbud från andra än SJ har förekommit i upphandlingen inför trafikåret 1998, men
bl.a på grund av brist på rullande materiel har dessa
anbud av delegationen inte betraktats som konkurrenskraftiga nog.
Huvuddelen av den rullande materielen tillhör i
dag SJ. Delegationen har rätt att från SJ disponera
den rullande materiel som kan behövas på marknadsmässiga villkor med i förväg kända priser. Detta
syftar till att möjliggöra för konkurrenter till SJ att
lämna anbud på den upphandlade trafiken. Regeringen har dock av delegationen erfarit att om en
konkurrerande anbudsgivare vill disponera SJ:s fordon för att bedriva en viss trafik måste detta göras
känt för SJ relativt lång tid i förväg då den aktuella
materielen ingår i omlopp som svårligen låter sig brytas med kort varsel. Alternativet vore att delegationen kunde låsa upp resurser minst ett halvår hos SJ
innan beräknad trafikstart. Detta har dock bedömts
som ineffektivt och dyrt.
Initialkostnaden för en ny operatör som vill etablera sig med egen rullande materiel är mycket hög.
De korta avtalstiderna gör därför att den ekonomiska risken för att införskaffa ny rullande materiel är
för stor för att ur en enskild operatörs synvinkel vara
realistisk. Till skillnad från exempelvis flygplan finns
ingen fungerande korttidsleasing eller dylikt för järnvägsfordon utanför SJ. Inte heller finns någon fungerande andrahandsmarknad för järnvägsfordon. Det
är därför mycket svårare att inträda på respektive
utträda från järnvägstrafikmarknaden än flygtrafikmarknaden.
I praktiken har detta inneburit att konkurrerande
anbudsgivare valt att säkra fordonstillgång på annat
sätt än via SJ och därmed inte kunnat tillgå modern
rullande materiel. Detta har i sin tur inneburit en risk
för kraftigt sänkt kvalitet i trafikeringen vilket delegationen inte funnit acceptabelt och av bl.a. detta
skäl förkastat konkurrerande anbud.
Kommunikationskommittén har i sitt slutbetänkande (SOU 1997:35) bl.a. föreslagit att ett rikstrafikombud inrättas för att upphandla trafik på ett
basnät för interregional trafik. Enligt kommittén bör
ramen för upphandling av trafik omfatta 700 miljoner kronor per år. Med anledning av kommitténs
förslag har regeringen tillkallat en särskild utredare
(K97/2271/2, dir. 1997:78) med uppgift att utreda
organisationen och samordningen av den interregionala persontrafiken. Utredaren skall redovisa konsekvenserna av att införa ett nationellt basnät för interregional persontrafik. Även konsekvenserna av
inrättandet av en ny myndighetsfunktion – utformad

Förhandlings- och administrationskostnader samt till
regeringens disposition
För förhandlings- och administrationskostnader har
delegationen för budgetåret 1997 disponerat 1 miljon kronor. Till regeringens disposition har stått 91,9
miljoner kronor varav 47,5 miljoner kronor har förts
bort som besparingar.

Slutsatser
Regeringen föreslår ett anslag till Köp av interregional persontrafik på järnväg på 413 miljoner kronor
för budgetåret 1998. Detta grundas på att avtal
tecknats för trafikåret 1998 mellan Delegationen för
köp av viss kollektivtrafik och Holmstroem Air Sweden AB om flygtrafik mellan Östersund och Umeå,
samt mellan delegationen och Statens järnvägar (SJ)
för köp av järnvägstrafik på följande sträckor:
LINJE

AVTAL GÄLLER TILL OCH MED

Nattågen på Övre Norrland inkl.
Malmbanan

1998

Östersund–Storlien

1998

Sundsvall–Östersund

1998

Västerås–Katrineholm

1998

Mjölby–Örebro

1998

Borlänge–Mora

1999

Gävle–Avesta Krylbo–Hallsberg

1999

Gävle–Borlänge–Hallsberg

1999

Uddevalla–Herrljunga–Borås

1999

Nässjö–Falköping–Skövde

1999

Kalmar/Karlskrona–Alvesta–
Göteborg

1999

En ny upphandling blir således aktuell för trafikåret
1999 på upp till fem linjer. Regeringen uppdrog den
17 juli 1997 åt Delegationen för köp av viss kollek74
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som det föreslagna rikstrafikombudet eller på annat
sätt – ansvarig för bl.a. samordning och upphandling
av trafik på basnätet skall redovisas av utredaren.

utgångspunkt från vad ersättande busstrafik kostar.
Statens ersättning skall efter budgetåret 1991/92 års
utgång årligen justeras enligt SCB:s nettoprisindex.
Avtalet gäller t.o.m. den 9 juni år 2001.
Banverket har den 3 mars 1997 redovisat det ekonomiska utfallet och vissa trafikmässiga uppgifter om
länsjärnvägarna för trafikåret 1996. I redovisningen
konstateras att det under år 1996 utbetalats ersättningar till trafikhuvudmännen om sammanlagt 199,1
miljoner kronor, varav 40,4 miljoner kronor avser
ersättningar till trafikhuvudmännen för Inlandsbanan, mot anslagna 206,3 miljoner kronor. Överskottet om 7,2 miljoner kronor för år 1996 beror främst
på att inflationen blivit lägre än väntat. Anslagssparandet på anslaget uppgick vid utgången av år 1996
till 15,8 miljoner kronor vilket motsvarar 7,5 % av
anslaget för år 1997.
Vidare konstaterar Banverket att de uppgifter om
trafiken som inkommit från trafikhuvudmännen till
delegationen generellt uppvisar så stora brister att
delegationen ser sig nödsakad att återkomma till regeringen under hösten 1997 med en fullständig redovisning av trafikhuvudmännens trafik på järnväg under år 1996.
Banverket har dock låtit Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) utföra en studie av effekterna av trafikhuvudmännens övertagande av ansvaret för den regionala tågtrafiken. Undersökningen
visar att trafikhuvudmännen i flera fall satsat på en
utveckling och utökning av tågtrafiken med goda effekter på resandevolymerna. Enligt VTI ser flertalet
huvudmän i södra Sverige positivt på fortsatt och utvecklad regional tågtrafik. VTI uppskattar att antalet
resor på banorna ökat med ca 70 % från år 1984 till
år 1995.

D 3. Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik
1995/96

Utgift

298 805

Utgift

199 145

1997

Anslag

211 059

1998

Förslag

209 463

1999

Beräknat

213 442

2000

Beräknat

217 715

Därav

1996

1

Anslagssparande

15 800

Utgiftsprognos

196 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Verksamheten syftar till att säkerställa att berörda
trafikhuvudmän ersätts enligt gällande avtal mellan
staten och trafikhuvudmännen för att de tagit över
ansvaret för persontrafiken utmed vissa länsjärnvägar. Statens ersättning justeras årligen genom en årlig
prisomräkning enligt konsumentprisindex (KPI).
Från anslaget utbetalas även ersättning till trafikhuvudmännen i Dalarnas, Jämtlands, Västerbottens och
Norrbottens län för ersättningstrafik längs Inlandsbanan. Detta bidrag uppräknas med nettoprisindex
(NPI).

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Slutsatser

Avtal har slutits mellan staten och trafikhuvudmännen om ersättning för 18 länsjärnvägar. Avtalen gäller i huvudsak under en tioårsperiod fram t.o.m. den
30 juni år 2000. Vad gäller trafiken på sträckan
(Västerås)–Kolbäck–Ramnäs–Ludvika, den s.k.
Bergslagspendeln, har avtal tecknats fram t.o.m. den
31 december år 2003. Statens ersättning motsvarar i
princip SJ:s särkostnad, exklusive kapitalkostnader,
för den aktuella trafiken i 1987 års prisnivå och utbetalas med en årlig prisomräkning enligt KPI. Utbetalningen görs med halva årsbeloppet den 1 januari
och med resterande del den 1 juni, framräknat med
senast kända KPI. Anslaget disponeras av Banverket
som via Delegationen för köp av viss kollektivtrafik
utbetalar ersättningar till trafikhuvudmännen.
Enligt avtal mellan staten och berörda trafikhuvudmän utmed Inlandsbanan lämnar staten en årlig
ersättning med 36 miljoner kronor i prisnivå för
budgetåret 1991/92 för att svara för persontrafiken
på Inlandsbanan. Ersättningen har beräknats med

Regeringen föreslår ett anslag till Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik på
209,5 miljoner kronor för budgetåret 1998.
De nuvarande avtalen för ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik upphör
för 17 av de 18 linjerna år 2000. Flera länstrafikbolag står därför inför ett strategiskt vägval när det
gäller fortsatt trafikering av sina länsbanor och anser
att osäkerheten om de framtida förutsättningarna är
stora. Regeringen har uppmärksammat denna fråga
och kommer att beakta den i arbetet med den trafikpolitiska propositionen.
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D 4. Viss internationell verksamhet
1995/96

1

Anslagssparande

D 5. Kostnader för avveckling av
Styrelsen för riksfärdtjänst

Utgift

6 400

Utgift

5 200

1997

Anslag

8 196

1998

Förslag

7 500

1997

Anslag

285

1999

Beräknat

7 500

1998

Förslag

285

7 500

1999

Beräknat

285

2000

Beräknat

285

Därav

2000

1996

Beräknat

3 860
1995/96

Utgiftsprognos

Därav

8 000

1 Beloppen anges i tusental kronor.

1996

Utgift

0

Utgift

0

1

Utgiftsprognos

285

1 Beloppen anges i tusental kronor.

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar ett anslagssparande på 7,4 miljoner kronor. Regeringen har beslutat (K97/1637/SM)
om att 3,5 miljoner kronor av anslagssparandet från
budgetåret 1995/96 skall föras bort som en besparing.
Anslaget disponeras av Regeringskansliet för
kostnader för bl.a. medlemsavgifter och resor förenade med Sveriges deltagande i internationella organisationer m.m. Detta gäller främst internationella
luftfartsförhandlingar, FN:s kommission för Europa
(ECE), Internationella järnvägsfördragen m.m.
(COTIF, OCTI m.m.), Internationellt samarbete vad
gäller Sjöfarten (IMO m.m.) samt EU.

Styrelsen för riksfärdtjänst avvecklades vid årsskiftet
1993/94. En särskild avvecklingskommitté inrättades
för att bl.a. svara för utbetalningar av medel för resor
med riksfärdtjänsten, som beslutats före den
1 januari 1994 och som ägde rum fram t.o.m. utgången av år 1994.
Avvecklingskommittén verkade 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.
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8 Kommunikationsforskning och meteorologi

8.1

− SMHI har i allt väsentligt uppfyllt de övergripande målen och verksamhetsmålen.

Omfattning/ändamål

Verksamhetsområdet omfattar myndigheterna Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI),
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB), Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) och
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI).
VTI skall utföra kvalificerad forskning och utveckling inom områdena infrastruktur, trafik och
transporter. KFB skall stödja sådan forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet som kan
bidra till att uppnå de mål som statsmakterna har
lagt fast för kommunikationssektorns utveckling. SIKA skall samla in, sammanställa, utveckla, analysera
och sprida sådant planerings- och beslutsunderlag
som behövs för att uppfylla de mål som statsmakterna lagt fast för kommunikationssektorns utveckling.
SMHI skall för väder- och vattenberoende verksamheter producera planerings- och beslutsunderlag.

Större förändringar
− I 1997 års forskningspolitiska proposition ges
KFB ytterligare ökat samordningsansvar inom
kommunikationsforskningen.
− Riksdagen har beslutat (prop. 1996/97:53, bet.
1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174) om en ny infrastrukturinriktning för framtida transporter. I
denna anges att SIKA skall följa upp och utvärdera den nya regionala planeringsprocessen.
− Regeringen föreslår en ny modell för beräkningen
av avkastningskravet i SMHI:s affärsverksamhet.
Prioriteringar för år 1998
− De prioriteringar som lades fast i 1997 års forskningspolitiska proposition bör gälla även för år
1998.
− SIKA skall öka sina insatser inom verksamhetsområdet Samordning och utveckling. Arbetet
skall inriktas på att utveckla kapaciteten att göra
modellanalyser samt egna samhällsekonomiska
kalkyler.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997 1 , 2

525,9

362,1

479,6

1998

1999

2000

401,9

410,6

419,6

1 Avser utgiftsprognos för 1997.
2 I prognosen ingår s.k. äldreanslag.

Resultatbedömning och slutsatser
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
− VTI har i allt väsentligt uppfyllt de övergripande
målen och verksamhetsmålen.
− KFB har i allt väsentligt uppfyllt de övergripande
målen och verksamhetsmålen.
− SIKA:s verksamhet under budgetåret 1995/96 har
dominerats av arbete med underlag till Kommunikationskommittén. I övrigt har SIKA:s arbete
inriktats på ett systematiskt översyns- och utvecklingsarbete avseende de statistikområden som
SIKA tilldelats ansvar för. Man har bl.a. påbörjat
en insamling av statistik på teleområdet.

De av statsmakterna fastlagda övergripande målen
samt verksamhetsmålen inom verksamhetsområdet
har i allt väsentligt uppfyllts. Inga anmärkningsvärda
avvikelser från budget föreligger. De övergripande
inriktningarna för de olika myndigheterna inom
verksamhetsområdet bör därför ligga fast.
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E 1.

1995/96

Statens väg- och transportforskningsinstitut
Utgift

51 397

Utgift

33 150

1997

Anslag

32 205

1998

Förslag

29 203

1999

Beräknat

29 994

2000

Beräknat

30 809

Därav

1996

1

Anslagssparande

6 591

Utgiftsprognos

38 800

Regeringen vill betona att den viktigaste uppgiften
för VTI är att på ett kostnadseffektivt sätt bedriva
samhällsmotiverad tillämpad forskning av hög kvalitet och med fastställd inriktning och inte, till skillnad
från privata konsultföretag, generera betydande
överskott. Liksom hittills avser regeringen att ställa
krav på att uppdragsintäkterna bör uppgå till minst
70 % av intäkterna. Målet skall alltjämt vara att utforma verksamheten så att den i fortlöpande dialog
med beställarna kan utvecklas i enlighet med vad
dessa efterfrågar och de krav som ställs på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet. VTI måste kontinuerligt se över sin kompetens inom de områden som är strategiska för VTI:s framtid. I detta
ingår också att avveckla delar som inte efterfrågas.
VTI är i dag beroende av endast ett fåtal beställare. Institutet bör därför även verka för att vidga kretsen av forskningsbeställare i avsikt att bli mindre
sårbart för tillfälliga nedgångar i efterfrågan hos enskilda beställare.
Årsredovisningen visar att myndigheten i allt väsentligt har uppfyllt de uppsatta målen. Regeringen
menar att VTI har en viktig funktion som sektorsforskningsorgan och svarar för en samhällsekonomiskt motiverad forskning. Övergripande mål och
inriktning bör därför ligga fast.
Riksdagen har lagt fast ett besparingskrav på statlig konsumtion (prop. 1994/95:100 bil. 1, bet.
1994/95:FiU10, rskr. 1994/95:179). VTI har återrapporterat i enlighet med riksdagsbeslutet och redovisat att institutet uppfyllt ålagda besparingskrav på
3 700 000 kronor.

1 Beloppen anges i tusental kronor

Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) är
ett nationellt transportforskningsinstitut som utför
kvalificerad tillämpad forskning och utveckling åt
myndigheter och andra uppdragsgivare. Det övergripande målet för institutet är att genom forskning och
utveckling bidra till ett effektivare, tillgängligare, säkrare och miljövänligare trafik- och transportsystem.
Institutet skall svara för övergripande analyser och
konsekvensbeskrivningar av transportsektorns effekter på miljön och energiförbrukningen. Intäkterna
från avgiftsfinansierad verksamhet skall uppgå till
minst 70 % av institutets totala intäkter.
Årsredovisningen för budgetåret 1995/96 visar ett
underskott i verksamheten på 1 424 668 kronor medan det totala resultatet visar ett överskott på
1 113 000 kronor, vilket beror på ett positivt finansiellt netto samt resultat från andelar i dotterföretag.
Underskottet i verksamheten förklaras av det beställningsstopp som Vägverket införde i samband med
sin översyn av forskningsuppdragen. Prognosen för
anslagsbelastningen under innevarande budgetår visar ingen avvikelse mellan anslag och utfall.

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

Resultatinformation
Verksamhetens totala intäkter uppgick för budgetåret 1995/96 till 193 152 946 kronor, varav
51 396 690 kronor var anslagsmedel och
141 756 256 kronor utgjordes av avgifter och andra
intäkter. Verksamhetens kostnader uppgick under
samma period till 192 039 946 kronor. Resultatet
efter finansiella intäkter och kostnader utgjordes av
ett överskott på 1 113 000 kronor.
Regeringen konstaterar att överskottet för budgetåret 1994/95 uppgick till 8 811 000 kronor. Den
kraftiga minskningen budgetåret 1995/96 förklaras i
huvudsak av det beställningsstopp som Vägverket
införde i samband med sin översyn av forskningsuppdragen. På längre sikt är de totala effekterna av
att Vägverket ser över sina uppdrag till VTI fortfarande oklara.

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

137 975

141 003

-3 028

98

1996

88 760

98 097

-9 337

90

varav

Regeringens överväganden

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

Prognos 1997

100 000

100 000

0

100

Budget 1998

100 000

100 000

0

100

Beräknat 1999

100 000

Beräknat 2000

100 000

Kommentarer: VTI är i mycket hög grad beroende av sina två största uppdragsgivare, Vägverket och Kommunikationsforskningsberedningen. Dessa
båda beställare står för ca 60 % av VTI:s avgiftsintäckter. Sammantaget
kommer ca 80 % av avgiftsintäckterna från statliga beställare.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverkets (RRV) revisionsberättelse för
budgetåret 1995/96 innehåller inga anmärkningar.
RRV påpekar dock i sin revisionspromemoria att
uppföljningen av verksamhetsmålen bör utvecklas.
Regeringen anser att uppföljningen av verksamheten
är viktig och har därför för avsikt att tillsammans
med VTI ta upp en diskussion med RRV i syfte att
utveckla verksamhetsmålen och uppföljningen.
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emot att utgifterna kommer att överstiga anslaget.
Förskjutningen i utgifter mellan budgetåren beror till
stor del på att KFB under senare år fått ett utökat
ansvarsområde som fortfarande är i en uppbyggnadsfas. Andra faktorer som påverkar den tidsmässiga
fördelningen av utgifterna är finansieringen av det
svenska deltagandet i EU:s forskningsprogram som
är beroende av beslutsprocessen inom EU samt att
vissa forskningsmedel inte betalas ut förrän slutredovisning lämnats.

Slutsatser
De övergripande målen för VTI bör ligga fast även
för den kommande planeringsperioden. Verksamheten skall utformas så att den i fortlöpande dialog
med beställarna kan utvecklas i enlighet med vad
dessa efterfrågar och de krav som ställs på forskningsresultatens kvalitet och användbarhet. Uppföljning av verksamheten är viktig och verksamhetsmålen samt uppföljningen av dessa bör utvecklas.

E 2.

1995/96
Därav

1996

Kommunikationsforskningsberedningen
Utgift

180 263

Utgift

136 735

1997

Anslag

150 771

1998

Förslag

146 766

1999

Beräknat

150 228

2000

Beräknat

153 856

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens överväganden
Resultatinformation

75 104

Resultatet relaterat till KFB:s verksamhet och ekonomi har redovisats i årsredovisningen. Regeringen
anser att årsredovisningen har en överskådlig struktur där verksamheten beskrivs med avseende bl.a. på
mål och prestationer. Det återstår dock ett utvecklingsarbete innan regeringens behov av resultatuppföljning är helt tillgodosett. Utvecklingen hittills har
dock varit positiv och enligt regeringens bedömning
visar årsredovisningen att verksamhetsmålen i det
närmaste är uppfyllda.

190 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) har
till uppgift att planera, initiera, stödja och samordna
övergripande kommunikationspolitiskt motiverad
forskning, utveckling och demonstrationsverksamhet. KFB skall också svara för information och dokumentation inom forskningsområdet.
De övergripande målen för KFB är att medverka
till att bygga upp en för kommunikationssektorn
gemensam kunskapsbas och säkerställa tillgången till
väl fungerande forskningsmiljöer och kompetenta
forskare. KFB skall vidare stödja forskning som kan
bidra till att uppnå de mål som statsmakterna har
lagt fast för kommunikationssektorn samt stödja
kunskapsutveckling inom områden där det saknas en
naturlig annan huvudman för verksamheten.
En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar på ett betydande anslagssparande. Anslagssparandet kan till stor del hänföras till tidigare
budgetår. Prognosen för budgetåret 1997 visar där-

Beställningsbemyndiganden
I delsårsrapporten som KFB lämnade till regeringen
den 30 juni 1997 framgår att myndigheten har med
stöd av sitt bemyndigande att besluta om fördelning
av medel för forskningsprojekt för en sexårsperiod,
gjort sådana åtaganden för totalt 162 852 000 kronor avseende budgetåren 1998 och 1999. Det är angeläget att KFB 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 KFB att fatta sådana
beslut för en sexårsperiod.
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Beställningsbemyndiganden för fördelning av medel för forskningsprojekt och beräknad anslagspåverkan under perioden 1998–2001 och senare.
Utnyttjat bemyndigande t.o.m. 1995/96
Anvisat bemyndigande för 1997: 251

1998 2

1999

2000

2001 OCH
SENARE

SUMMA

63,9 1

32,2

7,6

3,1

42,9

121

75

30

25

130

160

70

60

290

184,9

267,2

107,6

88,1

462,9

Begärt bemyndigande för 1998: 290
Summa
1 Beloppen anges i miljoner kronor.
2 År 1998 är endast med som en upplysning och ingår inte i summeringen för perioden fr.o.m. år 1999.

regående budgetår kunnat slutföras först under år
1997 och de medel som tidigare avdelats för detta
syfte kommer därmed att tas i anspråk.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)
RRV har inte haft några invändningar mot KFB:s
årsredovisning. RRV har i en revisionsrapport påtalat att KFB bör förbättra kvalitetssäkringen av sin
årsredovisning. Regeringen anser att det är en viktig
iakttagelse och avser att ta upp frågan vid mål- och
resultatdialogen med KFB.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SIKA bildades den 1 juli 1995 genom en ombildning
av DPU. Omfattningen av institutets verksamhet har
kontinuerligt vuxit sedan dess; när DPU bildades år
1994 omfattade organisationen fem tjänster, vid utgången av år 1996 hade SIKA 17 anställda och hade
påbörjat rekrytering av ytterligare tre personer.
Verksamheten finansieras helt genom anslag och
består av verksamhetsgrenarna Samordning och utveckling samt Kommunikationsstatistik och nulägesbeskrivningar.
SIKA:s verksamhet under budgetåret 1995/96 inom området Samordning och utveckling har dominerats av arbete med underlag till Kommunikationskommittén. Omfånget av detta arbete har medfört
att arbetet med många viktiga metodfrågor har fått
skjutas på framtiden. Planeringsarbetet och remisserna av kommitténs delbetänkanden har visat på en
rad angelägna metodproblem, bl.a. på godstransportsidan. I samband med arbetet åt Kommunikationskommittén har även framkommit att det finns
ett behov av kontinuerlig uppföljning och utvärdering av gällande investeringsplaner.
Verksamheten inom området Kommunikationsstatistik och nulägesbeskrivningar har bestått i ett
systematiskt översyns- och utvecklingsarbete avseende de statistikområden som SIKA tilldelats ansvar
för. Arbetet har resulterat i att SIKA kunnat åstadkomma konkreta och praktiska lösningar för att säkerställa produktionen av officiell statistik. SIKA har
i början av år 1997 inkommit till regeringen med ett
förslag till treårsplan för statistikverksamheten inom
institutets ansvarsområde.
Under våren 1997 fattade riksdagen beslut (prop.
1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174)
om en ny infrastrukturinriktning för framtida trans-

Slutsatser
Regeringen anser att de övergripande mål som lades
fast i 1997 års forskningspolitiska proposition bör
gälla även för budgetåret 1998.

E 3.

1995/96

Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA)
Utgift

35 001

Utgift

26 105

1997

Anslag

31 469

1998

Förslag

37 215

1999

Beräknat

38 098

2000

Beräknat

39 005

Därav

1996

1

Anslagssparande

3 407

Utgiftsprognos

33 500

1 Beloppen anges i tusental kronor.

En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret 1995/96 visar att anslagsförbrukningen motsvarade de anslagsmedel som anvisats för året. Det redovisade anslagssparandet på 3,4 miljoner kronor
utgörs av ingående medel som år 1995 fördes över
vid ombildandet av Delegationen för prognos- och
utvecklingsverksamhet (DPU) till SIKA. Enligt
SIKA:s prognos för innevarande budgetår kommer
anslaget att överskridas med ca 2 miljoner kronor
vilket innebär att en stor del av anslagssparandet
därmed förbrukas. En anledning till detta är att nyrekryteringarna av anställda som påbörjats under fö80
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E 4.

porter. Beslutet innefattade bl.a. en ny decentraliserad planeringsprocess för transportinfrastrukturen
under perioden 1998–2007. Med anledning därav
beslutade riksdagen att SIKA kontinuerligt skall följa
det regionala planeringsarbetet och senast år 1999
presentera en utvärdering av hur den nya planeringsprocessen motsvarat regeringens och riksdagens krav.
I april 1997 inkom Statens lokalförsörjningsverk
med en analys av lokalanvändning och lokalkostnader för SIKA. För nuvarande storlek och läge på
SIKA:s lokaler gäller att hyresavtalet är i god överensstämmelse med de riktvärden som Lokalförsörjningsverket har redovisat.
Med anledning av vad som anförts ovan samt vad
som i övrigt redovisats i SIKA:s årsredovisning för
budgetåret 1995/96 bedömer regeringen att SIKA till
stor del uppfyllt åsatta verksamhetsmål. När det gäller verksamhetsgrenen Samordning och utveckling
har det intensiva arbetet med underlag till Kommunikationskommittén inneburit att stora delar av
SIKA:s arbete med långsiktig metodutveckling fått
skjutas på framtiden, vilket medfört att verksamhetsmålen i denna del inte kunnat uppfyllas.
Regeringen anser att det är angeläget att SIKA inför kommande planeringsomgångar kan utveckla sin
kapacitet att genomföra modellanalyser samt egna
samhällsekonomiska kalkyler.
Regeringen anser även att en uppföljning och utvärdering av gällande investeringsplaner bör ske. När
det gäller uppföljning av den nya planeringsprocessen
har riksdagen redan beslutat att en sådan skall ske.
För att SIKA skall kunna genomföra en ökad
satsning på metodutveckling samt uppföljning och
utvärdering föreslår regeringen att SIKA:s anslag för
år 1998 förstärks med 5,3 miljoner kronor. Förstärkningen föreslås finansieras genom en omfördelning inom utgiftsområde 22.

Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
m.m.

1998

Förslag

188 751

1999

Beräknat

192 280

2000

Beräknat

195 930

1

1 Beloppen anges i tusental kronor.

E 5. Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (t.o.m. år 1997)
1995/96
Därav

1996

1997

Utgift

183 695

Utgift

122 463

Anslag

120 338

1

Anslagssparande

24 405

Utgiftsprognos

131 957

E 6. EUMETSAT, WMO och ECMWF
(t.o.m. år 1997)
1995/96
Därav

1997

1996

Utgift

62 300

Utgift

35 300

Anslag

65 600

1

Anslagssparande

17 545

Utgiftsprognos

61 300

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Verksamhetsutfallet för den anslagsfinansierade delen av SMHI:s verksamhet har enligt bokslutet förbättrats för verksamhetsåret 1995/96 jämfört med
verksamhetsåret 1994/95. Affärsverksamhetens rörelseresultat (14,2 miljoner kronor) låg något under
de uppsatta målen (16 miljoner kronor) beroende på
säsongsvariationer på intäkterna som påverkar det
förlängda verksamhetsåret. Isolerat till kalenderåret
1996 uppfylldes dock målen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
(SMHI) är central förvaltningsmyndighet för meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska frågor.
SMHI:s anslag skall användas till uppgifter som är
nödvändiga för att tillgodose samhällets allmänna
behov av prognoser, varningar och beredskap (den
s.k. infrastrukturen) samt till sådana samhällsnödvändiga uppgifter som nyttiggör den kompetens
SMHI bygger upp i den infrastrukturella verksamheten. SMHI:s övriga verksamhet skall finansieras med
avgifter. Uppdragsverksamheten sker inom ramen för
SMHI:s myndighetsansvar men bekostas med full
kostnadstäckning av andra myndigheter. Affärsverksamheten bedrivs på kommersiella villkor på en helt

Riksrevisionsverkets revisionsberättelse för budgetåret 1995/96 avseende granskningen av årsredovisningen, räkenskaperna och ledningens förvaltning
innehåller inga anmärkningar. RRV påpekar dock i
sin revisionspromemoria att man anser att den ekonomiska redovisningen av SIKA:s prestationer behöver utvecklas. Regeringen avser därför att i dialog
med SIKA utveckla och förtydliga verksamhetsmålen
inför budgetåret 1998 för att göra dem mer uppföljningsbara.
SIKA har erhållit värdet AA vid Riksrevisionsverkets ekonomiadministrativa värdering av statliga
myndigheter avseende räkenskapsåret 1995/96.
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eller delvis konkurrensutsatt marknad. Den avgiftsfinansierade verksamheten står för ca 50 % av den totala omsättningen.
Den anslagsfinansierade verksamheten bedrivs i en
händelsekedja för datainsamling–förädling–slutproduktion–distribution som fr.o.m. budgetåret
1995/96 går under begreppet infrastruktur. Internationell samverkan samt delar av forskning och utveckling är nödvändiga stödfunktioner för att infrastrukturen skall kunna upprätthållas.
SMHI skall understödja samhälleliga uppdragsgivares och kommersiella kunders ansträngningar att
− skydda liv och egendom,
− värna om miljön,
− främja samhällsutvecklingen,
− minimera kostnader eller öka intäkterna genom
att affärsmässigt tillhandahålla planerings- och
beslutsunderlag för väder- och vattenberoende
verksamheter.
SMHI representerar Sverige i de internationella organisationerna EUMETSAT, WMO, ECMWF och
IOC. EUMETSAT svarar för utveckling och drift av
europeiska vädersatelliter och koordinerar sin verksamhet med övriga vädersatellitoperatörer i världen.
Genom medlemskap i EUMETSAT får SMHI tillgång till satellitinformation, vilket bl.a. ingår som en
integrerad del i det meteorologiska observationssystemet. WMO är den världsomspännande internationella meteorologiska organisationen och är en del av
FN-organisationen. ECMWF är ett europeiskt räknecenter för medellånga väderprognoser. IOC är ett
FN-organ som organiserar internationella program
för övervakning och kartläggning av förhållandena i
havet. SMHI:s anslag skall också bekosta medlemsavgifter till vissa av dessa internationella organisationer i vilka Sverige representeras av SMHI.
För år 1997 beräknas kostnaderna för medlemskap i organisationerna uppgå till 61,4 miljoner kronor för att sedan stiga till ca 76,9 miljoner kronor för
år 1998 respektive 81,7 miljoner kronor för år 1999.
Från och med år 2000 kommer kostnaderna åter att
sjunka. De totala medlemsavgifterna i vissa av dessa
organisationer beräknas fram t.o.m. år 2000 till
ca 234 miljoner kronor. Förklaringen till den tillfälliga ökningen i kostnaderna står att finna bl.a. i det
faktum att vissa program inom EUMETSAT blivit
försenade och att dessa samtidigt utökats.
Vid ingången till år 1997 fanns en reservation på
anslaget G 3 EUMETSAT på 17,5 miljoner kronor,
som var avsedda för 1996 års medlemsavgifter. Till
detta skall läggas ett beräknat anslagssparande på
anslaget E 5 EUMETSAT, WMO och ECMWF för
år 1997 på ca 9,7 miljoner kronor. I en s.k.
”Working Capital Fund” hos EUMETSAT beräknas
SMHI ha en fordran vid ingången av år 1998 om
31,3 miljoner kronor. Detta summerar totalt till
ca 58,5 miljoner kronor tillgängliga reserver vid utgången av år 1997.

Medlemskapet i ECMWF ger SMHI tillgång till
de bästa medellånga numeriska väderprognoserna i
världen. ECMWF har under året kraftigt ökat datorkapaciteten i och med drifttagandet av ett nytt datorsystem. Denna kommer att effektivisera bearbetningen av observationsdata. Genom detta blir analyserna
riktigare och prognoskvaliteten kan höjas. Via
EUMETSAT erhåller SMHI meteorologiska, geostationära satellitdata varje halvtimme vilket är ett
mycket viktigt underlag för väderprognoser. Arbetet
med en ny satellitgeneration pågår och den nya generationen beräknas kunna tas i drift år 2000. SMHI är
mycket aktiva inom EUMETSAT och innehar för
närvarande ordförandeskapet i den tekniska och vetenskapliga rådgivande gruppen.
Ett av riksdagen fastställt mål för SMHI är att
producera planerings- och beslutsunderlag av bestämd kvalitet till lägsta möjliga kostnad. För att
kunna sänka driftkostnaderna till de nivåer som olika riksdags- och regeringsbeslut kräver, har en automatisering av stora delar av produktionen genomförts.
SMHI:s anslagssparande syftar till att skapa resurser för att möjliggöra rationaliseringar i infrastrukturen, samt för att upprätthålla SMHI:s kompetens.
Vid utgången av år 1996 hade SMHI dels ett anslagssparande på anslaget E 5 Bidrag till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut på 24,4 miljoner
kronor och dels en reservation och anslagssparande
på anslaget G 3 EUMETSAT på 17,5 miljoner kronor.
Under år 1997 utnyttjas delar av anslagssparandet
på anslaget E 5 Bidrag till Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut för att fullfölja pågående
rationaliseringsprojekt. De viktigaste av dessa är
RiPP, som skall åstadkomma rationalisering i prognosproduktionen samt Drift 90 som skall ge en effektiv driftövervakning. ROAD är ett projekt som skall
lösa problemen för både realtidsbehoven och den
slutliga arkiveringen av data. Under år 1997 genomförs realtidsdelen av ROAD i nära anslutning till
RiPP-projektet. På anslaget E 5 EUMETSAT, WMO
och ECMWF beräknas, som tidigare nämnts, uppkomma en reservation för år 1997 på ca 9,7 miljoner
kronor på grund av de tidigare beskrivna förseningarna och utvidgningarna av vissa program inom
EUMETSAT.
SMHI har i en särskild skrivelse till regeringen föreslagit en modell för beräkning av avkastningskrav i
affärsverksamheten. Avkastningskravet utgör en avgift för utnyttjande av infrastrukturen. Syftet med
modellen är bl.a. att ge infrastrukturen en säkrare
finansiering.
Affärsverksamhetens rörelseresultat om 14,2 miljoner kronor låg något under de uppsatta målen om
16 miljoner kronor. Detta beroende på säsongsvariationer i intäkterna som påverkar det förlängda verksamhetsåret. Isolerat till kalenderåret 1996 uppfylldes dock målen.
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Totalt uppgick resultatet för den avgiftsfinansierade verksamheten efter finansiella intäkter om
2,5 miljoner kronor och kostnader för särskilda satsningar (framför allt RiPP) om 15,5 miljoner kronor
till 1,2 miljoner kronor.
När det gäller SMHI:s verksamhetsmål konstaterar regeringen att det viktigaste målet gällande det
för varningstjänsten för skydd av liv och egendom
inte uppfyllts på ett helt tillfredsställande sätt för år
1996. Måluppfyllelsen har dessutom sjunkit jämfört
med tidigare år. Just när det gäller varningar är det
viktigt att ha en mycket hög träffsäkerhet. Det pågår
dock ett arbete för att förbättra träffsäkerheten.
Även när det gäller väderprognoserna för allmänhet,
land- och sjötrafik samt för andra samhällssektorer
samt endygnsprognoser har målen inte helt uppfyllts.
För dessa mål har dock måluppfyllelsen förbättrats
jämfört med tidigare år.
SMHI:s mål är medvetet högt satta i syfte att skapa en strävan mot en ständig förbättring. En internationell utveckling och samordning pågår för att få
fram resultatmått och nyckeltal som kan vara jämförbara mellan olika länder.
Regeringen bedömer med anledning av ovanstående att de övergripande målen för SMHI:s verksamhet, som beslutades av riksdagen år 1993, bör
kvarstå. SMHI och regeringen för dock en kontinuerlig dialog syftande till en utveckling av målkriterierna.

INVESTERINGSPLAN
MKR

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

223,3

221,1

1,2

101

1996

153,7

209,1

2,3

102

Prognos 1997

156,0

156,0

0,0

100

Budget 1998

160,0

160,0

0,0

100

Beräknat 1999

164,0

Beräknat 2000

167,0
KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

varav

UPPDRAGSVERKSAMHET
(MILJONER KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

Utfall 1995/96

45,5

45,5

0,0

100

1996

28,2

28,2

0,0

100

Prognos 1997 1

11,5

11,5

0,0

100

Budget 1998

12,9

12,9

0,0

100

Beräknat 1999

12,8

Beräknat 2000

12,8

varav

1998

1999

2000

37,6

33,6

34,3

30,7

Summa investeringar

37,6

33,6

34,3

30,7

Finansiering – lån

37,6

33,6

34,3

30,7

Summa finansiering

37,6

33,6

34,3

30,7

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har granskat SMHI:s årsredovisning för budgetåret 1995/96. Revisionsberättelsen
innehåller inga invändningar.

Slutsatser
Regeringen föreslår ett anslag till Bidrag till Sveriges
meteorologiska och hydrologiska institut m.m. på
188,7 miljoner kronor för budgetåret 1998 inklusive
den uppräkning av anslaget som varit nödvändig för
att uppnå neutralitet på statsbudgeten med anledning
av den av SMHI föreslagna modellen för avkastningskrav. Jämfört med SMHI:s budgetunderlag är
detta dock en besparing som kommer att föranleda
ytterligare behov av rationaliseringar av SMHI:s
verksamhet. Regeringen bedömer dock att detta kan
ske utan att i allt för stor utsträckning påverka kvaliteten i verksamheten.
I regleringsbrevet för SMHI för budgetåret 1998
kommer regeringen att dela upp anslaget E 4 Bidrag
till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
m.m. i delpost för medlemsavgifterna i EUMETSAT,
WMO och ECMWF och i delpost för övrig anslagsfinansierad verksamhet.
Vidare föreslås att de tillgängliga reserverna på anslag G 3 EUMETSAT på 17,5 miljoner kronor från
år 1996 samt det under år 1997 beräknade anslagssparandet på anslaget E 6 EUMETSAT, WMO och
ECMWF på 9,7 miljoner kronor får användas för
medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECMWF
under budgetåret 1998.
Under de närmaste åren föreligger stora reinvesteringsbehov i bl.a. två väderradaranläggningar. SMHI
undersöker nu hur finansiering av dessa reinvesteringar skall ske. En tänkbar modell är att avnämarna
av de prognoser som dessa anläggningar möjliggör,
framför allt Vägverket och Luftfartsverket, i ökad
utsträckning skulle bidra med medel för reinvesteringarna. En annan möjlighet är att nya lösningar söks för finansiering av såväl reinvesteringar
som nyinvesteringar inom de resursramar som står
till förfogande.

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
AFFÄRSVERKSAMHET
(MILJONER KRONOR)

1997

Investeringar

1 Fr.o.m. år 1997 redovisas inte bidrag till infrastrukturen under uppdragsverksamhet.
Kommentar: I affärsverksamheten står staten för endast 15 % av omsättningen och övriga uppdragsgivare för 85 %. I uppdragsverksamheten har
staten t.o.m. budgetåret 1996 stått för 85 % av omsättningen. Fr.o.m.
budgetåret 1997 står dock staten för endast 40 % av omsättningen.
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SMHI skall vidare belasta affärsverksamheten
med en avgift motsvarande 9 % av omsättningen i
affärsverksamheten för utnyttjande av infrastruktu-

ren. Den slutliga avräkningen skall ske senast vid
bokslut.
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9 Länsstyrelsernas verksamhet och roll inom
vägtrafikområdet

Länsstyrelsernas huvuduppgifter och
aktuella utredningar
Länsstyrelserna ansvarar bl.a. för tillståndsgivning
och tillsyn av den yrkesmässiga trafiken, körkortsadministration, samordning av det regionala trafiksäkerhetsarbetet samt för frågor som rör lokala trafikföreskrifter, överlastavgifter, hastighetsbestämmelser, miljöfarliga transporter m.m.
I december 1995 fick en särskild utredare
(K 1995:160) i uppdrag att göra en översyn av länsstyrelsernas roll inom fordons-, trafik- och infrastrukturområdet. I oktober 1996 lämnade utredningen ett delbetänkande (SOU 1996:142), i vilket presenterades förslag till hur länsstyrelsernas roll i
infrastrukturplaneringen kan göras tydligare och hur
länsstyrelserna på ett bättre sätt kan bidra till förverkligande av de trafikpolitiska målen på regional
nivå. Förslagen i delbetänkandet behandlades sedermera i regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter.
Den 27 januari 1997 lämnade utredningen sitt
slutbetänkande Länsstyrelsernas roll i trafik- och fordonsfrågor (SOU 1997:6) med förslag till hur länsstyrelsernas roll i planeringen av kollektivtrafiken
och trafiksäkerheten kan göras tydligare. Utredningen lade också fram olika förslag till hur körkorts- och
yrkestrafikfrågor skall handläggas. Slutbetänkandet
har remissbehandlats. Regeringens förslag och bedömning redovisas senare i detta avsnitt.

tersträva en effektivare tillsyn av den yrkesmässiga
trafiken. Länsstyrelserna ansvarar därvid för att ta
erforderliga initiativ till samverkan på ledningsnivå
mellan berörda regionala myndigheter vid tillsynen
av den yrkesmässiga trafiken. Formerna för det regionala tillsynsarbetet har utvecklats och i majoriteten
av landets län finns numera samrådsgrupper i yrkestrafikfrågor.
Vidare skall länsstyrelserna enligt verksamhetsmålen prioritera arbetet med tillsyns- och tillståndsprövningen av den yrkesmässiga trafiken. Särskilt skall beaktas vikten av en skärpt tillståndsprövning och en skärpt uppföljning av lämpligheten hos den som fått taxitillstånd eller tillstånd
till yrkesmässig trafik. Arbete med tillsyns- och tillståndsprövning av den yrkesmässiga trafiken har i
stort sett fått den ökade prioritering såsom eftersträvas enligt länsstyrelsernas regleringsbrev. Det är angeläget att tillsynen av den yrkesmässiga trafiken integreras i annat arbete mot ekonomisk brottslighet
som länsstyrelserna är involverade i. En skärpt tillståndsprövning och skärpt uppföljning av lämpligheten av tillståndshavare har också skett, särskilt vad
avser de ekonomiska kraven. Flertalet länsstyrelser
konstaterar att tillståndshavarnas skulder till det allmänna har minskat och att det skulle kunna tillskrivas den skärpning som gjorts. Särskilt kontroller av
nya tillståndshavare − en kortare tid efter det att tillstånd har beviljats − synes ha haft en god preventiv
effekt.

Resultat budgetåret 1995/96 − yrkestrafik

Resultat under budgetåret 1995/96 − körkort

Generellt sett visar länsstyrelsernas resultatredovisning på en hög ambitionsnivå och en effektivare förvaltning avseende yrkestrafikfrågor. Länsstyrelserna
bör säkerställa ett bra informationsutbyte mellan
länsstyrelserna så att vunna erfarenheter kan komma
alla länsstyrelser till del.
Ett övergripande mål för verksamhetsgrenen
kommunikationer är att länsstyrelserna skall ef-

Generellt sett visar länsstyrelsernas resultatredovisning på en hög ambitionsnivå, en effektiviserad förvaltning och en relativt enhetlig hantering av körkortsingripandena. För att nå målet om en effektiv
förvaltning har många länsstyrelser utvecklat personalens kompetens, sett över organisation och arbetssätt samt ökat användningen av IT-stöd. De flesta
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länsstyrelser anger att de följer en gemensam praxis
för körkortsingripanden.
Resultatredovisningen visar dock att enhetligheten
och effektiviteten i handläggningen av körkortsärenden i vissa fall avviker från det resultat som de flesta
länsstyrelser uppvisar. Detta gäller bl.a. antal återkallelser och återkallelsetidens längd vid vissa typer
av trafikbrott.

Beträffande yrkestrafik- och körkortsfrågor föranleder utredningen om länsstyrelsernas roll i trafikoch fordonsfrågor inte någon ändring av rådande
förhållande. Organisationen bör göras mer effektiv
genom att datastödet vid mer vanligt förekommande
ärenden utvecklas, genom att i ökad utsträckning
tillämpa likartad praxis över landet och genom krav
på förbättrad samordning.

Ärendet och dess beredning

Länsstyrelsernas arbete inom transportinfrastrukturområdet.

I december 1995 fick en särskild utredare
(K 1995:160) i uppdrag att göra en översyn av
länsstyrelsernas roll inom fordons-, trafik- och infrastrukturområdena. Utredningen antog namnet
Länsstyrelse- och trafikutredningen. Genom regeringsbeslut senarelades tiden för redovisning av
del- och slutbetänkandet. I oktober 1996 lämnade
utredningen ett delbetänkande (SOU 1996:142), i
vilket man lämnade förslag till hur länsstyrelsernas roll i infrastrukturplaneringen kan göras tydligare och hur länsstyrelserna på ett bättre sätt
kan bidra till förverkligande av de trafikpolitiska
målen på regional nivå. Förslagen i delbetänkandet behandlades sedermera i regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter.
Den 27 januari 1997 lämnade utredningen sitt
slutbetänkande Länsstyrelsernas roll i trafik- och
fordonsfrågor (SOU 1997:6) med förslag till hur
länsstyrelsernas roll i planeringen av kollektivtrafiken
och trafiksäkerheten kan göras tydligare. Utredningen lade också fram olika förslag till hur körkorts- och
yrkestrafikfrågor skall handläggas.
Länsstyrelse- och trafikutredningens slutbetänkande har remissbehandlats. Remissvaren finns tillgängliga i Kommunikationsdepartementet (dnr
K97/413/4).

Länsstyrelserna ansvarar för att samordna och
förankra länsplanerna för regional trafikinfrastruktur. Vidare skall länsstyrelserna fastställa
dessa planer. Nya planer upprättas med fyra års
intervall. För närvarande pågår arbete med planerna som skall gälla fr.o.m. år 1998.
Under år 1996 lämnade Kommunikationskommittén ett betänkande med förslag om infrastrukturinriktning till regeringen. Länsstyrelserna hade i
uppdrag att bistå kommittén i arbetet. Länsstyrelserna gjorde en regional konkretisering och konsekvensbeskrivning av kommitténs förslag. Länsstyrelserna fick senare också uppgiften att redovisa den
politiska förankringen, samarbetet mellan olika organ och uppläggningen av det kommande arbetet
med planen. Statens institut för kommunikationsanalys sammanställde länsstyrelsernas svar. Länsstyrelserna yttrade sig också över Kommunikationskommitténs
betänkande
och
sammanställde
synpunkter från kommunerna i länen. Länsstyrelsernas arbete under år 1996 har varit värdefullt som
förberedelse till det utökade ansvaret inom infrastrukturplaneringen.

Länsstyrelsernas roll inom trafik- och
fordonsområdet
Samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet på regional nivå
Regeringens förslag:
Samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet på
regional nivå skall åvila respektive trafikverk fr.o.m.
den 1 januari 1998.

Utredningens förslag:
Överensstämmer i huvudsak med regeringens förslag.
Utredningen föreslår att länsstyrelserna i fortsättningen skall vara en av flera aktörer i trafiksäkerhetsarbetet.

Regeringens bedömning:
Statens räddningsverk bör bemyndigas att meddela
föreskrifter för länsstyrelsernas föreskriftsarbete vad
beträffar transporter av farligt gods.
86
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cerad och kräver särskild kompetens. Det är viktigt
att samma höga krav kan ställas på bedömningen
över hela landet. Regeringen delar därför utredningens uppfattning att Räddningsverket bör ges en utökad föreskriftsrätt i syfte att stödja länsstyrelserna i
deras nuvarande roll som regional tillsynsmyndighet
för farligt gods.

Remissinstanserna:
Flertalet av remissinstanserna tillstyrker förslaget. Ett
par instanser anser inte att länsstyrelsernas samordningsroll skall upphöra med motiveringen att trafiksäkerhetsarbetet har fungerat väl på länsnivå och att
goda samverkansformer har upprättats.
Skälen för regeringens bedömning:
Rollfördelningen mellan länsstyrelserna och Vägverket på trafiksäkerhetsområdet har av många, däribland Riksdagens revisorer, ansetts som oklar. De
beslut som har fattats av riksdag och regering om att
Vägverket skall ha ett samlat ansvar, s.k. sektorsansvar, för bl.a. trafiksäkerheten och ett ansvar för
de trafikpolitiska målen, gör att regeringen ser det
som en naturlig utveckling att länsstyrelsernas regionala samordningsansvar för trafiksäkerheten på vägarna förs över till Vägverket. Länsstyrelserna kommer även i fortsättningen att vara en viktig aktör i
trafiksäkerhetsarbetet, bl.a. genom upprättandet av
en trafikslagsövergripande länsplan, vid handläggningen av körkortsingripanden och i egenskap av
högsta polismyndighet i länet.
De övriga trafikverken har på ett liknande sätt
som Vägverket ett samlat ansvar för de trafikpolitiska målen inom respektive transportslag. Regeringen
anser därför att även övriga trafikverk bör ges ett
samordningsansvar för trafiksäkerhetsarbetet inom
respektive trafikslag. ´

Körkorts- och yrkestrafikfrågor
Utredningens förslag:
Utredningen har valt att lägga fram två alternativa
förslag för den framtida verksamheten inom körkorts- och yrkestrafikområdet. Utredningen har inte
förordat något av alternativen.
Beträffande körkortsfrågornas organisatoriska
hemvist har utredningen i alternativ 1 föreslagit att
den nuvarande organisationen skall bestå, dvs. att
handläggningen av frågorna blir kvar inom länsstyrelserna. Organisationen föreslås dock göras mer effektiv och mer likartad inom länsstyrelserna, mellan
de olika länsstyrelserna samt mellan Vägverket och
länsstyrelserna. Utredningen förutsätter att ny teknik
utnyttjas.
I alternativ 2 föreslår utredningen att handläggningen av samtliga körkortsfrågor förs över till Vägverket centralt. En och samma myndighet prövar enligt alternativ 2 således ansökan om körkort, sköter
förarprov, utfärdar körkortshandlingen och prövar
körkortsingripandet inklusive den trafikmedicinska
bedömningen. Samma myndighet prövar såväl körkortsfrågor som bilregisterfrågor. Handläggningen
effektiviseras med hjälp av ny teknik.
Beträffande yrkestrafikfrågornas organisatoriska
hemvist har de två alternativa förslagen samma innehåll som för körkortsfrågorna, dvs. att antingen skall
den nuvarande organisationen bestå eller så skall
handläggningen av yrkestrafikärendena föras över till
Vägverket centralt.

Transporter av farligt gods
Utredningens förslag:
Överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna:
Samtliga instanser som har yttrat sig över betänkandet i denna del tillstyrker förslaget. Ett par
länsstyrelser anser dock att länsstyrelserna framgent skall ha möjlighet att beakta befogade regionala skillnader i föreskriftsarbetet.

Remissinstanserna:
Samtliga remissinstanser som har yttrat sig i frågorna
har förordat alternativ 1, dvs. ett bibehållande av den
nuvarande ordningen. Flera av instanserna fäster
uppmärksamhet på att riksdagen i beslut (prop.
1994/95:126,
bet.
1994/95:TU23,
rskr.
1994/95:356) har pekat ut länsstyrelserna som regionala myndigheter för körkorts- och yrkestrafikfrågor, bl.a. med hänsyn till behovet av lokal förankring
och den kompetens som finns hos länsstyrelserna.
Flera instanser pekar också på den effektiva regionala samverkan mellan berörda aktörer som har

Skälen för regeringens bedömning:
Statens räddningsverk har ett myndighetsansvar för
transporter av farligt gods och besitter därmed stor
kompetens på området. Den riskbedömning som kan
bli aktuell vid hanteringen av dessa frågor är kompli87
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uppnåtts. Några länsstyrelser hävdar att ett genomförande av alternativ 2 skulle medföra negativa regionalpolitiska konsekvenser i delar av landet. Vägverket förordar i fråga om körkorts- och
yrkestrafikfrågor att kraftfulla insatser görs för att nå
den höga grad av rationalisering som krävs för att få
effektiva och rättssäkra system för hantering av dessa frågor. Verket bedömer dock att utredningen inte
utgör underlag för ett ställningstagande till att förändra organisationen. Domstolsverket anser, när det
gäller körkortstillstånd och körkortsfrågor, att alter
nativ 2 som innebär att Vägverket skall ta över hanteringen kan komma att medföra komplikationer för
förvaltningsdomstolarnas del. Anledningen till detta
är att enligt de nu gällande forumreglerna för länsrätterna skall beslut överklagas till den länsrätt i vars
län ärendet först prövats. Förslaget att Vägverket
skall ta över handläggningen kan medföra att körkortsmålen kan komma att överklagas till en enda
länsrätt. Antalet körkortsmål uppgick år 1995 till ca
6 400 mål i länsrätterna. Förslaget om centraliserad
handläggning av yrkestrafikfrågorna påverkar också
forumreglerna enligt Domstolsverket.

De resurser som frigörs inom länsstyrelserna vid
genomförandet av de åtgärder som regeringen föreslår, vad gäller länsstyrelsernas samordningsroll på
trafiksäkerhetsområdet samt transporter av farligt
gods, bör användas till förbättrad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken. En förbättrad tillsyn bedömer
regeringen som ett ytterst viktigt medel i arbetet med
att få en effektiv yrkestrafik som bedrivs under lika
konkurrensförhållanden.

Skälen för regeringens bedömning:
Regeringen anser att utredningen inte bör föranleda någon ändring av rådande förhållande.
Ytterligare effektiviseringar och samordning måste
dock ske inom länsstyrelserna, mellan länsstyrelserna
samt mellan de olika länsstyrelserna och Vägverket i
syfte att uppnå de uppställda övergripande målen för
verksamheten. Krav på ökad koordine-ring mellan
länsstyrelserna, liksom krav på en utvecklad enhetlig
praxis och krav på utnyttjande av ny teknik är av
stor vikt för att möjliggöra effektivare handläggning.
Länsstyrelserna har påbörjat ett sådant arbete. Regeringen anser att det är angeläget att detta arbete fortsätter och vidareutvecklas. Även Vägverket har, i
egenskap av central förvaltningsmyndighet, ett ansvar vad gäller utveckling av bl.a. körkortsregistrets
funktion och användning och att i övrigt på central
nivå stödja länsstyrelserna i deras arbete med yrkestrafik- och körkortsfrågor. Hur effektiviseringarna
har genomförts skall av länsstyrelserna och Vägverket redovisas till regeringen.

88

Jord- och skogsbruk,
fiske med anslutande
näringar

23

.

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Förslag till statsbudget för år 1998

Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
Innehållsförteckning
1 Förslag till riksdagsbeslut ........................................................... 5
2 Lagtext ....................................................................................... 7
2.1 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429).............................................................. 7
3 Inledning .................................................................................... 9
4 Internationellt samarbete.......................................................... 15
A 1. Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.... 15
5 Jordbruk och trädgårdsnäring .................................................. 17
B 1. Statens jordbruksverk ................................................. 19
B 2. Stöd till jordbrukets rationalisering m.m..................... 21
B 3. Djurregister................................................................. 21
B 4. Statens utsädeskontroll ............................................... 22
B 5. Statens växtsortnämnd................................................ 23
B 6. Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket ..................... 23
B 7. Bekämpande av växtsjukdomar .................................. 24
B 8. Strukturstöd inom livsmedelssektorn .......................... 25
B 9. Från EG-budgeten finansierat strukturstöd ................. 26
B 10. Regionala stöd till jordbruket ................................... 26
B 11. Från EG-budgeten finansierade regionala stöd.......... 27
B 12. Kompletterande åtgärder inom jordbruket................ 28
B 13. Från EG-budgeten finansierade kompletterande
åtgärder inom jordbruket...................................... 29
B 14. Arealersättningar och djurbidrag m.m. ..................... 30
B 15. Intervention och exportbidrag för
jordbruksprodukter .............................................. 31
B 16. Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m................................................... 32
B 17. Jordbrukets blockdatabas ......................................... 32
6 Fiske......................................................................................... 35
C 1. Fiskeriverket............................................................... 37
C 2. Strukturstöd till fisket m.m......................................... 38
C 3. Från EG-budgeten finansierade strukturstöd
till fisket m.m. ...................................................... 39
C 4. Fiskevård.................................................................... 39
7 Rennäring m.m......................................................................... 41
D 1. Främjande av rennäringen m.m.................................. 41
D 2. Ersättningar för viltskador m.m. ................................ 43
3

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Innehållsförteckning
D 3. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m. .................44
8 Djurskydd och djurhälsovård....................................................45
E 1. Statens veterinärmedicinska anstalt .............................46
E 2. Bidrag till distriktsveterinärorganisationen..................47
E 3. Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder.......48
E 4. Centrala försöksdjursnämnden....................................49
E 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar.........50
9 Livsmedel..................................................................................53
F 1. Statens livsmedelsverk .................................................54
F 2. Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden .................56
F 3. Kostnader för livsmedelsberedskap..............................56
F 4. Livsmedelsstatistik.......................................................57
F 5. Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad
från EG-budgeten..................................................57
F 6. Exportfrämjande åtgärder ...........................................58
10 Utbildning och forskning ........................................................59
G 1. Sveriges lantbruksuniversitet.......................................60
G 2. Skogs- och jordbrukets forskningsråd:
Förvaltningskostnader...........................................61
G 3. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning
och kollektiv forskning..........................................62
G 4. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien .................62
11 Skogsnäring ............................................................................65
H 1. Skogsvårdsorganisationen...........................................69
H 2. Bidrag till skogsvård m.m. ..........................................69
H 3. Insatser för skogsbruket..............................................70
H 4. Internationellt skogssamarbete ...................................70
H 5. Från EG-budgeten finansierade medel för
skogsskadeövervakning .........................................71

4

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. antar regeringens förslag till lag om ändring i
skogsvårdslagen (1979:429)

2. för år 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde
23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

ramanslag

37 414

B 1.

Statens jordbruksverk

ramanslag

220 188

B 2.

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

ramanslag

22 000

B 3.

Djurregister

ramanslag

35 000

B 4.

Statens utsädeskontroll

ramanslag

978

B 5.

Statens växtsortnämnd

B 6.

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

B 7.

ramanslag

1 349

reservationsanslag

26 246

Bekämpande av växtsjukdomar

ramanslag

2 629

B 8.

Strukturstöd inom livsmedelssektorn

ramanslag

110 000

B 9.

Från EG-budgeten finansierat strukturstöd

ramanslag

125 000

B 10. Regionala stöd till jordbruket

ramanslag

717 000

B 11. Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket

ramanslag

325 000

B 12. Kompletterande åtgärder inom jordbruket

ramanslag

1 420 000

B 13. Från EG-budgeten finansierade kompletterande åtgärder inom jordbruket

ramanslag

1 427 500

B 14. Arealersättning och djurbidrag m.m.

ramanslag

4 850 000

B 15. Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter

ramanslag

2 000 000

B 16. Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.

ramanslag

80 000

B 17. Jordbrukets blockdatabas

ramanslag

17 000

C 1.

Fiskeriverket

ramanslag

57 908

C 2.

Strukturstöd till fisket m.m.

ramanslag

30 890

C 3.

Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

ramanslag

84 650

C 4.

Fiskevård

ramanslag

20 000

D 1. Främjande av rennäringen m.m.

ramanslag

61 700

D 2. Ersättningar för viltskador m.m.

ramanslag

46 500

D 3. Stöd till innehavare av fjällägenheter m.m.

ramanslag

1 538

E 1.

ramanslag

75 055

Statens veterinärmedicinska anstalt
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ANSLAG
E 2.

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen

E 3.

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

obetecknat anslag

78 109

ramanslag

18 792

E 4.

Centrala försöksdjursnämnden

ramanslag

6 893

E 5.

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

ramanslag

89 500

F 1.

Statens livsmedelsverk

ramanslag

105 831

F 2.

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden

ramanslag

4 019

F 3.

Kostnader för livsmedelsberedskap

ramanslag

28 614

F 4.

Livsmedelsstatistik

ramanslag

27 084

F 5.

Jordbruks- och livsmedelsstatistik finansierad från EG-budgeten

ramanslag

6 000

F 6.

Exportfrämjande åtgärder

ramanslag

5 000

G 1. Sveriges lantbruksuniversitet

ramanslag

1 021 979

G 2. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltningskostnader

ramanslag

10 806

G 3. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Forskning och kollektiv forskning

ramanslag

195 234

G 4. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

obetecknat anslag

901

H 1. Skogsvårdsorganisationen

ramanslag

257 211

H 2. Bidrag till skogsvård m.m.

reservationsanslag

6 000

H 3. Insatser för skogsbruket

ramanslag

60 700

H 4. Internationellt skogssamarbete

ramanslag

1 405

H 5. Från EG-budgeten finansierade medel för skogsskadeövervakning

ramanslag

6 000

Summa för utgiftsområdet

13 725 623
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i skogsvårdslagen
(1979:429)

Härigenom föreskrivs att 14 och 37 §§ skogsvårdslagen (1979:429)
skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

1

FÖRESLAGEN LYDELSE

14 §
Skogsmarkens ägare är skyldig att enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer underrätta
skogsvårdsstyrelsen om
1. avverkning som skall äga
rum på hans mark,

1. avverkning och uttag av
skogsbränsle som skall äga rum på
hans mark,

2. sådan dikning i samband med avverkning som inte kräver tillstånd
enligt naturvårdslagen (1964:822),
3. vad han avser att göra för att tillgodose naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen i samband med avverkning på hans mark.
37 §
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får föreskriva att särskilda avgifter skall
tas ut i ärenden enligt denna lag.

1. Lagen omtryckt 1993:553.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får föreskriva att särskilda avgifter skall
tas ut i ärenden enligt denna lag
och för att täcka kostnader för
tillsyn och kontroll.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3 Inledning

Utgifterna inom utgiftsområdet är till stor del
bundna av EG:s regelverk och kan påverkas endast
genom förändringar av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP).

Omfattning/ändamål med verksamheter inom utgiftsområdet
Utgiftsområde 23 omfattar jordbruk och trädgårdsnäring, fiske, rennäring, djurskydd och djurhälsovård, livsmedelskontroll, utbildning och forskning
samt skogsnäring. Utgiftsområdet innefattar 40 anslag fördelade på sju verksamhetsområden, där det
dominerande området är jordbruks- och trädgårdsnäring. Inom utgiftsområdet ryms följande myndigheter: Statens jordbruksverk, Statens utsädeskontroll,
Statens växtsortnämnd, Fiskeriverket, Statens veterinärmedicinska anstalt, Centrala försöksdjursnämnden, Statens livsmedelsverk, Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämnden, Sveriges lantbruksuniversitet,
Skogs- och jordbrukets forskningsråd samt Skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna.
För 1998 föreslås att sammanlagt 13 726 miljoner
kronor anslås för utgiftsområdet. Nästan två tredjedelar av utgifterna finansieras från EG-budgeten.
Merparten av EG-stödet, 6,85 miljarder kronor, avser obligatoriska åtgärder såsom arealersättning,
djurbidrag, intervention och exportbidrag. Därtill
kommer delfinansierade, frivilliga stöd och ersättningar som förutsätter nationell medfinansiering. Till
dessa hör miljöersättningar, stöd till mindre gynnade
områden och strukturstöd.
ÄNDAMÅL

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1, 2
1996 2
1997
1995/96

17 316,1

8 824 150

64

Nationell medfinansiering av EG-stöd

2 053 390

15

Forskning och utbildning (inkl. SLU och
SJFR)

1 228 920

9

Myndigheter (exkl. SLU och SJFR)

715 932

5

Övrigt

903 231

7

Totalt

13 725 623

100

12 065,9

1999

2000

13 725,6

13 792,2

13 861,4

1. 18 månader.
2. Återbetalda omställningsstöd redovisades under budgetåret 1995/96
som inkomst under anslag. För jämförbarhetens skull har dessa inkomster –
953,1 mkr – exkluderats i tabellen.

Sammanfattande kommentarer till verksamhets- och
ekonomiskt utfall
I tabellen redovisas de faktiska utgifterna för budgetåret 1995/96 och år 1996, prognosticerade utgifter
för år 1997, förslaget för år 1998 samt beräkningar
för åren 1999 och 2000. Skillnaden mellan anslagna
medel för det förlängda budgetåret 1995/96 och det
faktiska utfallet är betydande. Underutnyttjandet
uppgick till nästan 3,5 miljarder kronor. Detta förklaras av att utgifterna för arealersättning och intervention blev lägre än vad som budgeterats samt att
det finns en tidsförskjutning mellan beslut och utbetalning för flertalet EG-medfinansierade stöd, vilket
innebär att stöd som beviljades år 1996 istället betalas ut under innevarande år. Prognosen för år 1997
överstiger kraftigt utfallet för år 1996, vilket till stor
del förklaras av att den nyssnämnda tidsförskjutningen mellan beslut och utbetalningar samt att utgifterna
för intervention ökade mellan åren. I förslaget för år
1998 utökas ramen ytterligare med anledning av att
miljöprogrammet föreslås byggas ut.

Andel
(%)

EG-stöd

10 171,5

1998

Beloppen anges i tusental kronor.
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Större förändringar
Nivån på miljöersättningsprogrammet höjdes med
600 miljoner kronor från år 1997 för att främja flerårig vallodling. Samtidigt infördes ett nytt investeringsstöd till jordbruket om 120 miljoner kronor.
För innevarande år minskades bl.a. anslagen för
beredskapslagring av livsmedel, företagshälsovård
och avbytarverksamhet samt prisstöd till rennäringen.
Därutöver genomfördes en genomgripande omorganisation och rationalisering av Skogsvårdsorganisationen.
Sammantaget anslogs betydligt mer medel inom
utgiftsområdet år 1997 än året innan.
Regeringen har i skrivelse 1996/97:80 Berättelse
om verksamheten i EU under 1996 redogjort för viktigare förordningar och direktiv. Några viktiga beslut
och förslag som berör utgiftsområdet är bl.a.:

(CAP). En viktig målsättning i det svenska EU-arbetet
är att medverka till en övergripande reform av CAP.
En miljöanpassning av det svenska jordbruket
uppnås genom att värna den biologiska mångfalden,
kulturmiljön och det varierade odlingslandskapet,
ytterligare reducera jordbrukets negativa miljöpåverkan, främja utvecklingen av ekologisk produktion
samt att åstadkomma en ökad miljöhänsyn i det
konventionella jordbruket.
Skogsnäringen är en av de viktigaste exportnäringarna. Gällande skogspolitik innebär bl.a. att skogen
och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning
samtidigt som den biologiska mångfalden behålls.
Produktions- och miljömålen skall väga lika tungt.
En av huvuduppgifterna för den statliga Skogsvårdsorganisationen är att med rådgivning och andra åtgärder bidra till att de som verkar i skogsbruket får
tillräckliga kunskaper om skogsskötsel, naturvård,
kulturmiljövård m.m.
Fiskeripolitiken skall verka såväl nationellt som internationellt för att vatten- och fisktillgångar utnyttjas på ett sådant sätt att de långsiktigt medverkar till
livsmedelsförsörjning och välstånd. Detta skall ske
med en god hushållning som möjliggör att fiskresurserna kan nyttjas långsiktigt och att den biologiska
mångfalden bevaras.
Minoriteters rättigheter skall respekteras. En särställning bland minoriteterna har samerna som Sveriges ursprungsbefolkning. Hänsyn skall tas till såväl
språk och kultur som de traditionella näringarna.
Miljömålet för rennäringen innebär att denna skall
bedrivas med bevarande av naturbetsmarkernas långsiktiga produktionsförmåga så att dessa ger en uthålligt god avkastning samtidigt som den biologiska
mångfalden bevaras.
Jakten skall baseras på vad som är ett hållbart utnyttjande av viltstammarna.
Målen för djurskyddet och djurhälsovården är ett
gott hälsotillstånd bland husdjuren och ett gott djurskydd samt en begränsning av användningen av försöksdjur.
Utbildnings- och forskningsinsatser inom utgiftsområdet har betydelse för att lösa miljöproblem och
för att åstadkomma en tryggad livsmedelsförsörjning.
Deltagande i EU:s och internationella forskningsprogram ger nya möjligheter till internationell samverkan
inom forskningen.

– rådets beslut om ett system för identifiering och
registrering av nötkreatur samt märkning av nötkött;
– rådets beslut om vissa krav för djurtransporter;
– rådets beslut att Sveriges undantag för fetthalten i
mjölk, enligt anslutningsakten, utsträcks till den
31 december 1999;
– rådets godkännande av den s.k. Novel Foodsförordningen om märkningsregler för nya livsmedel t.ex. sådana som innehåller genetiskt modifierade organismer;
– beslut av ständiga foderkommittén om förbud
mot antibiotikan avoparcin för att motverka förekomsten av antibiotika-resistenta bakteriestammar;
– rådets och Europaparlamentets behandling av en
översyn av miljöhandlingsprogrammet ”Towards
Sustainability”, vilket syftar till en integrering av
miljöarbetet i alla sektorer, bl.a. jordbrukssektorn;
– rådets antagande av ett flerårigt utvecklingsprogram för fiskeflottan (FUP IV);
– EG-kommissionens förslag till EU:s framtidsplan
”Agenda 2000”.
Mål inom utgiftsområdet
Viktiga mål inom utgiftsområdet är uthållig ekonomisk tillväxt, regional balans, landsbygdsutveckling,
ökad sysselsättning och miljöanpassning. Det svenska
jordbrukets, skogsbrukets, fiskets och den svenska
livsmedelsindustrins villkor har stor betydelse för
möjligheten att nå dessa mål. Livsmedelsindustrins
framtida konkurrenskraft bygger på möjligheten att
vidareutveckla en produktion som bättre möter konsumenternas krav på hög kvalitet, miljöanpassning
och omsorg om djur. Livsmedelspolitiken bör främja
en sådan utveckling.
En stor del av verksamheten i utgiftsområdet sker
inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken

Prioriteringar för 1998
För 1998 föreslås bl.a.:
– utbyggt miljöprogram för jordbruket
– ökade resurser till fiskevården
– utökning av antalet utbildningsplatser vid Sveriges
lantbruksuniversitet
– resurser för exportfrämjande åtgärder
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– utveckling av alternativa system för värphöns

På animaliesidan har utfallet varierat mer. Producentpriserna på samtliga animalieprodukter utom
mjölk sjönk under år 1995. Nötköttspriserna fortsatte att falla kraftigt under år 1996 främst till följd av
BSE-krisen. Även fårköttssektorn hade en mycket
svag prisutveckling. Prisuppgifter för första kvartalet
1997 visar på en stark återhämtning av fårkötts- och
äggpriserna.
Lönsamheten inom jordbruket förbättrades markant mellan åren 1994 och 1995, till stor del tack vare de införda EG-stöden. Under år 1996 skedde en
svag lönsamhetsförsämring. Konsumentpriserna på
s.k. jordbruksreglerade livsmedel sjönk obetydligt
mellan åren 1994 och 1995. Priserna sjönk med 7 %
år 1996 vilket i princip motsvarar momssänkningen
på 7,4 % den 1 januari 1996. Under perioden 1990–
1996 sjönk konsumentpriserna med 10 %. Delvis på
grund av en försämrad kronkurs steg priserna något
under första halvåret 1997. I flera EU-länder
(Danmark, Tyskland, Storbritannien och Österrike)
har livsmedelspriserna ökat kraftigare under 1990–
talet än i Sverige.
EU-medlemskapet har för Sveriges del inneburit en
kraftigt ökad utrikeshandel av jordbruksvaror och
livsmedel. Värdemässigt ökade exporten med 30 %
mellan åren 1994 och 1995. Den EU-interna exporten stod för hela ökningen medan exporten till länder
utanför EU minskade något. Importen minskade obetydligt mellan åren 1994 och 1995. Det skedde dock
en förskjutning i länderfördelningen från tredjelandsimport till alltmer EU-intern import.
Den totala exporten fortsatte att öka under år
1996 men i en måttligare takt än tidigare, delvis på
grund av en starkare krona. Ökningen uppgick till
7 %. Under år 1996 ökade exporten till tredje land
mer än den EU-interna exporten. Importen ökade
med 5 % mellan åren 1995 och 1996. Mer än två
tredjedelar av denna import kom från andra EUländer. Även när det gäller importen har en gradvis
förskjutning skett till förmån för EU-länderna.
Exporten har tagit ny fart under år 1997. Siffror
för perioden januari–maj visar på en ökning med
37 % jämfört med samma period 1996. För importen redovisas en ökning på 11 % under perioden.
Underskottet i handeln med jordbruksvaror och
livsmedel fortsätter därmed att minska.
Av den svenska skogsmarksarealens drygt 23 miljoner ha ägs ca hälften av privatpersoner. Statens eget
skogsmarksinnehav utgör numera endast ca 5 % av
arealen. Antalet privata skogsägare är ca 350 000.
Antalet sysselsatta i skogsbruket har minskat kraftigt under senare år och uppgår till 26 000. Inom trävaruindustrin finns det 44 000 sysselsatta och inom
massa- och pappersindustrin 50 000.
Skogs- och skogsindustriprodukter hade år 1995
ett utrikeshandelsnetto på 78 miljarder kronor.
Skogsnäringen är sålunda en av Sveriges mest betydelsefulla näringar. Exportvärdet uppgick till 94 mil-

– ytterligare medel för ersättning för viltskador och
rovdjursrivna renar
– resursförstärkning av Jordbruksverket

Resultatbedömning
Tillståndet och utvecklingen inom området
Jordbruk och trädgårdsnäring beräknas sysselsätta ca
90 000 personer i ungefär lika många företag. Sektorn utgörs till en betydande del av småföretag. För
år 1997 beräknas jordbrukets driftöverskott, skillnaden mellan intäkter och kostnader, öka väsentligt.
Jordbruksproduktionen skapar också sysselsättning i
efterföljande led. Industriledet svarar för ungefär
60 000 anställda eller ca 10 % av antalet sysselsatta
inom industrin. Därmed är livsmedelsindustrin den
tredje största industrisektorn från sysselsättningssynpunkt. Även om det råder stora skillnader mellan olika delbranscher karaktäriseras livsmedelsindustrin av
betydande storleksvariation. Den är dessutom spridd
över hela landet.
De direkt sysselsatta i fiskerinäringen är ca 3 500
yrkesfiskare, ca 1 000 personer inom vattenbruket
och ca 3 000 i fiskberedningsindustrin. Rennäringen
sysselsätter ca 2 500 samer fördelade på ca 1 000 företag. Till detta kommer att såväl jordbruket som fisket och rennäringen har betydelse för sysselsättningen
inom turistnäringen.
Jordbruket har såväl positiva som negativa effekter
på miljön. Till de positiva hör det vackra odlingslandskapet och en rik biologisk mångfald. Till de negativa
hör bl.a. växtnäringsläckage och bekämpningsmedelsanvändning. Under de senaste åren har de negativa effekterna kunnat reduceras genom olika åtgärdsprogram, dock inte i den utsträckning som
sattes upp i miljömålen. Jordbruket har t.ex. minskat
utsläppen av kväve – ett av jordbrukets största miljöproblem – från ca 32 000 ton år 1985 till ca 24 000
ton år 1995, dvs. med ca 25 %. Användningen av
bekämpningsmedel i jordbruket har minskat kraftigt
och försäljningen år 1996 motsvarar en minskning
med ca 65 % jämfört med genomsnittet för perioden
1981–1985. I propositionen Hållbart fiske och jordbruk (prop. 1997/98:2) redovisas arbetet för att öka
jordbrukets miljöanpassning.
EG:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, har
haft varierande effekter på de olika delsektorerna inom jordbruket i Sverige. Flertalet vegetabilieprodukter har gynnats av EU-medlemskapet, dels beroende
på ett starkare stödsystem, dels beroende på höga
världsmarknadspriser som fått återverkningar på
EU:s interna marknad. Undantag gäller dock för havre och oljeväxter.
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jarder kronor och importvärdet till endast 16 miljarder kronor.
Virkesförrådet i skogarna har ökat med 60 % sedan mitten av 1920-talet. Den årliga skogstillväxten
är ca 100 miljoner kubikmeter medan avverkningarna för närvarande är endast 70 miljoner kubikmeter.
Miljötänkandet integreras i snabb takt i skogsbruket, miljöprogram utarbetas och diskussioner pågår
om former för miljöcertifiering och miljöledning.
Skogens och skogsbrukets utveckling kommer att
få en bred belysning i den utvärdering av skogspolitiken som Skogsstyrelsen gör på uppdrag av regeringen. En redovisning skall lämnas till riksdagen under
år 1998.

handlar utvärderingen i sin helhet i propositionen
Hållbart fiske och jordbruk (prop. 1997/98:2).
Ett förslag till EG-kommissionen om ett utökat
miljöprogram har överlämnats i juli 1997. Förutom
höjda ersättningsnivåer, utökade arealmål och vissa
nya miljöåtgärder innehåller förslaget en rad ändringar som avser att förenkla ansökningsförfarandet
och administrationen av programmet.
Regeringen har i EU drivit kravet om ursprungsmärkning av nötkött. Under våren 1997 beslöt EU:s
jordbruksministrar om en obligatorisk ursprungsmärkning.
Sverige har tillsammans med övriga Östersjöstater
genom Fiskerikommissionen för Östersjön utarbetat
en långsiktig aktionsplan för laxen i Östersjön för att
nå målet om ett ökat vildlaxbestånd och en bättre
balans mellan vild och odlad lax.
Vid mötet med nordsjöstaternas miljö- och fiskeriministrar i mars 1997 i Bergen lades fast en grund för
utformning av ett hållbart och ansvarsfullt fiske i
Nordsjön samt för att rädda fiskens vitala livsmiljöer.

Viktigare statliga insatser inom utgiftsområdet
Arbetet med att förbereda Sveriges position inför reformeringen av CAP har under året intensifierats. I
juni 1997 överlämnade Kommittén för reformering
av EU:s gemensamma jordbrukspolitik betänkandet
Mat & miljö – Svensk strategi för EU:s jordbruk i
framtiden (SOU 1997:102). Den och de tidigare av
kommittén presenterade expertrapporterna utgör nu
ett viktigt underlag för den fortsatta beredning som
för närvarande pågår inom Regeringskansliet.
Den svenska strävan att avreglera och förenkla den
gemensamma jordbrukspolitiken ställer krav på hög
kompetens för att kunna följa och analysera jordbrukspolitiken och dess konsekvenser på längre sikt.
För att bättre kunna utnyttja den kompetens som i
dag finns inom myndigheter, universitet och andra
institutioner samt vidmakthålla en fortsatt kompetensuppbyggnad, framför allt med ekonomisk inriktning inom området bedömer regeringen att det krävs
en förstärkning av institutionell och organisatorisk
karaktär. Regeringen avser att under hösten se över
hur en förstärkning av den analytiska kompetensen
inom jordbrukspolitikens område långsiktigt kan organiseras.
Ett miljöersättningsprogram för jordbruket har utarbetats i enlighet med riksdagens beslut (prop.
1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126).
Kostnadsramen för miljöprogrammet höjdes ytterligare år 1997 genom att 600 miljoner kronor tillfördes programmet som syftar till att stimulera flerårig
vallproduktion. Inom programmet erbjuds jordbrukare att göra miljöåtaganden för vilka de kompenseras för den kostnad eller det inkomstbortfall som åtagandet innebär. Jordbruksverket har i samråd med
Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet utvärderat det svenska miljöprogrammet med avseende på
programmets ändamål och resultat. Utvärderingen
visar att förutsättningarna att nå miljömålen med
hjälp av programmet i allmänhet är goda eftersom
anslutningen för flera åtgärder är stor. Utvärderingen
av i vilken omfattning programmets miljökvalitetsmål
har uppnåtts, kommer att göras inom ramen för uppföljningen av CAP:s miljöeffekter. Regeringen be-

Regeringens slutsatser
Regeringen föreslår ett utökat miljöprogram fr.o.m.
år 1998 med 700 miljoner kronor per år, varav 350
miljoner kronor erhålls från EG-budgeten. Detta förstärker de åtgärder som bedöms önskvärda för att
främja jordbrukets positiva inverkan på natur- och
kulturmiljön och förbättrar sektorns konkurrenskraft
genom omställning till mer miljöanpassad produktion. Totalt omfattar miljöprogrammet 2,8 miljarder
kronor inklusive 50 % medfinansiering från EU. Detta motsvarar hela den ram som tilldelats Sverige i anslutningsfördraget med EU. Regeringen har i proposition om hållbart fiske och jordbruk (prop.
1997/98:2) lämnat förslag om utformningen av det
utbyggda miljöprogrammet.
En allmän fiskevård ingår som en del i ansträngningarna för att åstadkomma ett ekologiskt hållbart
fiske. Förslag om detta lämnas i prop. 1997/98:2. Det
finns enligt regeringens bedömning behov av ökade
åtgärder på fiskets område och föreslår att totalt 20
miljoner kronor anvisas för fiskevård.
Med anledning av regeringens program för en utökning av antalet studieplatser inom högskolan föreslås att antalet helårsplatser vid Sveriges lantbruksuniversitets utbildningar ökas med 450 platser.
Medlemskapet i EU innebär att Sverige återigen
ingår i ett övergripande och komplicerat jordbrukspolitiskt system. Vägledande i arbetet med att medverka till en fortsatt och utvidgad reform av CAP bör
vara en ökad marknadsorientering och förenkling.
Reformen bör leda till en mer konsumentinriktad
jordbrukspolitik och väsentligt minska EG:s jordbruksutgifter. Den skall bidra till ökad miljöanpass-
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ning av och möjliggöra mer etisk hänsyn i produktionen. Jordbrukspolitiken skall underlätta för det europeiska jordbruket att hävda sig i den internationella
konkurrensen. Målet är en fri handel inom jordbruksområdet och rättvisa villkor mellan industrioch utvecklingsländer. Reformen bör underlätta
östutvidgning av EU.
Kommissionens presentation av framtidsplanen
”Agenda 2000” innehåller även förslag till en reform
av jordbrukspolitiken, vilka regeringen bedömer vara
ett steg i rätt riktning.

Regeringen avser under hösten 1997 tillkalla en
utredare i syfte att effektivisera och minska kostnaderna för den svenska administrationen av EG:s
jordbrukspolitik. Särskilt angeläget är att en fullgod
kontroll- och tillsynsverksamhet av stödåtgärder och
bidrag kan bedrivas. Misskötsel kan leda till ekonomiska sanktioner som belastar statsbudgeten.
Regeringen bedömer medelsbehovet inom utgiftsområdet till 13 726 miljoner kronor för år 1998. För
år 1999 beräknas ramen till 13 792 miljoner kronor
och för år 2000 till 13 861 miljoner kronor.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
UTGIFT
1995/96

Internationellt samarbete

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997 2

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

36,9

34,7

37,4

39,3

37,4

37,4

37,4

13 676,31

7 706,0 1

11 117,2

9 539,3

11 379,9

11 388,4

11 397,3

Fiske

192,2

146,7

258,4

221,7

193,4

190,3

191,8

Rennäring m.m.

134,0

104,2

105,7

96,9

109,7

109,7

109,7

Djurskydd och djurhälsovård

483,8

344,9

285,4

328,2

268,3

272,4

276,6

Livsmedel

446,1

268,2

172,6

202,9

176,5

180,7

185,2

1 744,2

1 160,7

1 197,0

1 218,6

1 228,9

1 280,2

1 322,5

602,6

406,2

370,0

419,2

331,3

333,0

340,8

17 316,1

10 171,5

13 543,9

12 065,9

13 725,6

13 792,2

13 861,4

Jordbruk och trädgårdsnäring

Utbildning och forskning
Skogsnäring
Totalt för utgiftsområde 23

1. Återbetalda omställningsstöd redovisades under budgetåret 1995/96 som inkomst under anslag. För jämförbarhetens skull har dessa inkomster – 953,1
mkr – exkluderats i tabellen.
.
2. Varav 232,2 mkr anvisat på tilläggsbudget.

Utgiftsprognosen för år 1997 tyder, i likhet med
utfallet för föregående budgetår, på ett underutnyttjande. Utbetalning av miljöstöd till flerårig vallodling
för år 1997 beräknas ske först nästa år vilket minskar
årets utgifter med 600 miljoner kronor. På grund av
gynnsamma världsmarknadspriser blir utgifterna för
intervention mer än 700 miljoner kronor lägre än vad
som budgeterades för året. De minskade utgifterna
motsvaras dock av minskade inkomster eftersom utgifterna finansieras helt från EG-budgeten. Samma
gäller för anslaget för arealersättning och djurbidrag
som beräknas underskridas med 400 miljoner kronor.
Den föreslagna ramen skiljer sig något från den i
den ekonomiska vårpropositionen beräknade ramen.
Avvikelsen förklaras i tabellen nedan.

Utgifterna för vissa EG-finansierade stöd är svårbudgeterade, särskilt utgifterna för intervention och
exportbidrag. Utfallet för föregående år liksom prognosen för innevarande år tyder dock på att utgifterna överskattats, vilket motiverar justeringar av anslagen.
I den ekonomiska vårpropositionen aviserades att
utgiftsområdesramen kan komma att justeras för
bl.a. en ökning av antalet utbildningsplatser vid SLU
och för administration av system för märkning och
identifiering av nötkreatur. Så har nu skett. Vidare
har medel överförts till Sametinget inom utgiftsområde 1 samt till Länsstyrelsen i Gotlands län inom utgiftsområde 18.
Kostnaderna för registrering och identifiering av
nötkreatur beräknas uppgå till 35 miljoner kronor
per år och föreslås finansieras med avgifter som redovisas mot inkomsttitel på statsbudgeten. Kostnaderna
täcks av anslagsmedel varför utgiftsområdesramen
utökas.
I den ekonomiska vårpropositionen aviserade regeringen en besparing om 50 miljoner kronor på regionala stöd till jordbruket. Sammantaget gör regeringen bedömningen att besparingen inte bör
genomföras då motsvarande förstärkningar på statsbudgetens inkomstsida nu beräknas uppnås genom
inleveranser av medel, bl.a. lagringsavgiften på socker
och ris, inom utgiftsområdet.

AVVIKELSER FRÅN DEN EKONOMISKA
VÅRPROPOSITIONEN (MKR)
Ekonomisk vårproposition
Beräknad minskning av medel från EG-budgeten

13 938
-308

Djurregister

+35

Regionala stöd till jordbruket

+50

Omföringar till/från andra utgiftsområden

+16

Teknisk justering av förvaltningskostnadsanslag
Budgetpropositionen 1998

-5
13 726
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4 Internationellt samarbete

A 1.

Omfattning/ändamål
Många av de problem som världen i dag står inför
kan bemötas enbart på global nivå genom multilateralt samarbete. Som exempel kan nämnas den globala livsmedelsförsörjningen, övergripande hälsofrågor för människor och djur liksom de stora
miljöfrågorna. Vidare kräver det nationella beslutsfattandet internationella utblickar och hänsynstaganden. Detta gäller inte minst inom vårt närområde i
Östeuropa där det sker stora förändringar som har
inverkan på vår marknad. Det är av stor vikt att Sverige aktivt deltar i det internationella samarbetet inom jordbrukets och fiskets områden.
Målet för verksamheten är att främja ett effektivt
internationellt samarbete inom Jordbruksdepartementets verksamhetsområde.
Det internationella samarbetet inom Jordbruksdepartementets ansvarsområde utanför EU sker huvudsakligen i större multilaterala organisationer, exempelvis FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation
(FAO) och i OECD:s jordbruks- och fiskerikommittéer men också inom organisationer som Internationella rådet för havsforskning (ICES), Unionen för
skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV) och åtskilliga andra organ. I detta sammanhang skall också
nämnas att ett omfattande samarbete också sker med
våra nordiska grannländer inte minst inom ramen för
Nordiska Ministerrådet.

1995/96

Bidrag till vissa internationella
organisationer m.m.
Utgift

36 936

Utgift

34 664

1997

Anslag

37 414

1998

Förslag

37 414

1999

Beräknat

37 414

2000

Beräknat

37 414

Därav

1996

Utgiftsprognos

39 284

Beloppen i tusental kronor.

De utgifter som belastar anslaget är huvudsakligen
medlemsavgifter samt kostnader för deltagande i olika möten som de internationella organisationerna
anordnar. Den största posten avser kostnaderna för
FAO-medlemskapet.
Vidare används anslaget till att finansiera vissa internationella konferenser o.dyl. som Sverige åtagit sig
att stå värd för. En del av anslaget avser kostnader
för bilateralt forskarutbyte med länder i Central- och
Östeuropa.
En viktig faktor som styr utgifterna på området är
kronkursutvecklingen, framför allt gentemot USAdollarn.
På grund av en förhållandevis stark dollar beräknas anslagskrediten behöva tas i anspråk innevarande
år.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

36,9

34,7

39,3

Regeringens överväganden
1998

1999

2000

37,4

37,4

37,4

Resultatinformation
Det är svårt att entydigt bedöma resultatet av verksamheten, eftersom den är uppdelad på flera olika
organisationer och sker inom flera olika sakområden.
Generellt kan dock sägas att Sverige antingen som
enskild medlemsstat, eller genom samarbetet inom
EU, aktivt verkar för måttfullhet i organisationernas
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utgiftsåtaganden, dvs. en högre grad av prioritering
av åtaganden och en tydligare styrning.
Beträffande anslaget för år 1999 har regeringen
beslutat att Sverige skall åta sig värdskapet för ICES
jubileumsmöte år 1999. Utgifterna för mötet beräknas till 650 000 kronor och förutsätts belasta anslaget. Regeringen gör tills vidare bedömningen att
kostnaderna ryms inom ramen för anslaget. År 2000
planeras inga förändringar i verksamheten.

Slutsatser
Regeringen anser att den internationella verksamhet
som ligger inom Jordbruksdepartementets verksamhetsområde skall fortsätta i oförändrad omfattning
och bedömer anslagsbehovet till 37 414 000 kronor
för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.
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5 Jordbruk och trädgårdsnäring

Förändringarna i driftsöverskott mellan åren 1994
och 1995 beror till största delen på EG-stödens storlek i förhållande till tidigare svenska stöd. Åren 1995
och 1996 påverkades driftsöverskotten av återbetalningar av det svenska omställningsstödet samt att vissa stödutbetalningar först ägde rum år 1997.
De s.k. direktstödens omfattning har ökat väsentligt som en följd av EU-medlemskapet. Den totala
nivån på dessa stöd som den redovisas i Jordbruksverkets sektorskalkyl framgår av följande sammanställning:

Omfattning/ändamål
Verksamhetsområdet Jordbruk och trädgårdsnäring
omfattar jordbruksadministration, vegetabilie- och
animalieproduktion samt miljö-, struktur- och regionalpolitiska åtgärder på jordbruksområdet. Verksamhetens tyngdpunkt är genomförande och tillämpning av EG:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP).
Målen för CAP formulerades redan i Romfördraget. De generella målen för CAP äger fortfarande giltighet. Det har dock under de senaste 10 åren skett
relativt omfattande förändringar av politikens innehåll, den viktigaste genom 1992 års reform. Denna
innebar bl.a. en övergång från rena prisstöd till en
kombination av prisstöd och direktbidrag.
För att uppnå dessa mål används regleringar av
den interna marknaden och priserna, gränsskydd, direktstöd samt miljö- och strukturpåverkande insatser.
Beslut om ambitionsnivå och inriktning fattas av rådet. EG-kommissionen och i förlängningen de nationella myndigheterna beslutar om tillämpningen och
hur CAP skall administreras. Dessa regler är till stora
delar direkt bindande för respektive medlemsstat.
Den svenska regeringens möjligheter att påverka dessa är således begränsade, åtminstone på kort sikt.
Statens jordbruksverk är central förvaltningsmyndighet inom verksamhetsområdet. Länsstyrelserna
svarar för den regionala administrationen. Vidare har
Fiskeriverket, Generaltullstyrelsen, Naturvårdsverket,
Riksantikvarieämbetet och Skogsvårdsorganisationen
visst ansvar inom området.
Jordbruksverket redovisar löpande den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdet i en s.k.
sektorskalkyl för jordbruket. Här redovisas bl.a.
jordbrukets driftsöverskott, dvs. de totala intäkterna
minus de totala kostnaderna. För perioden 1994–
1997 redovisas följande driftsöverskott:
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1994
1995

2 091

3 698

1996 (PREL)

1997 (PROG)

2 972

4 391

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1994
1995

2 709

1996 (PREL)

1997 (PROG)

5 766

7 775

5 140

År 1996 ansökte ca 60 000 jordbrukare om arealersättning. Motsvarande siffra för djurbidrag låg på
ca 44 000.
Nedan framgår utgiftsutvecklingen inom verksamhetsområdet. Återbetalda omställningsstöd under
budgetåret 1995/96 har exkluderats för jämförbarhetens skull.
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

13 676,3

7 706,0

9 539,3

1998

1999

2000

11 379,9

11 388,4

11 397,3

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Införandet av CAP har lett till administrativa inkörningsproblem. Informationsbehovet, såväl mellan
myndigheterna som mellan myndigheterna och jordbrukarna, har varit mycket stort.
Administrationen på såväl central som regional nivå tar betydande resurser i anspråk. För Jordbruksverket har det inneburit att ca 40 % av verkets kostnader är EU-relaterade. Motsvarande siffra för
länsstyrelserna är ca 20 %. Jordbruksverket har bl.a.
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konstaterat att såväl verket som länsstyrelserna endast erhållit täckning för en del av de merkostnader
det svenska deltagandet i CAP medfört.
Eftersom länsstyrelserna inom respektive län enligt
gällande föreskrifter svarar för uppgifter i administrationen av den gemensamma jordbrukspolitiken ställer
det svenska deltagandet i CAP även fortsatt mycket
stora krav på deras medverkan när det gäller administration och kontroll. Som nämnts går i genomsnitt
drygt 20 % av länsstyrelsernas administrativa resurser till jordbruksområdet. Administrationen av EG:s
stödsystem svarar för den klart övervägande delen av
dessa kostnader. Detta har inneburit att personalen
på länsstyrelserna tvingas ägna en stor del av sin tid
åt dessa frågor, vilket medför att andra typer av
ärenden och verksamhet prioriterats ned. Vissa inkörningsproblem kvarstår, främst inom de stödsystem som kommit igång senare. Detta har lett till att
gällande regelverk inte alltid tillämpats på ett helt likformigt sätt inom olika delar av landet, vilket är ett
krav från EU.

till reformer av EG:s gemensamma jordbrukspolitik
och en strategi för reformernas genomförande (dir.
1995:109). Syftet med reformerna skall vara att
marknadsorientera, avreglera och miljöanpassa CAP.
Bakgrunden till uppdraget är dels en växande kritik
mot CAP även i dess reviderade form, dels de nya
krav som ställs på CAP vid en utvidgning av EU mot
öst. Även de åtaganden rörande neddragningar av
internstöd, direktbidrag och exportsubventioner som
följde av Uruguayrundan samt besluten vid FN:s konferens om miljö- och utveckling år 1992 har utgjort
bakgrund till utredningen. Utredningen överlämnade
den 29 juni 1997 sitt betänkande Mat & Miljö,
Svensk strategi för EU:s jordbruk i framtiden (SOU
1997:102). Betänkandet remissbehandlas för närvarande. Regeringen avser att återkomma till riksdagen
i dessa frågor under våren 1998.
Som ett led i regeringens målsättning att stärka
och expandera den svenska livsmedelssektorn har en
särskild utredare tillkallats med uppgift att bl.a. lägga
fram förslag till ett program för att påskynda livsmedelssektorns förnyelse och expansion till en näringsgren med internationell konkurrenskraft (dir.
1996:73). Bakgrunden till uppdraget är att denna
sektor hittills varit hemmamarknadsorienterad. Exporten har varit koncentrerad till endast ett fåtal områden. Den växande internationaliseringen måste mötas med ett program för ökad export och
produktförädling. Utredningen skall presentera sitt
betänkande under hösten 1997.
Under 1997 har ett nytt delprogram inom jordbrukets miljöprogram framförhandlats med EGkommissionen och införts. Programmet syftar till att
stimulera flerårig vallproduktion. Miljöprogrammet
för jordbruket har vidare utvärderats med avseende
på programmets ändamål och resultat. Behovet av
förändringar och förenklingar av programmet har
övervägts. Regeringen har med utvärderingen som
grund föreslagit en rad förändringar samt en utbyggnad av programmet.
Utbyggnaden innebär bl.a. att ett nytt delprogram
för främjande av resurshushållande konventionellt
jordbruk och en ny ersättningsform för restaurering
av slåtterängar införs. Regeringens ambition är att
det utbyggda miljöprogrammet skall kunna införas
under år 1998.

Större förändringar
Jordbruket och livsmedelsindustrin har en långsiktigt
viktig roll för den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen inom gemenskapen. Detta måste prägla
reformarbetet. Likaså måste en kommande reform
främja miljöanpassade produktionsmetoder i jordbruket som möter konsumenternas krav på säkra
livsmedel av hög kvalitet.
Regeringen har vid flera tillfällen uttalat sig angående nödvändiga förändringar av CAP. Det behövs
en genomgripande reformering av CAP men den
måste ske planerat och i en takt som tar hänsyn till
sociala och regionala konsekvenser liksom konsekvenserna för miljön.
I mitten av juli 1997 presenterade EGkommissionen huvuddragen i EU:s framtidsplan
”Agenda 2000”, dvs. bedömningar om vilka utmaningar som kommer att möta EU åren 2000 till 2006
och hur dessa skall hanteras. Förslagen i planens
jordbruksdel innebär en fortsättning av 1992 års reform genom ytterligare skifte från prisstöd till direkt
kompensation inom spannmåls-, nötkötts- och
mjölksektorerna. Vidare innehåller planen utvecklandet av en integrerad landsbygdspolitik med bl.a.
stärkta miljöinslag. Förslagen kommer att behandlas i
olika arbetsgrupper under hösten 1997. En rapport
skall lämnas till rådet i december 1997.
Regeringen anser att de föreslagna åtgärderna inom vegetabilie- och animaliesektorerna innebär steg i
rätt riktning, men att de inte är tillräckligt långtgående. Miljö- och strukturåtgärderna behöver analyseras
djupare.
Chefen för Jordbruksdepartementet tillkallade
med stöd av regeringens bemyndigande den 27 juli
1995 en parlamentarisk kommitté med uppgift att
från svensk utgångspunkt utarbeta ett samlat förslag

Prioriteringar för 1998
För 1998 föreslår regeringen att ytterligare 700
miljoner kronor tillförs miljöersättningsprogrammet så att det totalt omfattar ca 2,8 miljarder kronor. Därmed har miljöprogrammet nått den omfattning som Sverige framförhandlade vid EUmedlemskapet.
Behovet av information från myndigheterna till
jordbrukarna har visat sig vara fortsatt mycket stort.
Detta märks inte minst på den höga felprocenten i de
inkomna stödansökningarna. Länsstyrelserna har ef-
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ter hand tillförts medel för att kunna förbättra informationsinsatserna, främst avseende miljöprogrammet.
Den decentraliserade förvaltningsstruktur som
Sverige har valt innebär bl.a. att länsstyrelsernas personal svarar för den fysiska kontroll som sker på berörda företag. Kraven på länsstyrelsernas arbete, och
därmed även på deras resursbehov, kommer att öka.

för att förutsättningslöst se över organisationen av
jordbruksadministrationen. Syftet är bl.a. att finna en
så kostnadseffektiv organisation som möjligt.

B 1.
1995/96
Därav

Resultatbedömning och slutsatser
En stor del av EG:s regelverk är tvingande och baseras på generella regler som skall tillämpas inom hela
gemenskapen. Därför har Sverige mycket små möjligheter, åtminstone på kort sikt, att påverka regelverkets tillämpning och ambitionsnivå.
Med tanke på de stora resurser som tillförts sektorn som ett led i det svenska deltagandet i CAP och
Sveriges uttalat höga målsättningar när det gäller att
beivra oegentligheter och att följa upp resursutnyttjandet är det av särskild vikt att tillräckliga resurser
även fortsättningsvis avsätts så att kontroll- och tillsynsverksamheten kan bedrivas på ett effektivt sätt.
För att uppnå en långsiktigt acceptabel nivå är det
viktigt att resurser tillförs under hela implementeringsskedet fram till dess att systemen och kontrollfunktionerna färdigutvecklats. Brister på dessa områden eller överskridanden av tidsfrister för
utbetalningar kan annars medföra såväl en reducering av ersättningar från EG:s jordbruksfond för redan utbetalade bidrag som ekonomiska sanktioner
som belastar statsbudgeten. För att även framöver
klara Sverige undan ekonomiska sanktioner och krav
på återbetalning av EG-medel avser regeringen att
även framledes avdela resurser för att säkerställa att
kontrollfunktionen sker på ett fullgott sätt. För år
1996 drabbades tio medlemsstater av sanktioner på
sammanlagt motsvarande 450 miljoner kronor på
grund av överskridna tidsgränser vid utbetalning av
EG-stöden. Sverige klarade sig utan anmärkning. Likaså har Sveriges bokslut avseende EG-stöden för år
1996 klarat sig utan anmärkning från EGkommissionen, vilket under rådande omständigheter
måste ses som ett bra betyg för den svenska administrationen.
Regeringen anser med tanke på omständigheterna
att Jordbruksverket och länsstyrelserna klarat av sina
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. Länsstyrelsernas samarbete med de centrala verken har i allmänhet
fungerat på ett godtagbart sätt. En stor del av de problem som funnits kan hänföras till inkörningsproblem och bör därför kunna lösas. Det är emellertid enligt regeringens mening angeläget att
hanteringen av EG-stöden utvecklas och effektiviseras. Regeringen avser därför att tillsätta en utredning

1996

Statens jordbruksverk
Utgift

275 766

Utgift

Anslagssparande

17 952

Utgiftsprognos

227 200

199 264
1

1997

Anslag

183 114

1998

Förslag

220 188

1999

Beräknat

227 002

2000

Beräknat

234 034

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Därutöver har 4,5 miljoner kronor anvisats på tilläggsbudget. Ytterligare
15 miljoner kronor föreslås i tilläggsbudget i föreliggande budgetproposition.

Jordbruksverket har som övergripande mål att verka
för en konkurrenskraftig, miljö- och djurskyddsanpassad livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna samt att administrera den gemensamma jordbrukspolitiken i enlighet med EG:s regelverk. Av det
senare följer bl.a. att Jordbruksverket, förutom att
vara utbetalningsställe för samtliga stöd, har till uppgift att vara fondkoordinator för EG-stöden.
Av den verksamhet som bedrivs svarar den direkt
EG-anknutna för ca 25 % av verksamhetens omfattning räknat såväl i årspersoner som i kostnader. Lägger man till samtliga EG-relaterade verksamheter inom övriga verksamhetsgrenar är motsvarande siffra
drygt 40 %.
Den stora skillnaden mellan utgifter och anslag för
budgetåret 1997 beror på att Jordbruksverket till
följd av EU-medlemskapet ålagts ansvar för en
mängd nya verksamheter utan att medel har tillskjutits i motsvarande utsträckning. I ett första skede tillfördes Jordbruksverket arbetsuppgifter avseende ansvaret för djurbidrag, miljöstöd, stöd finansierade
från EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion, mål 5b
och 6, samt för handläggningen av mjölkkvoter. Under år 1997 tillkom ytterligare arbetsuppgifter i form
av hantering av ett nytt miljöstöd till flerårig vallodling, kalvbidrag, utbetalningar av BSE-ersättning
samt utbetalning av revalveringskompensation. Till
dessa utgifter skall läggas kostnaden för den exportbidragskontroll Tullverket enligt avtal med Jordbruksverket ombesörjer. För att täcka dessa verksamhetskostnader har verket tvingats överskrida
förvaltningsanslaget. Jordbruksverket har under flera
år haft tillgång till ett större anslagssparande. Detta
har använts till de ökade arbetsinsatser som föranletts
av Sveriges EU-medlemskap. Anslagssparandet minskar därför hastigt och beräknas vid utgången av budgetåret 1997 ha förvandlats till ett underskott på ca
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20 miljoner kronor. Underskottet kan till största delen förklaras av tillkommande kostnader för ADButveckling. Mot denna bakgrund har regeringen föreslagit att 15 miljoner kronor tillförs verket på
tilläggsbudget.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
UPPDRAGSVERKSAMHET 1
(TUSENTAL KRONOR)

Resultatinformation

KOSTNADER

RESULTAT 2
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS
TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

308 048

312 671

-4 623

98,5

1996

205 365

208 447

-3 082

98,5

Prognos 1997

203 262

206 550

-3 288

98,4

Budget 1998

205 050

208 450

-3 400

98,4

Beräknat 1999

206 850

Beräknat 2000

206 550

varav

Regeringens överväganden

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

1. Uppdragsverksamheten gäller områdena växtinspektion, kvalitetsinspektion av frukt och grönsaker, vattenhushållning, foderkontroll, införsel av djur,
försäljning av material samt köttklassificering och distriktsveterinärverksamhet.
2. Underskott uppkommet vid omorganisationen av distriktsveterinärverksamheten.

Jordbruksverkets verksamhet har till följd av EUmedlemskapet i huvudsak inriktat sig mot tillämpning av EG:s regleringar och stödsystem. Detta tar i
anspråk mycket stora resurser.
Länsstyrelsernas verksamhet har också kommit att
påverkas till följd av EU-medlemskapet. Den stora
andelen felaktiga stödansökningar som inkommit
framför allt inom miljöstödsområdet medför enligt
EG:s regler att länsstyrelserna kommer att tvingas utöka fältkontrollerna högst väsentligt.

Avgiftsinkomsterna inom växtinspektion, kvalitetsinspektion av frukt och grönsaker, vattenhushållning,
foderkontroll, införsel av djur, försäljning av material
samt köttklassificering och distriktsveterinärverksamheten beräknas under budgetåret 1997 uppgå till
203 miljoner kronor. Verket bör under år 1998 få
bedriva den avgiftsfinansierade verksamheten i oförändrad omfattning. För denna period beräknas intäkterna till 205 miljoner kronor
Avgiftsinkomster som redovisas mot inkomsttitel
beräknas för budgetåret 1998 uppgå till 241 miljoner
kronor.

Övriga meddelanden under anslaget
Regeringen har i prop. 1994/95:19 om Sveriges medlemskap i Europeiska unionen redogjort för att en
regionindelning i tre regioner ska gälla för systemet
med mjölkkvoter. Skälet för denna indelning var att
man ville ta särskild hänsyn till jordbruket i norra
Sverige. Vid såväl förra årets som årets handel med
mjölkkvoter var utbudet av kvot större än efterfrågan
i region 2. I region 1 och 3 var däremot situationen
den omvända. Eftersom kvoterna inte får flyttas
mellan regionerna innebar detta att en viss mängd
kvot i region 2 inte skulle kunna utnyttjas. Regeringen har därför beslutat att ändra regionindelningen för
mjölkkvoter. Från och med den 1 juni 1997 gäller
följande kvotindelning för systemet med mjölkkvoter
enligt förordningen (1994:1714) om mjölkkvoter:

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändningar, vilket innebär att årsredovisningen för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt varit
rättvisande. I samband med att Jordbruksverket ackrediterades som utbetalningsställe för stöd ur EG:s
jordbruksfonds garantisektion lämnade Riksrevisionsverket en revisionsrapport där man påpekade
vissa brister i förhållande till uppställda krav. Jordbruksverket åtgärdade de påtalade bristerna och erhöll sedan ett revisionsintyg utan invändningar. Regeringen vidtar ingen ytterligare åtgärd med anledning
av revisionens granskning.

Region 1: stödområde 1, 2a, 2b och 3
Region 2: övriga landet
Detta medför att regionindelningen vid handel med
mjölkkvoter överensstämmer med den som gäller för
nationellt stöd till jordbruket i norra Sverige.

Slutsatser
Mot bakgrund av de stora förändringar som EUmedlemskapet föranlett och de krav som ställts på
Jordbruksverket, från både regeringen och EGkommissionen, får verket anses ha klarat sina uppgifter väl.
Mot bakgrund av tillkommande ansvarsområden
verket ålagts bedömer regeringen anslagsbehovet till
220 188 000 kronor för år 1998.
Anslagsbehoven för åren 1999 och 2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

Övriga ekonomiska förhållanden
Eftersom utbetalningar av EG-stöd ersätts i efterskott
från EG-budgeten uppstår ett kreditbehov för Jordbruksverket. Regeringen bedömer detta kreditbehov
till 5,5 miljarder kronor.
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B 2.

1995/96
Därav

1996

Stöd till jordbrukets
rationalisering m.m.
Utgift

Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti
Anslaget belastas med utgifter för att täcka förluster
på grund av statlig garanti för lån till jordbrukets yttre och inre rationalisering, förvärv och drift av jordbruk, maskinhållning inom jordbruket, trädgårdsoch rennäringens rationalisering, regionalt stöd till
trädgårdsföretag i norra Sverige m.m. För år 1998
beräknas engagemangsramen uppgå till ca 1 700
miljoner kronor.
Möjligheterna att lämna kreditgarantier till jordbruket upphörde fr.o.m. budgetåret 1995/96, medan
möjligheterna att lämna garantier till trädgårds- och
rennäringsföretag kvarstår. Det är dock för närvarande mycket låg efterfrågan på dessa lånegarantier.
Garantilånestocken minskar i dagsläget med nästan
lika mycket som den amorteras, dvs. i ökande takt
eftersom amorteringarnas relativa andel ökar med
tiden.
Regeringen beräknar kostnaderna till 17 miljoner
kronor, vilket innebär en minskning med 23 miljoner
kronor jämfört med vad som anvisats för år 1997.

26 655

Utgift

20 998
1

1997

Anslag

45 000

1998

Förslag

22 000

1999

Beräknat

22 000

2000

Beräknat

22 000

Utgiftsprognos

22 800

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Anslaget föreslås i tilläggsbudget i föreliggande budgetproposition minskas med 22 miljoner kronor.

Från anslaget betalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt förordningen (1978:250) om statligt
stöd till jordbrukets rationalisering (omtryckt
1988:999). Enligt tidigare regeringsbeslut lämnas
även statsbidrag för åtgärder mot översvämningar i
Emån.
Bidrag lämnas också enligt förordningen
(1987:606) om statligt regionalt stöd till jordbruksoch trädgårdsföretag.
Jordfondens verksamhet regleras i förordningen
(1989:281) om jordfonden.
Skillnaden mellan anslagna medel och utgiftsprognos för budgetåret 1997 beror på att kostnaderna avseende täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti minskat snabbare än beräknat. Regeringen
föreslår i tilläggsbudget avsnittet i föreliggande budgetproposition att anslaget minskas med 22 miljoner
kronor.

Jordfonden
På jordfonden bokförs kostnader för länsstyrelsernas
förvärv, överlåtelse och förvaltning av jordfondsfastigheter samt köpeskilling för sålda fastigheter. Överskott och underskott i verksamheten regleras mot
statsbudgetens inkomstsida.
Så länge det finns en inlösenskyldighet vid vissa
fall av vägrat förvärvstillstånd måste jordfonden finnas kvar. Bokföringsrutinerna för fonden kommer att
ändras från och med 1 januari 1998 för att ge en klarare överblick av fondens innehav av fastigheter och
pengar. Bokfört värde beräknas vid detta datum att
uppgå till 100 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Slutsatser
Bidrag till jordbrukets rationalisering
Från anslaget görs utbetalningar endast för tidigare
beslutade stödåtgärder.
För närvarande lämnas stöd framför allt till vissa
omarronderingsprojekt i Dalarnas län. Projektens
slutförande är beroende av bl.a. om fastighetsbildningsförättningarna överklagas till domstol. Från tidigare års bidragsramar finns reserverade medel som
ingår som upparbetade kostnader i framför allt de
äldre projekten. Jordbruksverket har i en rapport redovisat att avvecklingen av omarronderingsprojekten
för berörda län kan beräknas ta 5 år för Skaraborgs
och Gävleborgs län och ca 10 år för Dalarnas län.
Behovet av medel för utbetalning av tidigare beslutade stöd bedöms bli begränsat. Regeringen beräknar
kostnaderna till 5 miljoner kronor.

Regeringen bedömer anslagsbehovet till 22 000 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas utgifterna vara oförändrade.

B 3.
1995/96
Därav

1996

Djurregister
Utgift

-

Utgift

1

1997

Anslag

-

1998

Förslag

35 000

1999

Beräknat

35 665

2000

Beräknat

36 378

Utgifts- 1
prognos

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Ett nytt anslag på 10 miljoner kronor föreslås anvisas på tilläggsbudget i
föreliggande budgetproposition.

21

-

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

På tilläggsbudget i statsbudgeten för år 1997 föreslås
ett ramanslag anvisas för att täcka investeringskostnader för den databas i vilken identifieringen och registreringen av nötkreatur görs. Databasen skall vara
i funktion senast den 31 december 1997. Den avgift
som föreslås finansiera kostnader uppkomna under
anslaget tas ut fr.o.m. den 1 april 1998.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Statens utsädeskontrolls årsredovisning visar att det
ekonomiska resultatet av verksamheten under budgetåret 1995/96 inneburit en förbättring jämfört med
budgetåret 1994/95. Ett tidigare balanserat underskott har vänts till ett balanserat överskott och den
genomsnittliga likviditeten har förbättrats.
Vad gäller den anslagsfinansierade verksamheten
omfattade denna under budgetåret 1995/96 ca 2,4 %
av den totala omsättningen. Detta var en nedgång
från föregående år (4,5 %). Den internationella verksamheten tar huvuddelen av anslaget i anspråk.
Den avgiftsfinansierade verksamheten skall bedrivas med full kostnadstäckning. Det förbättrade resultatet beror enligt Statens utsädeskontroll på ökade
marknadsandelar och till viss del på ökad certifiering
av utsäde. Den totala kostnadstäckningsgraden ligger
på 104 %.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Fr.o.m. budgetåret 1998 skall kostnaderna för driften
belasta anslaget. Kostnaderna beräknas uppgå till 35
miljoner kronor per år. Finansiering av investeringar
och drift sker genom att intäkterna från avgiften inlevereras till inkomsttitel på statsbudgeten. Avgiften
beräknas ge full kostnadstäckning.

Slutsatser
Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 35 000 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehovet med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

OFFENTLIGVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

1995/96

Statens utsädeskontroll
Utgift

772

Utgift

772

1997

Anslag

966

1998

Förslag

978

1999

Beräknat

1 007

2000

Beräknat

1 037

Därav

1996

Utgiftsprognos

Statens utsädeskontroll är centralt organ för den statliga utsädeskontrollverksamheten med uppgift att
verkställa certifiering m.m. av utsädesvaror. Denna
verksamhet finansieras med avgifter.
Statens utsädeskontroll utför också viss kvalitetskontroll utanför certifieringssystemet. Denna och
myndighetens internationella verksamhet är anslagsfinansierad.
Det övergripande målet för Statens utsädeskontroll
är att ett fullgott utsäde skall användas i landet. Syftet
är bl.a. att få till stånd en minimerad användning av
bekämpningsmedel för att på så sätt främja en effektiv växtodling i landet.

KOSTNADS TÄCKNING
%

27 636

26 348

1 288

104

18 475

17 351

1 124

106

Prognos 1997

19 100

18 820

280

101

Budget 1998

18 850

18 485

365

102

Beräknat 1999

18 850

Beräknat 2000

18 850

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

3 301

3 350

-49

99

1996

2 859

2 900

-41

99

varav

Beloppen anges i tusental kronor.

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

1996

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

966

KOSTNADER

Utfall 1995/96
varav

B 4.

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

Prognos 1997

3 230

3 100

130

104

Budget 1998

3 200

3 200

0

100

Beräknat 1999

3 200

Beräknat 2000

3 200

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket (RRV) har lämnat en revisionsberättelse med invändningar mot att Statens utsädeskontroll inte upprättat den sammanställning över
väsentliga uppgifter som skall ingå i årsredovisningen.
I övrigt bedömer RRV att årsredovisningen för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt varit rättvisande. Myndigheten har under april månad kompletterat
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sin årsredovisning med nämnda sammanställning i
enlighet med begäran i revisionsberättelsen. Regeringen vidtar därför ingen vidare åtgärd.

av antalet ansökningar beror på tillkomsten av EG:s
växtförädlarrätt, som ger möjlighet till ett skydd som
gäller i alla EU:s medlemsländer. Utvecklingen borde
enligt nämnden till viss del kunna motverkas av att
den svenska växtförädlarrätten från och med år 1997
kommer att omfatta hela växtriket och av att skyddstiden förlängs.

Slutsatser
Statens utsädeskontroll har under de senaste åren
framgångsrikt arbetat med att rationalisera och effektivisera sin verksamhet. Enligt regeringens bedömning
finns ingen anledning att ändra inriktning på verksamheten.
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 978 000
kronor. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehovet med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

B 5.
1995/96
Därav

1996

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
I och med att sortlisteprövningen avgiftsbelagts finansieras nämndens hela verksamhet med avgifter. Av
nämndens uppdragsgivare är 98 % andra än staten.
Nämnden har fr.o.m. år 1997 övergått till bruttoredovisning och inlevererar avgiftsinkomsterna på
statsbudgetens inkomstsida. Inkomsterna beräknas
till ca 1 300 000 kronor.

Statens växtsortnämnd
Utgift

1 184

Utgift

664

1997

Anslag

1 300

1998

Förslag

1 349

1999

Beräknat

1 383

2000

Beräknat

1 424

Anslagssparande
Utgiftsprognos

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

934

Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändning, vilket innebär att Växtsortnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 1995/96 i allt
väsentligt varit rättvisande.

1 300

Beloppen anges i tusental kronor.

Slutsatser

Statens växtsortnämnd handlägger ärenden om växtförädlarrätt enligt växtförädlarrättslagen (1997:306)
och är behörig myndighet i frågor som rör Internationella unionen för skydd av växtförädlingsprodukter (UPOV). Växtsortnämnden fullgör vidare de uppgifter som får utföras av ett nationellt organ enligt
rådets förordning (EG) nr 2100/94 om gemenskapens
växtförädlarrätt. Nämnden handlägger också ärenden enligt utsädesförordningen (1993:1375) om intagning av växtsorter i sortlistan.
Det övergripande målet för Växtsortnämnden är
att i fråga om växtförädlarrätt och godkännande för
intagning i sortlistan erbjuda en kostnadseffektiv service.

Enligt regeringens bedömning finns ingen anledning
att ändra inriktning på Växtsortnämndens verksamhet.
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 1 349 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för åren 1999
och 2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års
anslagsnivå.

B 6.

1995/96

Utgift

22 469

Utgift

11 327

1997

Anslag

23 857

1998

Förslag

26 246

1999

Beräknat

26 925

2000

Beräknat

27 627

Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Växtsortnämndens verksamhet har för 1995/96 visat
ett negativt resultat, 46 000 kronor. Nämnden har ett
ackumulerat anslagssparande på 934 000 kronor.
Det försämrade resultatet beror på att antalet ansökningar om växtförädlarrätt har minskat med
minskade avgiftsinkomster som följd. Minskningen

Miljöförbättrande åtgärder i
jordbruket

1996

Reservation

58 980

Utgiftsprognos

46 700

Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget disponeras av Jordbruksverket för att genom huvudsakligen försöks- och utvecklingsverksamhet styra utvecklingen inom jordbruket och träd-
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gårdsnäringen mot minskat växtnäringsläckage,
minskad ammoniakavgång, säkrare och minskad användning av kemiska bekämpningsmedel, bevarande
av biologisk mångfald och ökad andel ekologisk produktion. Likaså disponeras anslaget för uppföljning
och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter.
Anslagsbehållningarna som under perioden 1997–
2001 skall utnyttjas för försöks- och utvecklingsverksamhet avseende miljöförbättrande åtgärder är för
perioden intecknad för flerårig verksamhet och
kommer löpande att utnyttjas.

ner kronor. Försöks- och utvecklingsverksamhet samt
marknadsstödjande åtgärder inom området ekologisk
produktion kan förslagvis uppgå till 15 miljoner kronor, varav högst 2 miljoner kronor avser marknadsstödjande åtgärder. Kostnader avseende marknadstödjande åtgärder bör initialt få belasta anslaget,
men på sikt är det rimligt att marknadsaktörerna tar
det fulla ansvaret för sådana åtgärder. Utöver dessa
ändamål bör medel för funktionstester av lantbrukssprutor och för utvärdering och uppföljning av den
gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter motsvarande högst 4 miljoner kronor och internationellt
standardiseringsarbete kunna lämnas.

Regeringens överväganden

Slutsatser

Resultatinformation

Regeringen bedömer anslagsbehovet till 26 246 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för 1999 och
2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

För budgetåret 1997 har anvisats 23,9 miljoner kronor, varav 9 miljoner kronor vardera för försöks- och
utvecklingsverksamhet
inom
bekämpningsmedelsprogrammet och programmet för minskat växtnäringsläckage. 15 miljoner kronor avser försöksoch utvecklingsverksamhet samt marknadsstödjande
åtgärder för ekologisk produktion. Utöver dessa ändamål avser 2 miljoner kronor funktionstest av lantbrukssprutor.
Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen har
enligt regeringens uppdrag presenterat förslag till
handlingsprogram för användning av bekämpningsmedel i jordbruks- och trädgårdsnäring under perioden 1997–2001 (Statens jordbruksverks rapport
1996:2).
Jordbruksverket har enligt regeringens uppdrag
presenterat förslag till aktionsplan för ekologisk produktion med syfte att nå målsättningen att 10 % av
landets åkerareal bör vara ekologiskt odlad år 2000
(Statens jordbruksverks rapport 1996:3).
Statens naturvårdsverk har enligt regeringens uppdrag presenterat förslag till åtgärdsprogram för att
reducera jordbrukets kvävebelastning (Statens naturvårdsverks rapport 4561).
Jordbruksverket har på regeringens uppdrag presenterat förslag till uppföljning och utvärdering av
den gemensamma jordbrukspolitikens miljöeffekter
(Statens jordbruksverks rapport 1997:12).
Jordbruksverket föreslår att 23,857 miljoner kronor anvisas år 1998.
Regeringen anser att anslaget skall användas för
att genomföra de föreslagna handlingsprogrammen
vad avser försöks- och utvecklingsverksamhet m.m.
För år 1998 innebär det således att försöks- och utvecklingsverksamhet inom bekämpningsmedelsprogrammet skall kunna omfatta åtgärder motsvarande
9 miljoner kronor. Försöks- och utvecklingsverksamhet inom programmet för minskat växtnäringsläckage skall förslagsvis kunna tillföras 9 miljo-

B 7.
1995/96

Bekämpande av växtsjukdomar
Utgift

3 940

Utgift

3 818

1997

Anslag

2 629

1998

Förslag

2 629

1999

Beräknat

2 629

2000

Beräknat

2 629

Därav

1996

Utgiftsprognos

2 629

Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget belastas med kostnader för åtgärder mot
växtskadegörare enligt växtskyddslagen (1972:318)
samt för vissa förluster till följd av sådana åtgärder.
Kostnaderna för beredskapsåtgärder mot karantänskadegörare betalas också från detta anslag, liksom
kostnader för undersökningar av växtprover som av
Jordbruksverkets växtinspektion överlämnas för laboratoriemässig diagnostisering. Vidare har efter
medlemskapet i EU tillkommit kostnader för verifiering av de svenska skyddade zonerna och marknadskontroll.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
EU har infört ett stödsystem på det fytosanitära området omfattande bl.a. ersättningar för förluster till
följd av ingripande enligt växtskyddslagen. Stödsystemet, vilket är frivilligt för medlemsstaterna, är med-
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finansierat av EU med 50 %. För att göra det möjligt
att inom nuvarande anslagsram utnyttja stödet höjs
anslagskrediten från 5 % till 10 %, vilket motsvarar
en höjning av anslagskrediten från 131 000 kronor
till 263 000 kronor.

Av stödkostnaderna finansierar Sverige drygt 100
miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Slutsatser

Resultatinformation

Regeringen bedömer anslagsbehovet till 2 629 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för åren 1999
och 2000 beräknas vara oförändrade.

Anslaget avser följande beräknade poster:

B 8.

1995/96
Därav

1996

Strukturstöd inom
livsmedelssektorn
Utgift

22 006

Utgift

3 267

1997

Anslag 1

149 000

1998

Förslag

110 000

1999

Beräknat

110 000

2000

Beräknat

110 000

SVENSK
FINANSIERING

EGFINANSIERING

Totalt

Investeringsstöd till
lantbrukare

70 000

50 000

120 000

Startstöd till yngre lantbrukare

20 000

20 000

40 000

Stöd till bearbetning och
avsättning av jord- och
skogsbruksprodukter

20 000

55 000

75 000

110 000

125 000

235 000

Totalt
Beloppen anges i tusental kronor.

Utgiftsprognos

89 500

Ett svenskt program för investeringsstöd till lantbrukare godkändes av kommissionen den 23 januari
1997. Investeringar påbörjade fr.o.m. den 1 januari
1997 kan vara stödberättigade. Beslut om stöd började fattas från sommaren 1997. Genom att förhandlingarna med kommissionen gett en högre medfinansiering från EG-budgeten än vad som tidigare
beräknats, har den nationella finansieringen kunnat
minskas med 5 miljoner kronor, samtidigt som den
totala omfattningen av stödet är oförändrad (se tabell
ovan).
Beslut om startstöd till yngre jordbrukare innebär
ett åtagande för en femårsperiod. Stödnivån bygger
på bedömningen att ca 300 ansökningar om stöd
kommer att beviljas under år 1998. Den svenska finansieringen har kunnat minskas genom att kommissionen beslutat att retroaktivt medfinansiera utbetalningar från år 1995 och framåt för samtliga beslut
om startstöd som fattats sedan den 1 januari 1995
och som uppfyller EG:s regler.
Vad gäller stödet till bearbetning och avsättning av
jord- och skogsbruksprodukter föreligger svårigheter
att budgetera de årsvisa utbetalningarna av de beslutade stöden, då utbetalningarna sker först sedan
stödmottagaren har genomfört hela eller delar av de
stödbeviljade investeringarna. Anslaget höjdes tillfälligt år 1997, eftersom de för budgetåret 1995/96 avsatta medlen kunde betalas ut först då. En reducering
av anslaget föreslås för åren 1998 och framåt då utbetalningarna bedöms ligga på en lägre nivå. Intresset
för att söka stödet har hittills varit mycket stort. I
1996 års ansökningsomgång, som omfattade projekt
igångsatta under åren 1995 och 1996, kom det in
490 ansökningar av vilka 230 projekt beviljades stöd.
Stödbeloppen varierade mellan 7 000 kronor och

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Anslaget föreslås i tilläggsbudget i föreliggande budgetproposition minskas med 16 miljoner kronor.

Under anslaget anvisas medel för de av Sverige tilllämpade horisontella strukturstöden inom jordbruket. Dessa är investeringsstöd till lantbrukare, startstöd till yngre jordbrukare och stöd till bearbetning
och avsättning av jord- och skogsbruksprodukter.
Dessa stöd ingår i EG:s strukturstöd för mål 5a.
Investeringsstöd till lantbrukare lämnas till fasta
investeringar i jordbruks-, trädgårds- och renskötselföretag i de sju nordligaste länen. Stöd kan också
lämnas till kombinationsverksamhet samt till miljöoch djurskyddsinvesteringar i hela landet. Stödet är
medfinansierat av EG till 25 % (75 % inom mål 6området), och kan maximalt utgå med 600 000 kronor per företag i norra och 149 975 kronor i södra
och mellersta Sverige.
Startstöd till yngre jordbrukare är medfinansierat
av EG till 50 % (75 % inom mål 6-området), och
kan utgå med högst 200 000 kronor under en femårsperiod till företagare under 35 år, inom lantbruk
samt trädgårds- och renskötsel.
Stöd till bearbetning och avsättning av jord- och
skogsbruksprodukter regleras utanför mål 6-området
av ett samlat programdokument föreslaget av Sverige
och godkänt av EG-kommissionen år 1996 och inom
mål 6 i samlat programdokument för mål 6, åtgärd
1:3. Totalt förväntas stöd omfattande 370 miljoner
kronor kunna beslutas under perioden 1996–1999.
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7 miljoner kronor. Under hösten 1997 kommer stödet att utvärderas.

Under anslaget anvisas medel för det av EG medfinansierade kompensationsbidraget till norra respektive södra Sverige samt det nationella stödet till jordbruket i norra Sverige.
Anslaget fördes upp på statsbudgeten första gången budgetåret 1995/96. Tidigare lämnades stöd under
anslaget Stöd till jordbruk och livsmedelsindustrin i
norra Sverige. Anslaget överskreds budgetåret
1995/96 med 8,7 miljoner kronor beroende på vissa
problem vid övergången från det gamla stödet till det
nya EG-anpassade systemet.
Enligt prognosen för innevarande budgetår kommer anslaget att överskridas med ca 11 miljoner kronor. Överskridandet beror på att stödet för år 1996
inte utbetalades helt under år 1996 utan även belastar
innevarande år. Neddragningen på regionala stöd till
jordbruket med 50 miljoner kronor som aviserades i
1997 års ekonomiska vårproposition (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97: FiU 20, rskr. 1996/97:284)
utgår. Anslagsbehovet beräknas till 717 miljoner
kronor för 1998.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 110 000 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehovet vara oförändrat.

B 9.

1995/96

Från EG-budgeten finansierat
strukturstöd
Utgift

28 935

Utgift

28 935

1997

Anslag

184 000

1998

Förslag

125 000

1999

Beräknat

125 000

2000

Beräknat

125 000

Därav

1996

Utgiftsprognos

159 200

Beloppen anges i tusental kronor.

Regeringens överväganden

Under anslaget anvisas ett belopp motsvarande EG:s
finansiering av strukturstöden inom livsmedelssektorn; investeringsstöd till lantbrukare, startstöd till
yngre jordbrukare och stöd till bearbetning och avsättning av jord- och skogsbruksprodukter som redovisas under anslaget B 8 Strukturstöd inom livsmedelssektorn.

Resultatinformation
Bestämmelser om de regionala stöden finns i förordningen (1995:1174) om kompensationsbidrag till
jordbruk i bergsområden och mindre gynnade områden samt förordningen (1996:93) om nationellt stöd
till jordbruket i norra Sverige.
Kompensationsbidrag lämnas som areal- eller
djurbidrag i de områden som fastställts som bergsområden eller mindre gynnade områden (s.k. LFAområden). Ändringar i stödets nivå måste tillstyrkas
av EG-kommissionen. Den nationella finansieringen
av kompensationsbidraget beräknas uppgå till 399
miljoner kronor.
Enligt anslutningsfördraget får Sverige lämna nationellt stöd för att upprätthålla produktionen i norra
Sverige (stödområdena 1–3). Stöd kan lämnas för
slaktsvin, suggor, getter, ägg, potatis, bär och grönsaker samt som pristillägg och transportstöd för mjölk.
Stödet är beräknat utifrån förutsättningen att nivån
före EU-medlemskapet skall kunna upprätthållas.
Ändringar i stödets utformning och nivå måste beslutas av kommissionen. Sverige skall årligen rapportera
om stödets utfall till kommissionen.
Den 17 juli 1997 beslutade kommissionen på Sveriges begäran, att det fr.o.m. den 1 april 1996 är
möjligt att ge nationellt stöd till mjölkproduktion utöver gårdskvot i stödområde 1–3. Stöd kan ges under
förutsättning att produktionen inte överstiger gränserna i kommissionens beslut om stöd och att produktionen ryms inom den nationella kvoten. Stödet

Regeringens överväganden
Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 125 000 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehovet vara oförändrat.

B 10. Regionala stöd till jordbruket
1995/96

Utgift

1 240 709

Utgift

733 697

1997

Anslag

719 000

1998

Förslag

717 000

1999

Beräknat

717 000

2000

Beräknat

717 000

Därav

1996

Utgiftsprognos

730 000

Beloppen anges i tusental kronor.
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B 11. Från EG-budgeten finansierade
regionala stöd

för 1996 års mjölkproduktion utöver gårdskvot har
betalats ut i år.
Regeringen föreslår att anslaget anpassas till beräknad förbrukning, vilket innebär en nedjustering
med 2 miljoner kronor i förhållande till 1997 års anslagsnivå. Detta innebär dock inte någon minskning
av stödnivåerna.
Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att
göra en utvärdering av de regionala stöden till jordbruket. Utvärderingen pågår för närvarande och skall
kunna utgöra underlag för en bedömning av möjligheterna till och behovet av förändringar av stöden.
Verket har den 1 juli 1997 lämnat en delrapport som
omfattar en granskning av hur EG:s kriterier för att
klassificera områden som mindre gynnade har tillämpats i Sverige. Regeringen behandlar för närvarande
denna översyn av klassificeringen.

1995/96

Stödområde 1–3 exkl.
mål 6

EGFINANSIERING

Totalt

153

51

204

57

56

113

Summa

210

107

317

Södra LFA stödområde
4–5

189

63

252

Summa LFA

399

170

569

Nationellt stöd stödområde 1–3

318

-

318

Summa regionala stöd

717

170

887

Mål 6

Utgift

180 149

1997

Anslag

325 000

1998

Förslag

325 000

1999

Beräknat

325 000

2000

Beräknat

325 000

1996

Utgiftsprognos

231 400

Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget anvisas ett belopp motsvarande EG:s
finansiering av regionala stöd till jordbruket, dels
kompensationsbidrag till norra respektive södra Sverige, dels övriga regionala stöd till den del de finansieras av EG:s jordbruksfond.
I regionala stöd innefattas övriga stöd till landsbygdsutveckling inom mål 5b, mål 6 och de s.k. gemenskapsinitiativen som delfinansieras av jordbruksfonden.

Regeringen föreslår således att totalt 717 000 000
kronor avsätts för regionala stöd till jordbruket. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara
oförändrade.
De regionala stödens omfattning, finansiering och
fördelning framgår av följande sammanställning, uttryckt i miljoner kronor. Till detta redovisas EG:s finansiering av de regionala stöden, som anvisas under
anslaget B 11 Från EG-budgeten finansierade regionala stöd till jordbruket.
SVENSK
FNANSIERING

323 245

Därav

Slutsatser

LFA-OMRÅDE

Utgift

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Med hänvisning till vad som anförts under anslaget
B 10 Regionala stöd till jordbruket, bör under detta
anslag anvisas ett belopp motsvarande EG:s finansiering av regionala stöd till jordbruket. Av anslaget beräknas 170 miljoner kronor motsvara EG:s finansiering av kompensationsbidraget i norra respektive
södra Sverige. Resterande del av anslaget, 155 miljoner kronor, beräknas motsvara återflödet från EG:s
jordbruksfond vad avser strukturfondsprogrammen
för mål 5b och mål 6 samt de s.k. gemenskapsinitiativen.
När det gäller gemenskapsinitiativen för gränsregionalt samarbete (INTERREG II) har en decentraliserad modell för beslutsfattande och finansieringsförvaltning tillämpats sedan den 1 januari 1997. Den
innebär att beslut om finansiering av enskilda projekt
fattas av ett gemensamt organ, en interregional beslutsgrupp. I de finsk/svenska programmen slås respektive lands EG-medel samman och förvaltas som
en helhet för respektive program. Den finansiella förvaltningen av EG-medel sker på regional nivå av berörd länsstyrelse.
Länsstyrelserna ansvarar direkt inför EGkommissionen för användning av medlen, rapportering och bokföring samt den interna revisionen. För
dessa program är Jordbruksverket inte längre fondansvarig myndighet.
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grammet i dess helhet i prop. 1997/98:2 om Hållbart
fiske och jordbruk.
Inom anslaget finansieras också ett nationellt anläggningsstöd för plantering av energiskog i enlighet
med rådets förordning (EEG) nr 1765/92 av den 30
juni 1992 om upprättande av ett stödsystem för producenter av vissa jordbruksgrödor.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår tyder på ett underutnyttjande på nästan 350 miljoner kronor. Anledningen är att utbetalningen av miljöersättning till flerårig vallodling för år
1997 beräknas ske först år 1998. Det innebär att ersättningen för åtgärden för både åren 1997 och 1998
kommer att utbetalas år 1998 vilket förutsätter ett
anslagssparande på 300 miljoner kronor. Resterande
del av underutnyttjandet förklaras av att EG i efterhand ersatt Sverige för utbetalda medel till NOLA
och landskapsvård enligt de tidigare ersättningsprogrammen för bevarande av odlingslandskapet. Detta
minskar belastningen på anslaget och ökar belastningen i motsvarande mån på anslaget B 13.

Slutsatser
Regeringen bedömer således anslagsbehovet till
325 000 000 kronor vilket motsvarar EG:s finansiering av regionala stöd för år 1998. Av dessa
325 000 000 kronor är 170 000 000 kronor medfinansiering av kompensationsbidraget i norra respektive södra Sverige. Den återstående delen av anslaget
består av återflödet från EG:s jordbruksfond för finansiering av strukturfondsprogrammen för mål 5b
och mål 6 samt de s.k. gemenskapsinitiativen vilka
tillsammans beräknas till 155 000 000 kronor. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara
oförändrade.

B 12. Kompletterande åtgärder inom
jordbruket
1995/96
Därav

1996

Utgift

988 753

Utgift

467 869

1997

Anslag

1 085 000 1

1998

Förslag

1 420 000

1999

Beräknat

1 420 000

2000

Beräknat

1 420 000

Utgiftsprognos

Regeringens överväganden

733 200

Miljöprogrammet för jordbruket
Ett miljöprogram för jordbruket har utarbetats i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1994/95:75, bet.
1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126) och verkar i full
omfattning från år 1996. Nivån på miljöersättningsprogrammet höjdes ytterligare från år 1997. Inom
programmet erbjuds jordbrukare att göra miljöåtaganden för vilka de kompenseras för den kostnad eller det inkomstbortfall som åtagandet innebär. Programmet har utformats i linje med de svenska
miljömålen för jordbruket. Miljöprogrammet omfattar en rad olika miljöåtgärder för bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden, insatser inom miljökänsliga områden och
främjande av ekologisk odling. Även informations-,
utbildnings- och rådgivningsinsatser för jordbrukare
och skogsägare med jordbruksmark omfattas. Den
totala kostnadsramen för miljöprogrammet som tilldelats Sverige i anslutningsfördraget med EG omfattar 2 800 miljoner kronor inklusive 50 % i medfinansiering från EG.

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Anslaget har därutöver minskats med 5 miljoner kronor i tilläggsbudget.

Anslaget används för att finansiera de kompletterande åtgärder inom den gemensamma jordbrukspolitiken som är obligatoriska för Sverige som medlemsstat. Dessa är dels miljöåtgärder inom jordbruket
som är utformade i enlighet med rådets förordning
(EEG) nr 2078/92 av den 30 juni 1992 om produktionsmetoder inom jordbruket som är förenliga med
miljöskydds- och naturvårdskraven, dels skogsbruksåtgärder inom jordbruket i enlighet med rådets
förordning (EEG) nr 2080/92 av den 30 juni 1992
om en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket. Hälften av kostnaderna för
åtgärderna finansieras av EG.
Regeringen aviserade i 1997 års ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20,
rskr. 1996/97:118) en utökning av miljöersättningsprogrammet för jordbruket med 700 miljoner kronor
per år varav 350 miljoner erhålls från EG. Förslaget
om utformningen av det utökade programmet tillgodoser bl.a. riksdagens önskemål om ett program för
resurshushållande jordbruk (prop. 1994/95:75, bet.
1994/95:JoU7, rskr. 1994/95:126). Ökad medelstilldelning föreslås för utbildning, information och demonstrationsprojekt i kombination med en rad förenklingar och förbättringar i befintliga program.
Regeringen har behandlat utökningen av miljöpro-

Program för skogliga åtgärder inom jordbruket
Ett program för skogliga åtgärder inom jordbruket
har utarbetats i enlighet med riksdagens beslut (prop.
1995/96:76, bet. 1995/96:JoU7, rskr. 1995/96:100)
och verkar nu i full omfattning. Programmet har utformats i linje med miljömålen för jordbruket och
skall bl.a. bidra till att främja den biologiska mångfalden.

28

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

Av de årliga utgifter som belastar anslaget avser 10
miljoner kronor skogsbruksåtgärder i jordbruket och
10 miljoner kronor anläggningsstöd för energiskog.

bl.a. tagits till behov av ytterligare medel för att öka
måluppfyllelsen i det befintliga programmets olika
delar genom att höja ersättningsnivåerna och behovet
av att utöka arealmålen för olika åtgärder. Behovet
av nya miljöåtgärder som förstärker jordbrukets omställning till ekologisk hållbar produktion och dess
positiva inverkan på natur- och kulturmiljön har särskilt beaktats. Regeringen har i propositionen Hållbart fiske och jordbruk (prop. 1997/98:2) lämnat förslag om utformningen av det utökade miljöprogrammet. Förslagen tillmötesgår riksdagens önskemål om
ett program för resurshushållande konventionellt
jordbruk (prop. 1994/95:75, bet. 1994/95:JoU7, rskr.
1994/95:126) och om att frågan om betesdjurens
fördelning i odlingslandskapet beaktas (prop
1996/97:1, bet. 1996/97:JoU1, rskr. 1996/97:113,
114).
Miljöprogrammet är baserat på frivilliga åtaganden av enskilda jordbrukare. Enligt regeringens bedömning kommer detta att leda till att anvisade medel under anslaget inte kan utnyttjas i sin helhet för
miljöersättningar år 1998. Inom ramen för anvisade
medel budgetåret 1998 bör därför åtgärder kunna
vidtas dels för att effektivisera hanteringen av ersättningarna, dels för att den administrativa hanteringen
så långt möjligt skall garantera ett fullt utnyttjande av
fastställd ram och genomförandet av miljöprogrammet. Som tidigare nämnts skall en översyn göras av
den svenska administrationen av EG:s jordbrukspolitik.
Ökningen av anslaget för den svenska delen av
miljöstödet finansieras inom ramen för regeringens
satsning på småföretag i enlighet med redovisningen i
1997 års ekonomiska vårproposition.
Regeringen
bedömer
anslagsbehovet
till
1 420 000 000 kronor för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

Resultatinformation
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag utvärderat
miljöersättningsprogrammet för jordbruket. Utvärderingen innehåller värdefulla förslag till förändringar
av miljöprogrammet. En mer ingående analys av programmets kvalitativa aspekter på miljön har dock inte varit möjlig att genomföra på detta stadium. Av
utvärderingen och remissbehandlingen av densamma
framgår att administrativa förenklingar så långt möjligt bör genomföras, främst inom delprogrammet för
bevarande av biologisk mångfald och kulturvärden,
utan att miljöambitionerna samtidigt sänks. En ökad
satsning på åtgärder inom delprogrammet för åtgärder inom miljökänsliga områden kan motiveras mot
bakgrund av att reduktionsmålet för kväveläckaget
inte nåtts. Satsningarna på utbildning och information inom miljöersättningsprogrammet har visat goda
resultat och bör därför bibehållas på en fortsatt hög
nivå. Regeringen behandlar utvärderingen i sin helhet
i propositionen Hållbart fiske och jordbruk (prop.
1997/98:2).
Regeringen föreslog i budgetpropositionen för år
1997 (prop. 1996/97:1) en utökning av miljöprogrammet med 600 miljoner kronor per år. Hälften av
detta belopp har avsatts av nationella medel och motsvarande medfinansiering erhålls från EG:s budget.
Den 1 juli 1997 godkände kommissionen ett nytt
program för minskat kväveläckage genom flerårig
vallodling. Syftet med programmet är att stödja och
stimulera vallproduktionens miljöfördelar avseende
bl.a. växtnäringsläckage och kretsloppsanpassning av
jordbrukets driftsformer. Programmet införs under år
1997.

B 13. Från EG-budgeten finansierade
kompletterande åtgärder inom
jordbruket

Slutsatser
Regeringen aviserade i vårpropositionen (prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:118) en ytterligare utbyggnad av miljöprogrammet med 700 miljoner kronor per år varav 350
miljoner kronor erhålls från EG. Detta innebär att
hela den ram på ca 2 800 miljoner kronor som avsattes i medlemskapsförhandlingarna kommer att utnyttjas. Ett utökat miljöprogram främjar miljöanpassningen av jordbruket och dess positiva inverkan
på natur- och kulturmiljön och förstärker därigenom
åtgärder för att förbättra sektorns konkurrenskraft.
Ett utökat miljöprogram ökar återflödet från EU. Utbyggnaden av programmet avses ske under 1998. Vid
utformandet av det utökade programmet har hänsyn

1995/96
Därav

1996

Utgift

725 527

Utgift

421 859
1

1997

Anslag

1998

Förslag

1 427 500

1999

Beräknat

1 427 500

2000

Beräknat

1 427 500

1 092 500

Utgiftsprognos

823 900

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Anslaget har därutöver minskats med 15 miljoner kronor i tilläggsbudget.

Under anslaget anvisas ett belopp motsvarande EG:s
finansiering av kompletterande åtgärder inom jord-
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B 14. Arealersättningar och
djurbidrag m.m.

bruket. Medfinansieringen från EG ökar med 350
miljoner kronor per år fr.o.m. år 1998 med anledning
av att den nationella finansieringen av miljöprogrammet ökar med motsvarande belopp.
Prognosen för anslagsbelastningen under innevarande budgetår tyder på ett underutnyttjande på
drygt 250 miljoner kronor. Anledningen är att utbetalningen av miljöstöd till flerårig vallodling för år
1997 beräknas ske först år 1998. Det innebär att ersättningen för både år 1997 och år 1998 kommer att
utbetalas år 1998 vilket förutsätter ett anslagssparande på 300 miljoner kronor. Förklaringen till att underutnyttjandet underskrider 300 miljoner kronor är
att EG i efterhand ersatt Sverige för utbetalda medel
till NOLA och landskapsvård enligt de tidigare ersättningsprogrammen för bevarande av odlingslandskapet. Detta ökar belastningen på anslaget och
minskar i motsvarande mån belastningen på anslaget
B 12.

1995/96

Utgift

8 364 972

Utgift

4 622 085

1997

Anslag

4 950 000

1998

Förslag

4 850 000

1999

Beräknat

4 850 000

2000

Beräknat

4 850 000

Därav

1996

Utgiftsprognos

4 558 000

Beloppen anges i tusental kronor.

Från anslaget utbetalas direktbidrag i form av arealersättning, djurbidrag m.m. Anslaget är obligatoriskt
och finansieras helt från EG-budgeten.
Arealersättning lämnas för odling av spannmål,
oljeväxter, baljväxter och oljelin. Ett villkor för ersättning är att åkermark tas ur livsmedels- eller foderproduktion. Vidare finns arealbaserade ersättningssystem för bl.a. spånadslin, odling av vicker
m.m. För år 1997 gäller att 5 % skall tas ur produktion. Samma procentsats kommer att gälla för år
1998. Det totala bidraget är begränsat till en maximiareal, kallad basareal. För svenskt vidkommande
uppgår denna till drygt 1,7 miljoner ha.
Den areal som ingick i det svenska omställningsprogrammet ingår i basarealen. För att få ersättning
från EG måste sådan areal dock tas ur omställningsprogrammet.
För oljeväxter finns en särskild basareal, som för
Sveriges vidkommande är 137 000 ha.
Följande stödbelopp per hektar kan beräknas:

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Med hänvisning till vad regeringen har anfört under
anslaget B 12 Kompletterande åtgärder inom jordbruket anvisas ett belopp motsvarande EG:s finansiering av kompletterande åtgärder inom jordbruket.
Den nationella finansieringen av vissa informations-,
rådgivnings- och utbildningsinsatser för skogsägare
med jordbruksmark sker delvis över anslaget H 1.
Skogsvårdsorganisationen Därutöver föreslås 7,5
miljoner kronor för EG:s medfinansiering avseende
stöd till vitaliseringsgödsling av försurningsdrabbad
skogsmark. Detta ingår som en del i det svenska programmet för stöd till skogsbruksåtgärder enligt rådets
förordning (EEG) nr 2080 av den 30 juni 1992 om
en gemenskapsordning för stöd till skogsbruksåtgärder inom jordbruket. Motsvarande nationell finansiering sker över anslaget H 4 Insatser för skogsbruket.

GRÖDOR

ANTAL HEKTAR

GENOMSNITTLIGT
STÖDBELOPP

Spannmål

1 300 000

2 200 kr/ha

Baljväxter

35 000

3 100 kr/ha

Uttagen areal

250 000

2 700 kr/ha

Oljelin

10 000

4 200 kr/ha

Oljeväxter

60 000

3 700 kr/ha

Djurbidrag lämnas för am- och dikor, handjur av nöt
samt för tackor och getter. Bidraget baseras på tilldelade bidragsrätter. Sverige har tilldelats följande
bidragsrätter:

Slutsatser
Regeringen
bedömer
anslagsbehovet
till
1 427 500 000 kronor för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

DJUR

BIDRAGSRÄTTER

BIDRAG FRÅN EG

Am- och dikor

155 000

1 340 kr/ko

Handjur, 10 mån.

226 328

1 250-2 000 kr/djur

Tackor

180 000

170 kr/tacka

För tackor räknas bidraget fram med utgångspunkt i
marknadspriset som fastställs vid årets slut. För år
1998 beräknas detta bli 170 kronor per tacka.
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Ett kalvslaktbidrag har införts som en temporär
lösning för att minska mängden nötkött på marknaden. Detta bidrag utgår för tidigarelagd slakt av kalvar med 50–80 ecu per djur.
För producenter med en förhållandevis låg djurtäthet per hektar foderareal kan ett extra bidrag utgå,
s.k. extensifieringsbidrag. Detta bidrag finns med två
nivåer: 330 kronor per djur respektive 480 kronor
per djur.

komna till följd av offentlig lagring som för närvarande är högre än den schablonersättning som ersätts
av EG. Dessa merkostnader regleras under anslaget
B 16 Räntekostnader för förskotterade arealersättningar m.m.
Utfallet är beroende av flera svårkontrollerbara
och oförutsägbara faktorer. Ett exempel är överskottssituationer som uppkommer inom gemenskapen, en annan faktor är differensen mellan hemmamarknads- och världsmarknadspris.
Ytterligare ett exempel är att en starkare svensk
valuta skulle kunna innebära att den svenska marknaden blir mer attraktiv för exportörer från övriga
medlemsländer. Detta kan leda till större överskott
på den svenska marknaden, vilket får direkta effekter
på hur mycket som måste betalas ut som exportstöd
och i form av olika interventionsåtgärder i Sverige.
Vidare utgår stöd i form av produktions-, konsumtions- och marknadsföringsstöd för olika produkter.
Exportbidrag lämnas för att täcka skillnaden mellan
gemenskapspris och världsmarknadspris och möjliggöra export till tredjeland. Det är EG-kommissionen
som bestämmer storleken på bidraget.
Den stora skillnaden mellan anslag och utgift för
budgetåret 1995/96 beräknat på tolv månader och
anslag för år 1997 beror på att ett flertal av stödsystemen togs i bruk senare än beräknat.
Skillnaden mellan anslagna medel och utgiftsprognos för år 1997 beror huvudsakligen på gynnsamma
världsmarknadspriser.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under år 1996 utnyttjades 94 % av den totala basarealen, dvs. arealen odlades med ersättningsberättigade grödor eller var uttagen ur livsmedels- eller foderproduktionen. Jordbruksverket beräknar att den
areal som ersättning söks för kommer att ligga kvar
på denna nivå under år 1998. Regeringen beräknar
anslagsposten arealersättning inklusive ersättning för
uttagen areal till 4 120 000 000 kronor.
Utnyttjandegraden av bidragsrätterna förväntas
öka för år 1998 jämfört med budgetåret 1995/96.
Anslagsposten beräknas därför på en full utnyttjandegrad motsvarande 730 miljoner kronor.

Slutsatser
Regeringen
bedömer
anslagsbehovet
till
4 850 000 000 kronor för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Offentlig lagring
Intervention av spannmål beräknas svara för de största utgifterna under anslagsposten, drygt 1 miljard
kronor.
Avgörande för anslagsbelastningen torde vara
årsmånsvariationer inom landet såväl som inom andra medlemsstater samt marknadsutvecklingen. Av
betydelse är också utvecklingen av kronans värde
gentemot övriga valutor. Utgifter för offentlig lagring
ersätts i efterhand från EG:s jordbruksfond.
Anslagsposten beräknas till 1 000 miljoner kronor.

B 15. Intervention och exportbidrag
för jordbruksprodukter
1995/96
Därav

1996

Utgift

1 114 153

Utgift

653 257

1997

Anslag

2 139 000

1998

Förslag

2 000 000

1999

Beräknat

2 000 000

2000

Beräknat

2 000 000

Utgiftsprognos

1 417 000

Övrig intervention
De största utgiftsposterna vad gäller övrig intervention rör stöd vid förbrukning, t.ex. för mjölk och
mejeriprodukter till skolbarn och till framställning av
konditorivaror samt för socker och stärkelse som används i industrin, samt lagerersättning avseende socker. Utgifter för offentlig lagring ersätts i efterhand
från EG:s jordbruksfond.
Anslagsposten beräknas till 450 miljoner kronor.

Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget finansieras kostnader för intervention,
stöd i form av produktions- och konsumtionsbidrag
samt exportbidrag i enlighet med EG:s regler. Anslaget är obligatoriskt och finansieras från EG-budgeten
till alla delar utom vissa s.k. tekniska kostnader upp-
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Exportbidrag
Den största posten i denna del, drygt 400 miljoner
kronor för år 1998, beräknas för exportbidrag för
obearbetade produkter. Till följd av framgångsrika
exportsatsningar av svenska företag förväntas bidragen för export av bearbetade produkter öka till ca
150 miljoner kronor.
Anslagsposten beräknas till 550 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Ersättningar för stöd som finansieras från jordbruksfondens garantisektion men som förskotteras från
statsbudgeten avräknas i princip inom 1 1/2–2 månader. De stöd som är aktuella är arealersättningar och
ersättning för uttagen areal, djurbidrag, intervention,
produktions- och konsumtionsstöd m.m. samt miljöersättningar.
För de stöd som betalas ut från jordbruksfondens
utvecklingssektion gäller två olika metoder. För mål
5a, utom stöd till bearbetning och avsättning av jordoch skogsbruksprodukter, förskotterar EG medlemsstaten 80 % av jordbruksfondens utvecklingssektions
andel av stödet och avräkning sker för avslutat kalenderår. För stödet till bearbetning och avsättning
betalar EG 80 % av sin andel i förskott och resterande 20 % då stödberättigade kostnader motsvarande
beloppet för ett kalenderår enligt finansieringsplanen
betalats ut.
Anslaget har belastats innevarande år med den
straffavgift EG-kommissionen ålade Sverige att betala
för den överlagring av ris som skedde till följd av Sveriges EU-medlemskap.
Prognosen för innevarande år bygger på en kalkylränta på 7 %. Skulle räntesatsen ändras påverkar detta också anslagets belastning.
Genom att ökade resurser tillförs jordbruksadministrationen för bl.a. kontroll av utbetalda bidrag
minskar risken för finansiella sanktioner. Regeringen
bedömer därför att anslaget kan minskas med nästan
40 miljoner kronor.

Slutsatser
Regeringen
bedömer
anslagsbehovet
till
2 000 000 000 kronor för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

B 16. Räntekostnader för
förskotterade arealersättningar
m.m.
1995/96

Utgift

64 753

Utgift

29 064

1997

Anslag

119 333

1998

Förslag

80 000

1999

Beräknat

80 000

2000

Beräknat

80 000

Därav

1996

Utgiftsprognos

89 000

Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget redovisas de räntekostnader som uppstår för staten till följd av att ersättningen från EG:s
jordbruksfond erhålls i efterskott. Anslaget får även
belastas med eventuella finansiella sanktioner och
straffavgifter EG-kommissionen kan komma att
ålägga Sverige. Anslaget får tillföras kursvinster och
belastas med kursförluster som uppstår till följd av
att medlemsstaten bär kursrisken inom EG:s jordbruksfonds utvecklingssektion samt belastas med s.k.
tekniska kostnader för offentlig lagring i den mån ersättning inte erhålls från EG-budgeten. Vid ett omvänt förhållande, dvs. om EG:s schablonersättning
överstiger de faktiska kostnaderna, tillförs anslaget
medel från inkomsttitel 6116 Övriga bidrag från
EG:s jordbruksfonds garantisektion.
En jämförelse mellan budget och utgiftsprognos
budgetåret 1997 visar på en lägre belastning på anslaget än beräknat. Detta beror på en initial svårighet
att uppskatta i vilken utsträckning jordbrukarna
skulle komma att utnyttja möjliga ersättningar, en
tämligen låg räntenivå och att Sverige inte varit föremål för finansiella sanktioner.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 80 000 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

B 17. Jordbrukets blockdatabas
1995/96
Därav

1996

Utgift

-

Utgift

1

1997

Anslag

1998

Förslag

17 000

1999

Beräknat

17 339

2000

Beräknat

17 686

-

Utgiftsprognos

98 000

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Ett nytt anslag på 100 miljoner kronor har anvisats på tilläggsbudget för
innevarande år.
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Anslaget uppfördes på statsbudgeten budgetåret
1997 för att täcka investeringskostnader för den digitala blockdatabas varpå de arealbaserade EG-stöden
beräknas. Denna digitaliserade ekonomiska karta
skall vara i bruk i hela landet fr.o.m. ingången av år
1998. Den kartavgift som skall finansiera kostnader
uppkomna under anslaget kommer enligt förordningen (1997:183) om kartavgift i ärenden om jordbruksstöd att gälla stödansökningar inlämnade fr.o.m. år
1998.

Dessa kostnader beräknas uppgå till 17 miljoner kronor per år. Finansiering av kostnaderna för investeringar och ajourhållning sker genom att intäkterna
från kartavgiften inlevereras till inkomsttitel på statsbudgeten. Avgifterna beräknas ge full kostnadstäckning.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 17 000 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Fr.o.m. budgetåret 1998 skall kostnaderna för ajourhållning m.m. av blockdatabasen belasta anslaget.
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6 Fiske

länsstyrelserna under budgetåret 1995/96 ca 59 miljoner kronor på fiskeområdet.
Kustbevakningen satsar ca 23 % av myndighetens
totala budget inom området övervakning av fiske.

Omfattning/ändamål
Inom EU är fisket av stor betydelse. EU är världens
största marknad för fiskprodukter. Antalet yrkesfiskare uppgår till ca 270 000. För fiskesektorn har EU
sedan 1970-talet utvecklat en gemensam fiskeripolitik
som sedan år 1983 omfattar fiskerinäringens samtliga
delar, från havet till konsumenten. Den gemensamma
fiskeripolitiken kan indelas i områdena resurs-, struktur- och marknadspolitik samt internationella relationer på fiskets område. En ny översyn av den gemensamma fiskeripolitiken, den föregående skedde
1992/93, är planerad till år 2002. Regeringen avser
att aktivt delta i reformeringen av EG:s fiskeripolitik,
bl.a. genom att driva frågor om ökad regional förvaltning.
Det svenska fisket ger arbetstillfällen och inkomster till framför allt kustsamhällena. Totalt sysselsätts
direkt i fiskerinäringen ca 8 000 personer. Vidare
skapas sysselsättning i angränsade näringar såsom
bl.a. förpacknings- och varvsindustrin. Till detta
kommer den sysselsättning som skapas genom fisketurismen.
Fiskeriverket är central förvaltningsmyndighet för
förvaltning av fiskresurserna, vilket omfattar fiskerinäringen, vari ingår vattenbruket, beredningsindustrin och fritidsfiske. Vidare är fiskevård ett väsentligt
område. Fiskeriverket skall även främja forskning och
bedriva utvecklingsverksamhet på fiskeområdet. Antalet årsarbetskrafter uppgick vid årsskiftet 1996/97
till 236 stycken. Under år 1996 uppgick verkets totala verksamhetskostnader till omkring 179 miljoner
kronor, varav ca 38 % finansierades med anslagsmedel.
På regional nivå arbetar länsstyrelserna med fiskefrågor, bl.a. med frågor som rör EG:s strukturstöd
inom mål 5a (vattenbruk, beredningsindustri och infrastruktur) samt med fiskevård. Antalet årsarbetskrafter sysselsatta med fiskefrågor uppgick vid årsskiftet 1996/97 till ca 69 stycken. Fiskeområdet står
för en liten andel av länsstyrelsernas totala verksamhetskostnader, i genomsnitt ca 1,5 %. Totalt satsade

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

192,2

146,7

221,7

1998

1999

2000

193,4

190,3

191,8

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Den kraftiga utgiftsökningen för år 1997 hänför sig
till att strukturstöd om ca 85 miljoner kronor, beslutat under budgetåret 1995/96, inte utbetalats förrän
under budgetåret 1997. Detta belopp fördes upp på
tilläggsbudget för år 1997 (prop. 1996/97:150).
Större förändringar
Arbetet med en anpassning till EG:s gemensamma
fiskeripolitik har präglat budgetåret 1995/96. Detta
arbete har medfört ett antal större förändringar, bl.a.:
– ett strukturprogram för den svenska fiskerinäringen har fastställts efter godkännande av EUkommissionen,
– riktlinjer för en flerårig utvecklingsplan för den
svenska fiskeflottan har antagits,
– kontroller till sjöss och vid landning av fångst
byggts ut,
– deltagande i EU:s beslutande organ.
Med stöd av regeringens bemyndigande den 21 november 1996 har en särskild utredare tillkallats för
översyn av fiskeriadministrationen m.m. (dir.
1996:97). Utredningens uppdrag, som skall vara slutfört senast den 15 januari 1998, skall mot bakgrund
av EU-medlemskapet koncentrera sitt arbete till två
huvudområden:
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1. Översyn av fiskeriadministrationen, särskilt Fiskeriverket.

Regeringens bedömning är att länsstyrelsernas insatser har bidragit till att uppnå de två målen. Fiskeriverket och länsstyrelserna utvecklar ett gemensamt
system för redovisning och uppföljning av myndigheternas insatser på fiskeområdet. Enligt regeringens
uppfattning är det angeläget att utvecklingsarbetet
fortgår så att en sammanfattande resultatredovisning
utvecklas.
Statsbudgetens anslag till fiskevården har under en
lång följd av år varit relativt oförändrat. För budgetåret 1997 uppgår det till 4,6 miljoner kronor. Under
de senaste åren har bidragen främst använts till bildande av fiskevårdsområden, fisketillsyn, biotopvård
och andra fiskevårdande åtgärder inklusive bevarande av den biologiska mångfalden.
En allmän fiskevård ingår som en del i ansträngningarna för att bygga ett ekologiskt hållbart samhälle. Vägledande för detta arbete är en god miljö,
effektiv användning och en hållbar försörjning. Det
är av grundläggande intresse att långsiktiga åtgärder
av bestående karaktär prioriteras. Enligt regeringens
bedömning finns det behov av kraftfulla åtgärder
främst i allmänna vatten.
För Fiskeriverkets del har EU-arbetet ställt nya
krav varför verket för budgetåret 1995/96 tilldelades
extra medel om 9 miljoner kronor. Medlen har använts till bl.a. uppbyggnaden av tekniska system för
kontroll. Ytterligare insatser krävs emellertid inom
kontrollområdet.
EU:s finansiella instrument för att uppnå sina
strukturpolitiska mål på fiskets område är Fonden för
Fiskets utveckling (FFU). De mål som har lagts fast
för FFU är att:

2. Åtgärder för en effektiviserad forsknings- och utvecklingsverksamhet.
Regeringen avser att återkomma till riksdagen när
utredaren har avgett sitt förslag.
För budgetåret 1997 minskades Fiskeriverkets anslag med 6 miljoner kronor, vilket motsvarar en
minskning på ca 10 % av verkets förvaltningsanslag.
Besparingen har huvudsakligen skett genom neddragning av personal. Enligt regleringsbrev för budgetåret 1997 får Fiskeriverket inte ta resurser för EGrelaterade uppgifter i anspråk för eventuella omprioriteringar.
Prioriteringar för 1998
Verksamheter som är särskilt prioriterade för budgetåret 1998 är att:
– utforma och driva svenska ståndpunkter inom
EU,
– förbättra fiskekontrollen,
– öka insatserna på fiskevårdens område,
– genomföra den av Fiskerikommissionen för Östersjön antagna internationella aktionsplanen för
den vilda Östersjölaxen.

Resultatbedömning och slutsatser

– bidra till att uppnå en varaktig balans mellan resurser och deras utnyttjande,

Effektmålen för den svenska fiskeripolitiken är att
verka för en ansvarsfull hushållning med fiskresurserna så att:

– stärka utvecklingen av ekonomiskt livskraftiga
företag inom sektorn,

– de ger en god långsiktig avkastning,

– förbättra marknadsutbudet och förädlingsvärdet
för fiskets och vattenbrukets produkter.

– den biologiska mångfalden bevaras,
– konkurrenskraftiga företag utvecklas,

Målen för FFU korresponderar med effektmålen för
den svenska fiskeripolitiken. FFU finansierar den del
av fiskets strukturstöd som hör till mål 5a och gemenskapsinitiativet PESCA. Regionalfonden och socialfonden medfinansierar åtgärder inom PESCA.
Mål 5a avser bl.a. modernisering och omstrukturering av fiskesektorn, under det att PESCAprogrammet syftar till att minska de sociala och ekonomiska konskvenserna av omstruktureringen inom
fiskerinäringen. Beslut om stöd till mål 5a-åtgärder
har meddelats sedan den 1 januari 1996. PESCAprogrammet startade något senare. Kommissionen
godkände det svenska programmet i mars månad
1996. Den korta tid som strukturprogrammen pågått
försvårar en resultatbedömning.
Beträffande stöd till mål 5a-åtgärder, vilket står för
den huvudsakliga delen av strukturstödet, kan kon-

– tillgången på fisk av god kvalitet till fördel för
konsumenterna säkras,
– allmänhetens fiskemöjligheter ökas.
Målen för den svenska fiskeripolitiken är identiska
med effektmålen för Fiskeriverket. Regeringen bedömer att Fiskeriverket med sitt arbete verksamt har
bidragit till att uppnå effektmålen.
På regional nivå är länsstyrelserna viktiga aktörer.
Effektmålen för länsstyrelsernas arbete på fiskeområdet är att:
– medverka till en ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna,
– medverka till utveckling av konkurrenskraftiga
företag inom fiskerinäringen.
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stateras att investeringsviljan inom fiskerinäringen
genomgående varit hög. Utfallet för budgetåret
1995/96 visar att närmare 90 % av de tillgängliga
medlen från EU:s strukturfonder har tagits i anspråk.
Nationell och privat medfinansiering är en förutsättning för att utnyttja de medel som finns avsatta från
FFU. Stödet under budgetåret har huvudsakligen beviljats till åtgärder längs västkusten. Av totalt beviljat
stöd under budgetåret 1995/96 svarade Göteborgs
och Bohus län för närmare 67 %. Investeringarna på
syd- och ostkusten har varit av mindre omfattning
och ligger proportionellt under dessa områdens andel
av fisket. Fiskeriverket bör därför fortsätta arbetet
med att undersöka möjliga åtgärder för att främja
ytterligare investeringar längs syd- och ostkusten.

C 1.
1995/96
Därav

1996

sa kopplas till de operativa mål som Fiskeriverket
fastställt. De operativa målen är en precisering av de
fyra verksamhetsmål som fastslagits i regleringsbrevet, nämligen att
1. förhindra överskridande av beslutade fångstkvoter,
2. skydda den naturreproducerande Östersjölaxen,
3. genomföra sektorplanen på fiskets område,
4. förstärka kompetensen inom struktur- och marknadsfrågor.
Fiskeriverket har för att stärka kontrollverksamheten
inrättat en särskild kontrollavdelning. De åtgärder
som vidtagits har framför allt inneburit en effektiviserad dokumentkontroll.
Fiskeriverket har under budgetåret genomfört ett
antal nationella åtgärder för att skydda den naturreproducerande Östersjölaxen. Bland annat har verket
infört fiskeförbud i kustområden omkring och i alla
naturälvar med vilda laxbestånd. Laxuppgången
ökade kraftigt under året 1996 och reproduktionen
ökade i alla naturälvar.
Beslut om åtgärder inom programmen för 5a och
PESCA påbörjades vid årskiftet 1995/96. Parallellt
med arbetet med införandet av programmen har verket tillsammans med övriga fondansvariga myndigheter bl.a. arbetat med att utveckla administrativa rutiner för handläggning och rapportering, t.ex. har en
databas för uppföljning av fiskets stödåtgärder byggts
upp.
För att stärka Fiskeriverkets kompetens inom
struktur- och marknadsfrågor har en särskild marknads- och strukturavdelning inrättats.
Regeringens bedömning är att Fiskeriverket under
budgetåret 1995/96 har prioriterat åtgärder för att
uppfylla de verksamhetsmål som angetts i regleringsbrevet. Det är emellertid svårt att bedöma graden av
måluppfyllelse. Kopplingen mellan verkets egna operativa mål och verksamhetsmålen bör därför utvecklas och göras tydligare. Vidare är det svårt att bedöma hur verksamhetens effektivitet och kvalitet har
utvecklats. Regeringen anser att ett fortsatt utvecklingsarbete är angeläget på nämnda områden.

Fiskeriverket
Utgift

99 893

Utgift

Anslagskredit

2 892

Utgiftsprognos

63 000

67 869
1

1997

Anslag

1998

Förslag

57 908

1999

Beräknat

59 448

2000

Beräknat

60 898

58 166

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Därutöver föreslås 3,65 miljoner kronor anslås på tilläggsbudget.

För budgetåret 1995/96 ålades Fiskeriverket ett besparingskrav på 4,9 miljoner kronor. Besparingen
under budgetåret uppgick till 4,2 miljoner kronor.
Anslagskrediten utnyttjades således med ytterligare
700 000 kronor. Den främsta orsaken till att besparingskravet inte uppnåddes är att de vidtagna besparingsåtgärderna får fullt genomslag först under budgetåret 1997.
På grund av det statsfinansiella läget minskades
anslaget med ytterligare 6 miljoner kronor för år
1997. Huvudsakligen sker denna besparing genom
personalavgångar som får fullt genomslag först under
år 1998. Under förutsättning att medel för satellitkontrollsystemet anvisas, i enlighet med regeringens
förslag till reviderad statsbudget för år 1997, klarar
Fiskeriverket att tillsammans med utnyttjande av anslagskrediten fullfölja sitt besparingsprogram.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
Fiskeriverket bedriver uppdragsverksamhet och tjänsteexport. För det förlängda budgetåret 1995/96 erhöll Fiskeriverket 61 225 000 kronor i avgiftsintäkter
från sin uppdragsverksamhet och tjänsteexport. Avgiftsintäkterna får disponeras av Fiskeriverket. Enligt
budgeten för år 1998 uppgår avgiftsintäkterna från
uppdragsverksamheten och tjänsteexporten till
43 250 00 kronor.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Fiskeriverket har utvecklat och förbättrat sin årsredovisning. Verket redovisar utförligt vilka prestationer som har utförts, resultatet av dessa samt hur des-
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Avgiftsintäkterna i uppdragsverksamheten, se tabell nedan, härrör från Fiskeriverkets undersökningsfartyg och från utredningskontoren. Utredningskontorens avgiftsintäkter avser huvudsakligen utredningar i vattenmål. Utredningskontoren svarade under
budgetåret 1995/96 för ca 75 % av avgiftsintäkterna.
För budgetåren 1997 och 1998 förutses ett nollresultat.
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

Utfall 1995/96

27 762

1996

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet för Fiskeriverket
till 57 908 000 kronor för år 1998. För åren 1999
och 2000 beräknas anslagsbehoven med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

27 511

251

101

18 619

17 189

1 430

108

1995/96

Prognos 1997

18 780

18 780

0

100

Därav

Budget 1998

19 250

19 250

0

100

Beräknat 1999
Beräknat 2000

varav

C 2.

Utgift

41 985

Utgift

28 497

1997

Anslag

30 890 1

19 731

1998

Förslag

30 890

20 224

1999

Beräknat

30 890

2000

Beräknat

30 890

Fiskeriverkets tjänsteexport, se tabell nedan, är hänförlig till SWEDMAR:s (Swedish Centre for Coastal
Development and Management of Aquatic Resources) internationella konsultverksamhet. SIDA är den
viktigaste uppdragsgivaren. Det övergripande målet
för SWEDMAR är att stödja utvecklingsländerna i
deras ansträngningar att nyttja hav, kust- och inlandsvatten för uthållig matproduktion och förbättrad levnadsstandard. Under budgetåret 1995/96 var
SWEDMAR:s resultat negativt. Orsaken till detta var
framför allt att inga av de större anbuden medförde
några kontrakt och den alltför stora personalstyrkan
vid budgetårets början. Under år 1996 har personalstyrkan inom SWEDMAR minskat kraftigt och rutiner för anbudsgivning ändrats. SWEDMAR avbryter
satsningen på egna större anbud. För budgetåren
1997 och 1998 prognosticeras ett nollresultat.
TJÄNSTEEXPORT
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

33 463

35 878

-2 415

93

1996

22 570

22 770

-200

99

Prognos 1997

20 000

20 000

0

100

Budget 1998

20 000

20 000

0

100

Beräknat 1999

20 000

Beräknat 2000

20 000

1996

Utgiftsprognos

33 500

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Därutöver har 10,3 miljoner kronor anvisats på tilläggsbudget för innevarande år.

Från anslaget lämnas framför allt stöd till åtgärder
som medfinansieras av EG inom ramen för gemenskapsprogrammet för mål 5a och gemenskapsinitiativet PESCA. Anslaget får också disponeras för äldre
stödformer som inte omfattas av de två strukturprogrammen. Bestämmelser om detta finns i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Anslaget kan bl.a. användas för täckande av
förluster vid statlig kreditgaranti till fiske- och fiskberedningsföretag.

Regeringens överväganden

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96
varav

Strukturstöd till fisket m.m.

Resultatbedömning
Genomförande av respektive strukturprogram övervakas gemensamt av EG-kommissionen och Sverige
genom en s.k. övervakningskommitté, t.ex. att åtgärderna överensstämmer med valda prioriteringar och
uppställda mål. Fiskeriverket svarar för sekretariatsfunktionen.
Nedan redovisas utfallet inom de olika delområdena inom mål 5a-programmet.
Inom området modernisering av fiskeflottan har
investeringarna framför allt avsett kvalitetshöjande
åtgärder och förbättringar av säkerheten.
Inom beredningsindustrin har åtgärder som syftar
till att anpassa anläggningarna till EG:s hygiendirektiv varit högprioriterade. Ett flertal investeringar har
även avsett nybyggnation och utbyggnad för att förbättra produktionskapaciteten.
Vattenbruk bedrivs i stort sett i hela landet. För
verksamhet som bedrivs utanför mål 6 har investe-

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändningar vilket betyder att Fiskeriverkets
årsredovisning för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt varit rättvisande.
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ringsviljan varit låg. De ramar som står till förfogande har inte utnyttjats. Inom mål 6 har avsatta medel
till vattenbruk däremot utnyttjats. Stöd inom mål 6
har beviljats främst för nybyggnation och utökning
av befintliga anläggningar.
För utrustning i hamnar har beviljat stöd huvudsakligen avsett investeringar i kyl- och fryshus samt
sorteringsanläggningar.
Utöver de nämnda delområdena har mål 5a-stöd
beviljats för projekt inom områdena marknadsföring,
studier och pilotprojekt, skydd av marina områden,
nybyggnation och anpassning av fiskeansträngningen.
Beträffande PESCA-programmet kan konstateras
att antalet ansökningar under budgetåret 1995/96
har varit mycket begränsat. Fram t.o.m. mars 1997
har stöd beviljats för ca 10 projekt. Beviljad
stödsumma motsvarar ca 5 % av tillgängliga EGmedel för perioden 1995–1999. Mot bakgrund av att
PESCA-programmet har varit i gång så pass kort tid,
samt att antalet ansökningar och antalet beviljade
projekt varit begränsat, kan stödet ännu inte utvärderas.
Anslaget får, som tidigare nämnts, användas för
att täcka eventuella förluster orsakade av lämnade
fiskerilån och kreditgarantier för lån. Då det är svårt
att prognosticera framtida förluster, medför detta att
det råder en viss osäkerhet om hur mycket av anslaget som kan nyttjas till strukturstöd. För budgetåret
1995/96 uppgick kreditförlusterna till ca 3,7 miljoner
kronor.

svenska strukturåtgärder har Fonden för Fiskets utveckling (FFU) för perioden 1995–1999 avsatt 47,97
miljoner ecu, vilket motsvarar ca 412 miljoner kronor. Av dessa medel avser 40 miljoner ecu mål 5aåtgärder utanför mål 6-området, 4 miljoner ecu är
bidrag för mål 5a-åtgärder inom mål 6 området och
3,97 miljoner ecu avser PESCA-programmet. Anslaget har belastats först under år 1996.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
EU har beslutat att införa ett satellitbaserat kontrollsystem för fiskefartyg. För år 1998 lämnas 4,65 miljoner kronor i EU-bidrag för utrustning på fartyg, för
landbaserad utrustning samt installation. Anslagsnivån bör höjas med motsvarande belopp.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 84 650 000
kronor för år 1998, vilket inkluderar EG-bidrag för
det satellitbaserade kontrollsystemet. För åren 1999
och 2000 beräknas anslagsbehovet till 80 000 000
kronor för respektive år.

Slutsatser

C 4.

Regeringen bedömer anslagsbehovet till 30 890 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

1995/96

Utgift

3 908

Utgift

3 908

1997

Anslag

4 612

1998

Förslag

20 000

1999

Beräknat

20 000

2000

Beräknat

20 000

Därav

C 3.

Från EG-budgeten finansierade
strukturstöd till fisket m.m.

Fiskevård

1996

Anslagssparande

3 009

Utgiftsprognos

7 500

Beloppen anges i tusental kronor

1995/96
Därav

1996

Utgift

50 742

Utgift

50 742
1

1997

Anslag

80 000

1998

Förslag

84 650

1999

Beräknat

80 000

2000

Beräknat

80 000

Utgiftsprognos

Fiskevårdens övergripande mål är att långsiktigt verka för livskraftiga och rika fiskbestånd i svenska vatten. En ansvarsfull hushållning med fisktillgångarna
syftar till att långsiktigt verka för biologisk mångfald
genom att främja ett rikt och varierat fiskbestånd och
ett optimalt utnyttjande av våra fisktillgångar. Miljömålet på fiskets område är att fisk, kräft- och blötdjur samt deras näringsorganismer skall bevaras i
livskraftiga naturligt reproducerande bestånd.
Fiskeriverket disponerar anslaget för fiskevård.
Anslaget används för:

117 700

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Därutöver har 74 474 000 kronor anvisats på tilläggsbudget för innevarande år.

Under anslaget anvisas ett belopp som motsvarar
EG:s medfinansiering av strukturstöd till fisket m.m.,
vilket redovisas under anslaget C 2. För att stödja

– bildandet av fiskevårdsområden,
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– fisketillsyn,

Regeringen redovisar i propositionen Hållbart fiske och jordbruk (prop. 1997/98:2) en ökad satsning
på en förbättrad fiskevård. Genom föreslagen förstärkning av fiskevårdsarbetet möjliggörs angelägna
åtgärder inom fiskevården såsom utsättning av viktiga fiskarter, insatser för hotade arter, biotopvård,
bildande av fiskevårdsområden och åtgärder för att
främja tillsynen.
Satsningen skall inriktas mot fiskevårdsåtgärder
främst i kustområdena och i de stora sjöarna med
allmänt vatten och fritt handredskapsfiske. Regeringen föreslår därför att anslaget C 4 Fiskevård tillförs
ytterligare 15,4 miljoner kronor för budgetåret 1998.

– åtgärder för fiskevård, exempelvis biotopvård,
– insatser för bevarandet av hotade arter.
En jämförelse mellan budget och utfall för budgetåret
1995/96 visar ett anslagssparande på ca 3 miljoner
kronor, vilket utgör beslutade men inte utbetalda
medel. Differensen mellan tilldelat anslag för år 1997
och utgiftsprognosen motsvarar detta belopp, vilket
innebär att tillgängliga medel beräknas utnyttjas.

Regeringens överväganden
Slutsatser

Resultatinformation

Regeringen bedömer anslagsbehovet till 20 000 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för åren 1999
och 2000 beräknas vara oförändrade.

Allmän fiskevård finansieras för närvarande på olika
sätt, förutom genom anslaget för fiskevård även av
vattenavgiftsmedel. För budgetåret 1997 uppgår anslaget för fiskevård till 4,6 miljoner kronor.
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7 Rennäring m.m.

Omfattning/ändamål

Resultatbedömning och slutsatser

Rennäringen främjas i första hand genom statligt
pristillägg på renkött, ersättning för vissa merkostnader till följd av Tjernobylolyckan och genom att staten svarar för vissa kostnader för renskötselanläggningar liksom viss planläggning rörande renskötseln.
De skador vilda djur orsakar tamdjur och annan
egendom ersätts om vissa förutsättningar är uppfyllda. Staten svarar för underhåll och upprustning av
byggnaderna på de 110 kvarvarande fjällägenheterna.
Sametinget ingår i Jordbruksdepartementets verksamhetsområde men redovisas under utgiftsområde
1.

Länsstyrelserna i de berörda länen skall utöva sådan
tillsyn att naturbetesmarkernas långsiktiga produktionsförmåga bevaras och ger en uthållig och god avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden
behålls. Genom närvaro vid renräkningar och kontroll av renlängder skall länsstyrelsen övervaka att
samebyarnas högsta tillåtna renantal inte överskrids.
Länsstyrelsernas arbete med tillsynen har fungerat
väl.

D 1.

Främjande av rennäringen m.m.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

134,0

104,2

96,9

1995/96
1998

1999

2000

109,7

109,7

109,7

Utgift

71 908

Utgift

54 148

1997

Anslag

61 700

1998

Förslag

61 700

1999

Beräknat

61 700

2000

Beräknat

61 700

Därav

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Lägre renantal medför att antalet slaktade renar har
minskat trots höga avräkningspriser och stor efterfrågan på renkött. Detta är den främsta förklaringen
till det beräknade underutnyttjandet innevarande år.

1996

Anslagssparande

10 530

Utgiftsprognos

52 200

Beloppen anges i tusental kronor.

De utgifter som belastar anslaget är
– underhåll av vissa riksgränsstängsel och renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret,

Prioriteringar för 1998
Riksdagen har beslutat att förorda en översyn av
stödet till rennäringen och samisk kultur, rennäringsadministrationen och rennäringslagstiftningen.
En sådan översyn har påbörjats.

– statens del av kostnaderna för redovisning av
markanvändningen, riksintressen och marker
som är värdefulla eller känsliga för renskötseln,
natur- och kulturmiljövården,
– framtagande av ny inventeringsmetod för renbetet,
– prisstöd till rennäringen enligt förordningen
(1986:255) om pristillägg på renkött,
– ersättning till följd av Tjernobylolyckan som kan
lämnas till jordbruksföretag, renskötselföretag
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och till den som helt eller delvis försörjer sig på
att fiska till husbehov eller för försäljning enligt
förordningen (1994:246) om ersättning för vissa
merkostnader och förluster med anledning av
Tjernobylolyckan,

Renbetesinventeringar
I skrivelse den 17 mars 1994 (rskr. 1993/94:186)
anmälde riksdagens talman riksdagens beslut med
anledning av bostadsutskottets betänkande (bet.
1993/94:BoU11) Anslag till främjande av rennäringen m.m. Beslutet innebär bl.a. att riksdagen som sin
mening gav regeringen till känna vad utskottet anfört
om renbetesinventering. Utskottet uttalade att det är
viktigt att arbetet med renbetesinventeringarna fortsätter. Inventeringarna måste utföras så att de kan
tjäna sitt syfte, d.v.s. utgöra underlag för fastställande av högsta renantal inom varje sameby. Det är också viktigt att den metod som används ger ett adekvat
och vederhäftigt resultat. Metoden eller metoderna
måste därför förankras hos rennäringen, skogsbruket
och naturvården. Med hänsyn till angelägenheten av
att inventeringarna av särskilt vinterbetesmarkerna
fortsätter inom renskötselområdet bör metodfrågan
snarast lösas och en plan tas fram för inventeringsarbetet. Även andra åtgärder i syfte att skapa en bra
balans mellan renantalet och betestillgången, t. ex.
att basera renantalet efter renarnas slaktvikt, kan behöva övervägas. En redovisning av vidtagna åtgärder
borde föreläggas riksdagen.
Regeringen redogjorde i prop. 1994/95:100 bil. 10
för vilka krav som bör ställas på renbetesinventeringar och hur de bör göras. Riksdagen konstaterade
med anledning därav att det inte är helt okomplicerat
att finna en allmänt accepterad metod för hur inventeringarna skall göras. Det är enligt riksdagen naturligtvis viktigt att olika möjligheter prövas i syfte att
skapa förutsättningar för att genomföra inventeringarna så att dessa blir tillförlitliga och relevanta för sitt
ändamål. Riksdagen utgick från att det pågående utvecklingsarbetet sker utan onödig tidsutdräkt (bet.
1994/95:BoU16).
Jordbruksverket arbetar med att utveckla en metod för renbetesinventering som också skall kunna
användas för miljöövervakning. Inte minst mot bakgrund av kravet på att metoden skall kunna användas även av naturvården för miljöövervakning är det
omöjligt att nu bedöma när en ny inventeringsmetod
kan börja tillämpas. Medel bör anvisas för det fortsatta utvecklingsarbetet.

– övriga åtgärder för främjande av rennäringen som
beslutas efter överläggningar mellan staten och
rennäringen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under slaktsäsongen 1996/97 slaktades drygt 61 000
renar. Drygt 700 slaktkroppar kasserades på grund
av för höga cesiumhalter.
Riksgränsstängsel m.m.
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. Stängslen utsätts för stora
påfrestningar vilket leder till avsevärda skador,
främst i samband med snösmältningen. Mot bakgrund av konventionen bör staten fortlöpande betala
de verkliga kostnaderna för att hålla stängslen. Staten
har även skyldighet att svara för underhållet av vissa
andra renskötselanläggningar.
Konventionen gäller t.o.m. den 30 april 2002. Regeringen beslöt den 17 april 1997 att ingå ett avtal
mellan Sverige och Norge om upprättande av och
mandat för en blandad svensk-norsk renbeteskommission. Kommissionens ledamöter har utsetts och
arbetet påbörjats. Kommissionens betänkande skall
avges senast den 30 april 2000. Renbeteskommissionen har till uppgift att utreda frågan om det ena landets renskötande samer har behov av fortsatt renbetning i det andra landet, att i nödvändig utsträckning
undersöka betestillgångarna och driftsförhållandena i
de aktuella områdena i Sverige och Norge samt
klarlägga hur betestillgångarna använts och hur de
mest rationellt skall kunna utnyttjas på ett sätt som
ger ett långsiktigt underlag för en ekologiskt, ekonomiskt och kulturellt bärkraftig rennäring.

Prisstöd till rennäringen
Enligt förordningen (1986:255) om pristillägg på
renkött lämnas pristillägg för renkött som godkänts
vid köttbesiktning. Pristillägget lämnas med 9 kr per
kilo för vuxen ren och med 14:50 kr per kilo för
renkalv. Antalet slaktade renar uppgick under slaktsäsongen 1996/97 till drygt 61 000 renar vilket innebär att slaktuttaget minskat även denna slaktsäsong
till följd av ett totalt sett lägre renantal under senare
år.

Samebyarnas utvecklings- och markanvändningsplanering
Länsstyrelserna är i stort sett klara med den grundläggande redovisningen av samebyarnas markanvändningsanspråk och rennäringens riksintressen.
Länsstyrelserna skall komplettera redovisningarna
med information om speciellt värdefulla eller känsliga områden för renskötseln, naturvården och kulturmiljövården samt àjourhålla dessa.

Tjernobylolyckan
Konsekvenserna av nedfallet av radioaktivt cesium
till följd av Tjernobylolyckan fortsätter att påverka i
42

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 23

första hand rennäringen. I vissa delar av norra Sverige påverkas emellertid även insjöfisket samt produktionen av nöt och får. Genom tidigareläggning av
renslakt och utfodring av renar har antalet kasserade
slaktkroppar minskat till drygt 700 renar slaktsäsongen 1996/97.
Statens livsmedelsverk redovisade i juni 1997 regeringens uppdrag att se över gränsvärdet för cesium
i kött och köttprodukter av vilt och ren, vilda bär,
svamp, insjöfisk och nötter. Livsmedelsverket finner
inga vägande skäl att ändra de nuvarande gränsvärdena för cesium i de aktuella varugrupperna.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Antalet rovdjur, i synnerhet lo, har ökat i antal, vilket medfört ökade skador på tamdjur. Även kostnaden för annan skada av vilt har ökat.

Skada på annat än ren
Naturvårdsverket fördelar medel på samtliga länsstyrelser, som beslutar om bidrag för att förebygga skada och för att ersätta inträffad skada. Inriktningen är
att viltskador så långt möjligt skall förebyggas. Med
hänsyn till skadeutvecklingen bör ytterligare
1 000 000 kronor anvisas för bidrag och ersättningar.

Övriga åtgärder för främjande av rennäringen
En del av anslaget bör användas för andra åtgärder
för främjande av rennäringen. Medlen fördelas på
användningsområden genom beslut av Jordbruksverket efter överläggningar mellan verket och Sametinget. Medlen används bl. a. för katastrofskadeskydd vid svåra betesförhållanden. Medel bör anvisas
även i fortsättningen. Användningen bör i görligaste
mån samordnas med verksamheter som kan erhålla
stöd enligt mål 6-programmet, exempelvis verksamheter som är direkt inriktade på att utveckla näringen.

Skada på ren
Regeringen redogjorde i förra årets budgetproposition under anslaget B 12. Kompletterande åtgärder
inom jordbruket för arbetet med ett nytt delprogram
inom ramen för jordbrukets miljöprogram för ersättning till rennäringen för bevarande av rovdjur inom
renskötselområdet. Det har emellertid inte varit möjligt att få till stånd ett sådant delprogram. Medel för
ersättning för rovdjursrivna renar bör därför anvisas
på detta anslag. Regeringen föreslår att 30 000 000
kronor anvisas för ändamålet.
Ersättningssystemet för rovdjursrivna renar bygger
på principen att ersättning lämnas för förekomst och
föryngring av rovdjur inom renskötselområdet. Återkommande systematiskt genomförda inventeringar
för att fastställa sådan förekomst krävs för att åstadkomma en rättvis fördelning av ersättningen mellan
samebyarna. Inventeringsarbetet skall ske i nära
samarbete mellan länsstyrelserna och samebyarna
och samordnas av Naturvårdsverket. Kostnaderna
för samebyarnas del av inventeringarna, som beräknas uppgå till 3 000 000 kronor, bör anvisas på detta
anslag.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 61 700 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

D 2. Ersättningar för viltskador m.m.
1995/96

Utgift

58 831

Utgift

47 692

1997

Anslag

12 500 1

1998

Förslag

46 500

1999

Beräknat

46 500

2000

Beräknat

46 500

Därav

1996

Utgiftsprognos

42 500

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 46 500 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas tills vidare oförändrade anslag men det bör finnas möjligheter att minska anslaget för kommande år
som en följd av enklare rovdjursinventeringar.

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Därutöver har 30 miljoner kronor anslagits på tilläggsbudget för innevarande år.

De utgifter som belastar anslaget avser bidrag till åtgärder för att förebygga skada av vilt och ersättning
för sådan skada enligt 29 a § jaktförordningen
(1987:905) samt för skador som rovdjur orsakar på
renar.
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D 3. Stöd till innehavare av
fjällägenheter m.m.
1995/96

Utgift

3 261

Utgift

2 381

1997

Anslag

1 538

1998

Förslag

1 538

1999

Beräknat

1 538

2000

Beräknat

1 538

Därav

1996

Anslagssparande

1 313

Utgiftsprognos

2 200

totalt 110 fjällägenheter i Sverige, de flesta i Jämtlands län.
Regeringen uttalade i prop. 1994/95:100 bil. 10
att statsfinansiella skäl talar för att systemet med
fjällägenheter avvecklas. En dokumentation borde
dock göras av fjällägenheternas natur- och kulturvärden innan slutlig ställning tas till eventuella försäljningar. En försäljning borde i förekommande fall
föregås av lämpligt bevarandeskydd. De mest värdefulla fjällägenheterna borde enligt regeringens bedömning behållas i statlig ägo.
Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet har på regeringens uppdrag inventerat fjällägenheterna från naturvårds- och kulturmiljösynpunkt. Omkring hälften av fjällägenheterna bör
enligt inventeringen behållas av staten av hänsyn till
naturvården och kulturmiljön. Upplåtelseformen
fjällägenhet bör enligt myndigheterna ersättas med
andra former av upplåtelser som är anpassade till bevarandebehoven och som minimerar statens kostnader för förvaltningen.
Regeringen kommer senare att ta ställning till
lämplig upplåtelseform för de fjällägenheter som inte
bör försäljas.

Beloppen anges i tusental kronor.

De utgifter som belastar anslaget utgör i huvudsak
bidrag till investeringar i byggnader och andra fasta
anläggningar på fjällägenheter, underhåll och upprustning av dessa lägenheter, avvecklingsbidrag och
avträdesersättning åt innehavare av fjällägenheter,
gästgiveribestyr samt inlösen av byggnader m.m. i
vissa fall.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Anslaget används främst för underhåll och upprustning av fjällägenheter.
Fjällägenhet är en upplåtelseform som har sina
grunder i lagstiftning ända från år 1915. Det finns

Slutsatser
Regeringen
bedömer
anslagsbehovet
till
1 538 000 kronor för år 1998. För åren 1999 och
2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.
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8 Djurskydd och djurhälsovård

Omfattning/ ändamål

UTGIFTSUTVECKLINGEN

Verksamheten inom djurskydds- och djurhälsovårdsområdet syftar till att upprätthålla ett gott hälsotillstånd och ett gott djurskydd bland husdjuren
samt att begränsa användningen av försöksdjur.
Djurskydd och djurhälsovård omfattar verksamhet vid Jordbruksverket med distriktsveterinärorganisationen, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)
och Centrala försöksdjursnämnden (CFN).
Jordbruksverket disponerar medel för forskning
och utveckling vad gäller djurskyddsfrämjande åtgärder, framför allt när det gäller alternativa inhysningsformer för värphöns och provning av nya tekniska system. Dessutom disponeras medel till olika
djurhälsovårdsaktiviteter när det gäller nötkreatur,
svin, får, häst och fisk.
Den veterinära fältverksamheten vad gäller den
statliga distriktsveterinärorganisationen upprätthålls
genom de ca 250 distriktsveterinärer som finns över
hela landet. Verksamheten utgår från de ca 70 veterinärstationer som hittills inrättats. I vissa län – Skaraborgs, Jönköpings och Kalmar län – är antalet
statligt anställda distriktsveterinärer för närvarande
lågt. De officiella uppgifterna utförs här av regionala
distriktsveterinärer.
SVA har idag en mycket decentraliserad organisation med 25 avdelningar som alla är direkt underställda verksledningen. Idag finns cirka 386 personer
anställda på SVA. Av dessa är två tredjedelar kvinnor.
CFN samordnar och planerar frågor som rör försöksdjur. Nämnden har bl.a. till uppgift att verka för
att användningen av försöksdjur begränsas. Det finns
sju djurförsöksetiska nämnder i landet. Dessa utför
den djurförsöksetiska prövningen av forskningsprojekt.

MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

483,8

344,9

328,2

1998

1999

2000

268,3

272,4

276,6

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Under budgetåret 1995/96 överskreds anslaget för
bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar.
Även under innevarande budgetår beräknas utgifterna överskrida anslagna medel varför regeringen föreslår att ytterligare medel anvisas för ändamålet på
tilläggsbudget.
Prioriteringar för 1998
Inom djurskyddsområdet bör utvecklingen av alternativa system för värphöns prioriteras liksom kursverksamheten för djurskyddsinspektörer.

Resultatbedömning och slutsatser
Genom beslut den 19 juni 1996 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet göra en översyn av epizootilagstiftningen. Jordbruksverket lämnade sin
rapport i april 1997. Översynen omfattar i huvudsak
en analys av djurhälsosituationen i Sverige och i omvärlden, en redovisning av internationella regelverk
samt en smittskyddsmässig och ekonomisk utvärdering av dagens epizootilagstiftning. Rapporten har
remissbehandlats. Djursjukdomssituationen i landet
är god. Flera hälsokontrollprogram har närmat sig
eller uppnått slutfasen. Av dessa har EU beslutat att
Sverige klassas som fritt från Aujeszkys sjukdom från
den 1 december 1996.
Beträffande distriktsveterinärorganisationen präglades det gångna budgetåret av den omorganisation
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sjukdomars uppkomst, orsak och spridningssätt.
SVA skall bedriva diagnostisk verksamhet och vara
veterinärmedicinskt centrallaboratorium. SVA är
svenskt referenslaboratorium enligt EG:s zoonosdirektiv. Vidare skall SVA medverka i förebyggande
och bekämpande av djursjukdomar samt bedriva
forsknings- och utvecklingsarbete inom sitt verksamhetsområde.
Det övergripande målet för myndigheten är en
god djur- och folkhälsa genom förebyggande, diagnostiserande och bekämpande av infektionssjukdomar hos djur.

av verksamheten som trädde i kraft den 1 juli 1995.
Ett omfattande arbete har därvid utförts såväl centralt och regionalt, dvs. på länsstyrelserna, som inom
fältverksamheten. Länsstyrelsernas funktion att samordna det veterinära samarbetet på regional nivå har
ökat i betydelse i och med omorganisationen. Ekonomin för distriktsveterinärorganisationen är i balans
om belastande övergångskostnader exkluderas. Jordbruksverket tog under år 1996 initiativ till en översyn
av distriktsveterinärorganisationen och en särskild
utredare tillkallades. Resultatet av utredningen
kommer bl.a. att få till följd att en särskild distriktsveterinärenhet inrättas i verket. Enheten skall
bl.a. ansvara för styrningen av distriktsveterinärorganisationen.
CFN kan endast indirekt påverka försöksdjursanvändningen. Därför är det svårt att mäta effekterna
av CFN:s arbete för att minska antalet djur som används i försök. Jämfört med år 1994 minskade dock
försöksdjursanvändningen under år 1995 med 6%.
Minskningen beror framför allt på en minskad användning av möss och råttor vid universitet och högskolor. Mot bakgrund av den stora betydelse som en
väl fungerande djurskyddstillsyn kan anses ha för efterlevnaden av djurskyddslagen måste de fortbildningskurser i djurskydd som anordnas av Sveriges
lantbruksuniversitet åtnjuta hög prioritet i budgetsammanhang. På regional nivå är djurskyddsarbetet i
många fall en av de mest tids- och resurskrävande
verksamhetsdelarna inom länsstyrelsernas veterinärverksamheter.
Beträffande smittsamma djursjukdomar har arbete skett bl.a. med att övervaka den obligatoriska salmonellakontrollen samt tillsyn och hygien i mjölkproducerande
besättningar.
Samarbete
och
informationsutbyte har fortlöpande skett med smittskyddsläkare i frågor rörande smittsamma sjukdomar som kan överföras från djur till människa. Länsstyrelsernas epizootiberedskap har höjts.

E 1.

1995/96

105 930

Utgift

70 402

1997

Anslag

74 004

1998

Förslag

75 055

1999

Beräknat

77 027

2000

Beräknat

79 056

1996

Resultatbedömning
Beredskapen mot smittsamma djursjukdomar är
SVA:s tyngsta uppgift. I samband med utbrottet av
den allvarliga virussjukdomen på fjäderfä, newcastlesjukan, som förekom i Skåne senhösten 1995 prövades SVA:s beredskap för diagnostik och visade sig
hålla måttet i ett allvarligt läge. Oavsett detta utbrott
av allvarlig epizootisk sjukdom har Sverige internationellt sett en erkänt god djurhälsosituation. I december 1996 förklarades Sverige av EGkommissionen fritt från Aujeszkys sjukdom (AD).
Friförklaringen var resultatet av ett snabbt och väl
genomfört kontrollprogram som startade år 1991.
SVA:s årsredovisning är välgjord och informativ.
För att förbättra resultatredovisningen anser regeringen att bedömningar och preciseringar bör göras
av prestationer och effekter. Dessa bör även kopplas
till verksamhetens mål och därefter analyseras.
SVA:s verksamhet består av anslagsfinansierade
myndighetsuppgifter samt avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet. En jämförelse mellan budget och
utfall budgetåret 1995/96 visar att myndighetsuppgifterna gett ett underskott på 3,6 miljoner kronor.
Orsaken till detta är i första hand tillkommande arbetsuppgifter till följd av EU-medlemskapet. Även
för innevarande budgetår är riskerna stora för att
underskottet för myndighetsuppgifterna fortsätter.
Utfallet blir beroende av hur stor medverkan som
krävs i EU-arbetet. Uppdragsverksamheten visar ett
underskott på 4,3 miljoner kronor. Underskottet beror i första hand på kostnader för utveckling av nya
produkter samt investering i nya lokaler och utrustning.
SVA begär i sitt budgetunderlag resursförstärkning på 8,7 miljoner kronor. Medlen avses användas
till smittskyddsarbete i anslutning till kretsloppsfrågor, arbete med antibiotikaresistens samt för att driva projektet ”flytfiskundersökningar”.
Enligt regeringens bedömning medger dock inte
det ekonomiska läget att ytterligare resurser ställs till
SVA:s förfogande. Frågan om s.k. flytfiskundersök-

Statens veterinärmedicinska
anstalt
Utgift

Därav

Regeringens överväganden

Anslagskredit

3 233

Utgiftsprognos

73 000

Beloppen anges i tusental kronor.

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda och utreder bl.a. smittsamma djur46
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ningar tas upp i propositionen Hållbart fiske och
jordbruk (prop. 1997/98:2).

Länsstyrelsen svarar för distriktsveterinärorganisationen i länet i enlighet med Jordbruksverkets riktlinjer och utövar tillsyn över andra praktiserande veterinärers verksamhet samt leder och samordnar
åtgärder mot djursjukdomar och brister i djurskyddet.
Distriktsveterinärorganisationen är avpassad
främst för att tillgodose behovet av sjuk- och hälsovård hos djur inom animalieproduktionen och hos
hästar som används i jord- och skogsbruket. Om det
finns djurskyddsskäl eller där annan veterinärvård
inte kan anvisas, är en distriktsveterinär skyldig att
även utöva djursjukvård för övriga husdjur. Distriktsveterinärorganisationen skall i samarbete med
bl.a. den av lantbruksnäringen organiserade hälsokontrollverksamheten medverka vid förebyggande
åtgärder.
Distriktsveterinärorganisationen finansieras till
största delen av uppdragsgivarna, dvs. i första hand
djurägarna, samt av anslag över statsbudgeten. De
utgifter som belastar anslaget är i första hand lönekostnader samt utbildning och gemensam administration för organisationen. För närvarande är inte
samtliga distriktsveterinärtjänster tillsatta. En tillsättning av ytterligare tjänster påverkar såväl intäktssom kostnadssidan.
Under anslaget anvisas medel för att minska avlägset boende djurägares veterinärkostnader för vård
av jord- och skogsbrukets djur. Enligt förordningen
(1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning
meddelar Jordbruksverket föreskrifter om avgifter
vid sådan veterinär yrkesutövning som står under
verkets tillsyn och som avser arbetsuppgifter som utförs av bl.a. en distriktsveterinär.
I syfte att bl.a. reducera statens kostnader för distriktsveterinärorganisationen
beslöt
riksdagen
(prop.1993/94:150, bet. 1993/94:JoU32, rskr.
1993/94:403) om vissa förändringar när det gäller
distriktsveterinärorganisationens organisation och
finansiering att gälla från den 1 juli 1995. Till följd
av omorganisationen uppstod vissa övergångskostnader som avser verksamheten före den 1 juli 1995.
Övergångskostnader uppgående till 7,8 miljoner
kronor har belastat och påverkat resultatet för budgetåret 1995/96. Regeringen föreslår i tilläggsbudgetavsnittet i föreliggande budgetproposition att medel anvisas för att täcka dessa kostnader. Merparten
av övergångskostnaderna utgörs av kostnader avseende semester- och kompensationsersättning för de
närmare hundratalet veterinärer som slutade sin
tjänstgöring som distriktsveterinärer under hösten
1995. Distriktsveterinärorganisationens resultat för
budgetåret utgörs av ett underskott på ca 6 miljoner
kronor, då nämnda övergångskostnader inkluderas.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

196 200

200 500

-4 300

98

1996

139 800

142 600

-2 800

98

varav

Prognos 1997

135 710

141 860

-6 150

96

Budget 1998

139 800

139 800

0

100

Beräknat 1999

139 800

Beräknat 2000

139 800

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändningar vilket innebär att SVA:s årsredovisning för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt
varit rättvisande.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 75 055 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för åren 1999
och 2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års
anslagsnivå.

E 2.

1995/96
Därav

1996

Bidrag till distriktsveterinärorganisationen
Utgift

111 458

Utgift

73 949
1

1997

Anslag

77 691

1998

Förslag

78 109

1999

Beräknat

79 593

2000

Beräknat

81 186

Utgiftsprognos

85 491

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Därutöver föreslås 7,8 miljoner kronor anvisas på tilläggsbudget i föreliggande budgetproposition.

Jordbruksverket har som chefsmyndighet för distriktsveterinärorganisationen ansvaret när det gäller
ledning av och samordning inom distriktsveterinärorganisationen. Verket ansvarar bl.a. för central
budget, löne- och taxesättning, arvodesuppbörd,
tjänstetillsättningar, avtalsfrågor och de förhandlingar som behövs.
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och effektivisera verksamheten med avseende på såväl det offentligas som på distriktsveterinärernas och
avnämarnas intressen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Budgetåret 1995/96 har präglats av införandet av
den nya distriktsveterinärorganisationen. Ett omfattande arbete har därvid utförts såväl centralt som inom fältverksamheten.
I samband med omorganisationen valde ca 90 veterinärer att lämna organisationen och i stället arbeta
på privat basis. Det finns emellertid idag distriktsveterinärer över hela landet även om antalet i vissa områden är lågt. I dessa områden har regionala distriktsveterinärer anställts för att utföra distriktsveterinärernas officiella uppgifter. Antalet veterinärstationer uppgår i dag till ca 70.
Jordbruksverket uppfyller i sin årsredovisning de
återrapporteringskrav som regeringen angav i regleringsbrevet gällande budgetåret 1995/96. Sålunda
anger verket att av de särskilt tilldelade 15 miljoner
kronor för inrättande av flerveterinärstationer har
3,1 miljoner kronor använts till ADB-utrustning, 5,0
miljoner kronor för inköp av tjänstebilar och 6,9
miljoner kronor har använts för inköp av utrustning
och inventarier till stationerna.
Vidare beräknar verket att de tillfälliga kostnaderna som är direkt hänförbara till omorganisationen
uppgår till ca 25 miljoner kronor. Av dessa har 7,8
miljoner kronor påverkat resultatet för budgetåret
1995/96, enligt vad som ovan anförts. Det resterande
beloppet på ca 17 miljoner kronor utgörs i huvudsak
av intjänad ej uttagen semester och arbetsbefrielsedagar som kommer att belasta verksamheten efterföljande räkenskapsår i den takt som de tas ut.
Jordbruksverket beräknar att kostnaderna för ett
enskilt besök av en distriktsveterinär ökat med 10–
20 % efter omorganisationen. Det bör påpekas att i
denna kostnadsökning ingår kostnaderna för sociala
avgifter, vilka alltså inte betalades innan organisationsförändringen.
Under året inleddes ett samarbetsprojekt med
Svensk Husdjursskötsel. Som en del i projektet prövas en samarbetsform som bygger på samlokalisering
och integrering mellan distriktsveterinärerna och näringens veterinärer. Projektet syftar till ett mera effektivt utnyttjande av de veterinära resurserna och till
friskare djur genom en ökad förebyggande djursjukvård.
Jordbruksverket tog under år 1996 initiativ till en
översyn av distriktsveterinärorganisationen och en
särskild utredare tillkallades. Utredaren föreslår bl.a.
att en särskild distriktsveterinärenhet inrättas direkt
under verksledningen. Enheten skall ansvara för
styrningen av distriktsveterinärorganisationen och
dess administrativa frågor rörande t.ex. rekrytering,
avtal, pensioner och löner. Jordbruksverket har beslutat att vidta bl.a. dessa förändringar av organisationen fr.o.m. den 1 september 1997. Regeringen
förväntar sig att dessa åtgärder kommer att förbättra

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
INTÄKTER 1
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

372 351

380 548

-5 963

97,8

1996

246 170

249 596

-1 822

98,6

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

varav

Prognos 1997

244 453

247 741

-3 288

98,7

Budget 1998

246 841

250 241

-3 400

98,6

Beräknat 1999

249 241

Beräknat 2000

249 241

1. Inklusive anslagsmedel.

Slutsatser
Regeringen föreslår en realt oförändrad anslagstilldelning för distriktsveterinärorganisationen för år
1998, dvs. 78 109 000 kronor. Kostnaderna för
verksamheten för budgetåret 1998 beräknas inte fullt
ut att balanseras av intäkterna och ett verksamhetsunderskott kommer att uppstå. Under budgetåret
1999 beräknas verksamheten att på årsbasis vara i
balans. Målsättningen är att det balanserade underskottet skall vara noll år 2003.
Anslagsbehoven för åren 1999 och 2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

E 3.

1995/96

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder
Utgift

39 277

Utgift

27 485

1997

Anslag

16 832

1998

Förslag

18 792

1999

Beräknat

19 150

2000

Beräknat

19 533

Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

346

17 178

Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget anvisas medel för kostnader för
prövning från djurskyddssynpunkt av djurhållningsmetoder, inredningsdetaljer i stallar m.m. och utbildning i djurskyddstillsyn. Under anslaget anvisas också
medel för djurhälsovård.
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– verka för en enhetlig bedömning av frågor
som de etiska nämnderna har att pröva,
– sprida information om försöksdjursfrågor.

Regeringens överväganden
Regeringen anser att insatser för att ta fram alternativa inhysningssystem för höns är viktiga och måste
prioriteras. Av anvisade medel får 500 000 kronor
användas till rådgivning och information för att underlätta övergången till alternativa inhysningssystem i
äggproduktionen. Medlen för djurskyddsfrämjande
åtgärder bör öka med ca 1,6 miljoner kronor fr.o.m.
år 1998.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Eftersom CFN inte kontrollerar samtliga de faktorer
som styr försöksdjursanvändningen är det svårt att
direkt mäta effekterna av CFN:s arbete för att minska antalet försöksdjur. Jämfört med år 1994 minskade dock försöksdjursanvändningen under år 1995
med 6 % från 352 000 till 331 000 djur enligt EU:s
och Europarådskonventionens definition av djurförsök. Majoriteten (85 %) av dessa djur är möss och
råttor. Minskningen av antalet försöksdjur beror
framförallt på en minskad användning av möss och
råttor vid universitet och högskolor.
CFN:s insatser för forskning har under budgetåret
1995/96 främst fördelats till områdena farmakologi
och toxikologi eftersom dessa områden har bedömts
särskilt viktiga för att nå försöksdjursbesparande effekt. Totalt har 30 projekt erhållit forskningsstöd
från CFN under budgetåret. I början av åren 1995
och 1996 träffades överenskommelser, som senare
godkändes av regeringen, mellan Astra AB, Pharmacia & Upjohn Inc. och CFN om gemensamt forskningsstöd för kalenderåren 1995 och 1996. Även för
kalenderåret 1997 har en överenskommelse med företagen träffats. Enligt överenskommelserna skall
vardera företaget bidra med 500 000 kronor per år
för att främja utvecklingen av alternativa metoder till
djurförsök. I syfte att bl.a. stimulera utvecklingen av
alternativa metoder till djurförsök har CFN sedan år
1980 också arrangerat internationella symposier.
CFN anordnade i januari 1996 tillsammans med
Kemikalieinspektionen ett möte med OECD:s Environment Directorate för att harmonisera valideringskriterier för alternativa tester. CFN har också en
samordnande roll i ett internationellt forskningsprojekt och deltar även regelbundet i möten om försöksdjursfrågor inom EU och Europarådet.
CFN arrangerar årliga sammankomster med ordförande och sekreterare i de djurförsöksetiska nämnderna då bl.a. praktiska och juridiska frågor kring
den etiska prövningen diskuteras. Under 1996 behandlade nämnderna 1 596 ansökningar om planerade djurförsök. Utbildning anordnas årligen för ledamöter i de djurförsöksetiska nämnderna. CFN
utfärdar allmänna råd i syfte att främja en enhetlig
bedömning av olika frågor som de djurförsöksetiska
nämnderna har att pröva.
CFN publicerar fortlöpande skrifter och rapporter
samt anordnar vetenskapliga seminarier m.m.
CFN:s årsredovisning visar att verksamheten under budgetåret 1995/96 bedrivits i enlighet med

Resultatinformation
Jordbruksverkets verksamhet beträffande djurskyddsfrämjande åtgärder har under budgetåret
1995/96 främst inriktats mot forskning, försök och
utvecklingsarbete för framtagning av alternativa inhysningssystem. Dessutom har medel gått till den vidareutbildning i djurskydd som Sveriges lantbruksuniversitet anordnar för djurskyddsinspektörer samt
till projekt för olika djurslag inom animalieproduktionen. Med stöd av lagen (1985:342) om kontroll av
husdjur m.m. har Jordbruksverket utfärdat föreskrifter om organiserad hälsokontroll av husdjur och utsett huvudmän för de olika kontrollerna. Syftet med
kontrollerna är att motverka eller förebygga sjukdomar hos husdjur. Anslutningen till kontrollen är frivillig.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 18 792 000
kronor. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

E 4.
1995/96

Centrala försöksdjursnämnden
Utgift

10 583

Utgift

4 196

1997

Anslag

6 909

1998

Förslag

6 893

1999

Beräknat

7 102

2000

Beräknat

7 317

Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

731

6 500

Beloppen anges i tusental kronor.

Övergripande mål för Centrala försöksdjursnämnden
(CFN) är att samordna och planera frågor som rör
försöksdjur i syfte att begränsa antalet djur som används i djurförsök. CFN:s verksamhetsmål är att:
– verka för att minska försöksdjursanvändningen bl.a. genom att främja utvecklingen av
alternativa metoder till djurförsök,
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nämndens instruktion samt de övergripande mål och
verksamhetsmål som angivits i regleringsbrevet. Regeringen konstaterar att det vid bedömningen av hur
försöksdjursanvändningen förändrats under en följd
av år är viktigt att hänsyn tas dels till vilka kriterier
som under olika år gällt för inrapportering av försöksdjursanvändningen, dels till förändringen av omfattningen av den forskning inom vilken djurförsök
eller alternativa metoder används. Med beaktande av
detta bedömer regeringen att utvecklingen av försöksdjursanvändningen varit tillfredsställande under
senare år.
Under våren 1997 tillsattes en utredning med
uppdrag att bl.a. inventera och bedöma försöksdjursanvändningen i landet (dir. 1997:43). I uppdraget ingår även att se över CFN:s verksamhet och att
lämna förslag till hur forskningsstödet för att främja
alternativa metoder till djurförsök bör organiseras.
Vidare skall erfarenheterna av de djurförsöksetiska
nämnderna utvärderas. Uppdraget skall redovisas
senast den 15 april 1998.

för bitillsynsmännens arvoden m.m. Vidare anvisas
under anslaget medel för bekämpande av bl.a. leukos
hos nötkreatur.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Som en följd av att paratuberkulos påvisades år 1993
hos nötkreatur importerade från Danmark beslöt
Jordbruksverket att utreda samtliga importer av nötkreatur till Sverige från år 1980 och framåt. Arbetet
pågår fortfarande och målet är att bekämpa sjukdomen och härigenom kunna friförklara landet.
Ett frivilligt kontrollprogram avseende bovin tuberkulos hos hägnad hjort startade år 1994 med
Svenska Djurhälsovården som huvudman. Huvudmannen har upprättat en bekämpningsplan och en
ekonomisk plan och man räknar med att kunna utrota sjukdomen inom fem år. Tuberkuloskontrollen
följer den ekonomiska plan som upprättades år
1994.
Djursjukdomssituationen i landet är god. Flera
hälsokontrollprogram har närmat sig eller uppnått
slutfasen. EU har beslutat att Sverige skall klassas
som fritt från en av dessa sjukdomar, nämligen Aujeszkys sjukdom, från den 1 december 1996. Sverige
beräknas klassas som fritt från den enzootiska bovina leukosen under det närmaste året.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändningar vilket innebär att CFN:s årsredovisning för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt
varit rättvisande.

Bekämpande av husdjurssjukdomar
Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar avser ersättning enligt epizootilagen (1980:369) och lag
(1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur.
Jordbruksverket har föreslagit att anslagsposten Bekämpande av husdjurssjukdomar förs upp med 50
miljoner kronor. Av anslagsposten kommer Jordbruksverket att använda 400 000 kronor för undersökning av prover rörande amerikansk yngelröta och
kvalster på bin samt för information och rådgivning
om bisjukdomsförordningen.
Regeringen beräknar kostnaderna för denna del
av anslaget till 38 750 000 kronor.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 6 893 000
kronor. Anslagsbehoven för åren 1999 och 2000 är
beräknade med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

E 5.

1995/96
Därav

1996

Bekämpande av smittsamma
husdjurssjukdomar
Utgift

216 616

Utgift

168 782
1

1997

Anslag

89 500

1998

Förslag

89 500

1999

Beräknat

89 500

2000

Beräknat

89 500

Utgiftsprognos

Bidrag till bekämpande av djursjukdomar
Bidrag till bekämpande av djursjukdomar avser bekämpande av bl.a. enzootisk bovin leukos (EBL) hos
nötkreatur, Aujeszkys sjukdom (AD) hos svin, nötkreaturtuberkulos hos hjort, Bovin virus diarré
(BVD) hos nötkreatur och Maedi-Visna (MV) hos
får. Jordbruksverket föreslår att anslagsposten Bidrag
till bekämpande av djursjukdomar förs upp med
43 150 000 kronor, vilket innebär en minskning jämfört med innevarande budgetår. Minskningen motiveras av ett minskat anslagsbehov för bekämpningsprogrammet mot AD samt bekämpningsprogrammet

146 000

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Därutöver har 20,5 miljoner kronor anvisats på tilläggsbudget. Ytterligare
36 miljoner kronor föreslås anvisas på tilläggsbudget i föreliggande budgetproposition.

Anslaget används för bekämpande av och beredskap
mot smittsamma husdjurssjukdomar. Från anslaget
utbetalas också ersättning för kostnader som uppkommit genom beslut om förintande av bisamhällen,
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mot EBL hos nötkreatur där en friförklaring bedöms
vara nära förestående.
Regeringen anser att det är viktigt att bekämpningsprogrammen mot EBL hos nötkreatur, nötkreaturtuberkulos hos hjort, MV hos får och BVD hos
nötkreatur får fullföljas. För bekämpning av dessa
djursjukdomar beräknas 38 miljoner kronor.

och newcastlesjukan hos fjäderfä har, sedan budgetåret 1992/93, Jordbruksverket årligen kunnat disponera 10 miljoner kronor.
Regeringen beräknar, liksom Jordbruksverket, att
10 miljoner kronor bör anvisas för utveckling av
sjukdomskontrollprogram och genomförande av
sjukdomskontroller som krävs för att infria de krav
som förväntas med anledning av medlemskapet i EU.

Bidrag till obduktionsverksamheten
Sedan budgetåret 1992/93 har regeringen anvisat särskilda medel för obduktionsverksamheten. Svenska
Djurhälsovården har det direkta ledningsansvaret för
denna verksamhet. Sedan år 1995 har antalet obduktioner stabiliserats kring 4 000 djur per år vilket också utgör målsättningen för verksamheten. Kostnaderna för obduktion har enligt Jordbruksverket stigit
mellan 15–20 % från år 1995 till början av år 1997.
Kostnadsökningen beräknas därefter stabiliseras
kring cirka 10 % per år.
Sverige har i ett internationellt perspektiv ett
mycket gott läge i fråga om antalet fall av smittsamma husdjurssjukdomar. Obduktioner av djur är ett
viktigt medel för att kontrollera och dokumentera
sjukdomsläget i landet. Regeringen beräknar
2 750 000 kronor för bidrag till obduktionsverksamheten.

Stöd till biodlingen
EG fattade i våras beslut om att stödja biodlingen
inom gemenskapen. Bestämmelserna om stödet finns
i rådets förordning (EG) nr 1221/97 av den 25 juni
1997 om allmänna tillämpningsregler för åtgärder
som syftar till att förbättra villkoren för produktion
och saluföring av honung. Stödet som till hälften
medfinansieras av EG omfattar bl.a. åtgärder för
teknisk hjälp till biodlare och sammanslutningar av
biodlare, bekämpning av varroa kvalster och därmed
sammanhängande sjukdomar och analys av honungens fysisk-kemiska egenskaper. Medlemsstaterna
skall upprätta nationella program och efter det att
kommissionen godkänt dem träder stödet i kraft. Ett
svenskt program skall utarbetas och överlämnas till
kommissionen under hösten. Stöd till biodlingen utgår också från anslaget E 3.

Bidrag till utveckling och genomförande av
sjukdomskontroller
För att kartlägga och dokumentera sjukdomsläget
dels för de sjukdomar där Sverige beviljats tilläggsgarantier samt för att även i övrigt kunna utföra de
sjukdomskontroller som EU ställer krav på, t.ex. beträffande tuberkulos och brucellos hos nötkreatur

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet för bekämpande
av smittsamma husdjurssjukdomar till 89 500 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.
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9 Livsmedel

Omfattning/ändamål
Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Regeringen anser inte att det finns skäl att föreslå
några ändringar i Livsmedelsverkets verksamhetsinriktning. Prognosen för innevarande år tyder på att
utgifterna överstiger anvisade medel. Detta beror på
att Livsmedelsverket ianspråktar anslagssparande.
Regeringen anser att en viss effektivisering av statistikproduktionen är möjlig. En utvärdering av exportfrämjande åtgärder visar att erfarenheterna från verksamheten är positiva.

Verksamhetsområdet livsmedel omfattar bl.a. livsmedelskontroll, livsmedelsberedskap, statistik och
exportfrämjande åtgärder.
Det övergripande målet för Statens livsmedelsverks
verksamhet är att i konsumenternas intresse verka för
säkra livsmedel av god kvalitet, redlighet i livsmedelshanteringen och bra matvanor.
Livsmedelsförsörjningen är en särskild funktion
inom det civila försvaret. Jordbruksverket är funktionsansvarig myndighet. Från anslaget täcks kostnader för beredskapsåtgärder.
Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden har
ansvar för merparten av jordbruksstatistiken. Myndigheten ansvarar för att statistik tas fram i den omfattning som krävs på nationell nivå och inom EU.
Nämnden har också till uppgift att följa den ekonomiska utvecklingen inom livsmedelsområdet vilket
har vissa kopplingar till statistikverksamheten.
Riksdagen anslog år 1992, för en fyraårsperiod, 60
miljoner kronor för exportbefrämjande åtgärder inom livsmedelssektorn. År 1995 avsattes ytterligare
17 miljoner kronor till ”Food from Sweden”, för
fortsatt verksamhet under år 1996 och år 1997.
Målsättningen med verksamheten har varit att genom förbättrad marknadsföring och kompetens inom
livsmedelsindustrin medverka till en ökad export av i
Sverige förädlade livsmedel, främst baserade på
svenska jordbruksråvaror. Prioriterade länder har varit de nordiska länderna, Tyskland, England, Frankrike och i viss utsträckning USA.

Prioriteringar för 1998
Inom livsmedelsförsörjningen kräver särskilt frågan
om sårbarhet i vattenförsörjningen fortsatt analysarbete.
Ansvarsfördelningen för beredskapsåtgärder behöver klargöras.
För exportfrämjande åtgärder föreslås 5 miljoner
kronor anvisas för år 1998.

Resultatbedömning och slutsatser
Under budgetåret 1995/96 har Livsmedelsverket avslutat vissa större projekt, bland vilka kan nämnas
matförgiftningsprojektet, medverkande i det s.k. allergitåget och framtagande av boken Matverket. EUarbetet tar stora resurser i anspråk och Livsmedelsverkets personal har under perioden deltagit i ca
300 möten. När det gäller normgivningsverksamheten har verket särskilt prioriterat arbetet med att få
till stånd så bra bestämmelser som möjligt rörande
märkning av livsmedel och användningen av tillsatser
i livsmedel samt så låga gränsvärden som möjligt för
bekämpningsmedelsrester och kontaminanter i livsmedel. På tillsynsområdet hade så gott som samtliga
av landets storskaliga stycknings- och charkanläggningar anpassats till EG:s bestämmelser vid verksam-

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

446,1

268,2

202,9

1998

1999

2000

176,5

180,7

185,2
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hetsårets slut. Av de redovisade resultaten framgår
vidare att ett flertal nya metoder för analys av främmande ämnen i animaliska livsmedel och bekämpningsmedelsrester i vegetabilier har utvecklats under
perioden. Vidare har metoder för analys av olika
sjukdomsframkallande bakterier utvecklats.
På livsmedelsområdet har en av de stora frågorna
under verksamhetsperioden varit de forskningsresultat som presenterades i mars 1996 och som uttalade att det inte kunde uteslutas att det finns ett
samband mellan nötkreaturssjukdomen BSE (den s.k.
galna ko-sjukan) och en ny variant av CreutzfeldtJakobs sjukdom hos människa.
Sammantaget anser regeringen inte att det finns
skäl att föreslå några ändringar i verksamhetens inriktning.
För länsstyrelsernas verksamhet på livsmedelsområdet är det övergripande målet att medverka till att
upprätthålla och om möjligt förbättra livsmedelskvaliteten. Länsstyrelserna skall också medverka till en
effektiv livsmedelstillsyn inom länen. Flertalet länsstyrelser har under verksamhetsåret prioriterat projektinriktade kontroller, kommunbesök och arbetet
med anpassningen av chark- och styckningsanläggningar till EG:s bestämmelser. Flera länsstyrelser bedömer att deras verksamhet bidragit till att upprätthålla eller förbättra den lokala livsmedelstillsynen och
livsmedelskvaliteten inom länet.
Regeringen har under våren 1997 tillsatt en utredning med uppgift att göra en översyn av livsmedelstillsynen (dir. 1997:25). Kommittén skall särskilt utreda fördelningen mellan stat och kommun vad gäller
ansvaret för livsmedelstillsynen, föreslå lämpliga former för tillsynen liksom för systemet med tillsynsavgifter. Uppdraget skall redovisas senast den 31 december 1997.
Beträffande livsmedelsberedskapen anser regeringen att verksamheten inom funktionen bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt. Sårbarheten i dricksvattenförsörjningen kräver dock fortsatt analys.
Den i samband med budgetpropositionen 1994/95
beslutade besparingen om 200 miljoner kronor på
livsmedelsberedskapens område förutsatte en lagerutförsäljning motsvarande 640 miljoner kronor. Denna
utförsäljning slutfördes under våren 1997.
Vad gäller produktionen av jordbruksstatistik anser regeringen att den bedrivits på ett tillfredsställande sätt och att det inte nu finns någon anledning att
föreslå ändringar i Livsmedelsekonomiska samarbetsnämndens verksamhet.
De projekt som bedrivits för att främja export av
livsmedel är utbildning, kartläggningar och information, gemensamt svenskt deltagande i mässor utomlands och andra gemensamma länderaktiviteter.
Under våren 1997 har en utvärdering av verksamheten under perioden 1992–1996 skett. Utvärderingen visar att erfarenheterna är nästan odelat positiva
och att ”Food from Sweden” bidragit till att öka in-

tresset för svensk mat utomlands. Mot bakgrund härav föreslår regeringen att 5 miljoner kronor anvisas
för exportfrämjande åtgärder för år 1998. Därtill
förutsätts att näringen tillskjuter medel.

F 1.
1995/96

Statens livsmedelsverk
Utgift

164 657

Utgift

109 262

1997

Anslag

103 051

1998

Förslag

105 831

1999

Beräknat

108 771

2000

Beräknat

111 994

Därav

1996

Anslagssparande

34 079

Utgiftsprognos

115 200

Beloppen anges i tusental kronor.

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att handlägga frågor om livsmedel, i
den mån sådana frågor inte skall handläggas av någon annan myndighet. De huvudsakliga uppgifterna
för Livsmedelsverket är att utarbeta föreskrifter inom
livsmedelsområdet, utöva tillsyn enligt livsmedelslagen (1971:511) samt leda och samordna livsmedelskontrollen, informera om viktiga förhållanden på
livsmedelsområdet, aktivt medverka till att riksdagens
och regeringens riktlinjer i fråga om kost och hälsa
fullföljs, verkställa utredningar och praktiskt vetenskapliga undersökningar om livsmedel och matvanor
samt att utveckla metoder för livsmedelskontrollen.
Verket är chefsmyndighet för besiktningsveterinärorganisationen som utför köttbesiktning vid kontrollslakterier m.m. Statens utgifter för ändamålet täcks
av avgifter som tas ut enligt särskild taxa av bl.a.
slakteriföretagen.
Livsmedelsverkets avgiftsintäkter består bl.a. av
avgifter för köttbesiktning m.m., kontroll av bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och främmande
ämnen i animaliska livsmedel, avgiftsmedel för central tillsyn som överförs till verket från kommunerna,
avgifter för provtagning och undersökning vid större
livsmedelsanläggningar samt avgifter för tillstånd
m.m. Dessutom erhålls intäkter från uppdragsverksamhet, publikationer och kursverksamhet.

Resultatbedömning
Livsmedelsverkets årsredovisning är mycket informativ. Redovisningen av kostnadsfördelning och styckkostnader har utvecklats jämfört med tidigare år. Resultatbedömningen och effektredovisningen bör dock
enligt regeringens mening kunna utvecklas ytterligare.
Besiktningsveterinärorganisationen redovisar ett
underskott på 5,6 miljoner kronor för budgetåret
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1995/96. Därmed har det balanserade överskottet
förbrukats och vänts till ett balanserat underskottet
på 369 000 kronor. Underskottet hänför sig framför
allt till verksamheten vid storskaliga slakterier, främst
beroende på att vikariatskostnaderna blivit högre än
beräknat. Livsmedelsverket har mot bakgrund därav
gjort en översyn av avgifterna för köttbesiktningen
vid storskaliga slakterier för tamboskap och fjäderfä
som resulterade i en höjning av avgifterna fr.o.m. den
1 mars 1997.
Den avgiftsfinansierade kontrollen av bekämpningsmedelsrester i vegetabilier redovisade ett underskott på 13,7 miljoner kronor vilket reducerade det
ackumulerade överskottet till 265 000 kronor. För
kontrollen av främmande ämnen i animaliska livsmedel redovisades ett underskott på 2,6 miljoner
kronor vilket reducerade det ackumulerade överskottet till 2,7 miljoner kronor. Det huvudsakliga skälet
till de redovisade underskotten är att kontrollen av
bekämpningsmedelsrester och främmande ämnen i
varor som förs in från andra EU-länder inte längre
kan finansieras via importavgifter, utan har till stor
del under budgetåret 1995/96 i stället fått finansieras
med överskottsmedel. Livsmedelsverket har mot bakgrund därav fr.o.m. innevarande år anvisats ytterligare 8,5 miljoner kronor för att finansiera kontrollen i
denna del.
Av det redovisade anslagssparandet på 34,1 miljoner kronor hänför sig 3 miljoner kronor till överskott
av avgiftsmedel från kontrollen av bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och främmande ämnen i animalier.
Underskottet i den anslagsfinansierade verksamheten för budgetåret 1995/96 var 13,7 miljoner kronor.
Livsmedelsverkets prognos innebär att underskottet
beräknas bli 15 miljoner kronor år 1997 och 10 miljoner kronor år 1998. Underskottet finansieras med
befintligt anslagssparande. Livsmedelsverket har fastställt en besparingsplan som bl.a. innebär en neddragning med ca 30 tjänster och verket beräknar att
ha en budget i balans år 1999. Framför allt är det den
kunskapsuppbyggande verksamheten som kommer
att minska i omfattning men även informationsverksamhet och administrativ verksamhet berörs.

BUDGET FÖR AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET
OFFENTLIGRÄTTSLIG
VERKSAMHET 1
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

147 596

169 481

-21 885

87

1996

99 315

117 418

-18 103

85

Prognos 1997 2

121 950

129 500

-7 550

94

Budget 1998

125 000

132 000

-7 000

95

Beräknat 1999

127 000

Beräknat 2000

130 000

varav

1. Av redovisningstekniska skäl omfattar uppgifterna för 1995/96 besiktningsveterinärorganisationen, kontroll av bekämpningsmedelsrester i vegetabilier och främmande ämnen i animalier, medan de för år 1997 och framåt
omfattar även tillsyn av livsmedelsanläggningar och myndighetsärenden.
2. Underskottet hänför sig huvudsakligen till resultatområdet direkt tillsyn
av livsmedelsanläggningar där avgifterna bekostar enbart provtagning och
undersökning.

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

6 830

7 730

-900

88

1996

4 926

6 639

-1 713

74

varav

Prognos 1997

4 800

4 800

0

100

Budget 1998

5 000

5 000

0

100

Beräknat 1999

5 000

Beräknat 2000

5 000

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändningar vilket innebär att Livsmedelsverkets årsredovisning för räkenskapsåret 1995/96 i allt
väsentligt varit rättvisande.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 105 831 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för åren 1999
och 2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års
anslag.
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F 2.

1995/96

Livsmedelsekonomiska
samarbetsnämnden
Utgift

4 384

Utgift

3 019

1997

Anslag

3 868

1998

Förslag

4 019

1999

Beräknat

4 139

2000

Beräknat

4 263

Därav

1996

Slutsatser

Anslagssparande

3 918

Utgiftsprognos

5 000

Regeringen bedömer anslagsbehovet till 4 019 000
kronor för år 1998. De bedömda anslagsbehoven för
åren 1999 och 2000 är beräknade med utgångspunkt
i 1998 års anslagsnivå.

F 3.

Beloppen anges i tusental kronor.

Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden är ansvarig myndighet för den officiella statistiken inom följande områden:

1995/96

– Lantbrukets struktur

Kostnader för
livsmedelsberedskap
Utgift

173 428

Utgift

106 877

1997

Anslag

28 415

– Produktion i lantbruks- och trädgårdsnäring

1998

Förslag

28 614

– Sysselsättning i jordbruket

1999

Beräknat

29 158

– Skördeuppskattningar

2000

Beräknat

29 741

Därav

1996

Utgiftsprognos

28 415

Beloppen anges i tusental kronor.

– Lantbrukets ekonomi

Livsmedelsförsörjningen är enligt beredskapsförordningen (1993:242) en särskild funktion inom det civila försvaret. Livsmedelsfunktionen omfattar försörjning med livsmedel inkl. vatten, reglerings- och
ransoneringsåtgärder för livsmedel, livsmedelshygien
samt civil veterinärverksamhet.
Jordbruksverket är funktionsansvarig myndighet.
Vidare har Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och
Fiskeriverket deluppgifter inom funktionen.
Från anslaget finansieras, förutom beredskapsåtgärder, även lönekostnader m.m. för viss personal.
Riksdagen beslutade den 11 juni 1996 (rskr.
1995/96:304) att beredskapslagren med livsmedel i
huvudsak skulle avvecklas. Därmed minskade anslagsbehovet med 100 miljoner kronor.
Kvarvarande medel efter avslutad avveckling inlevereras till inkomsttitel efter det att kostnader i form
av hantering, frakt, skada, analyser, lagerhyra för
tomma lokaler och dylikt har avräknats.

– Prisutvecklingen i jordbruket
De övergripande målen för nämnden är att dels ansvara för att statistik tas fram kostnadseffektivt och
kvalitetsmässigt i tillräcklig omfattning för att motsvara de krav som ställs på officiell statistik både i
Sverige och inom EU, dels genom kalkyler och utredningar belysa den ekonomiska utvecklingen inom
livsmedelsområdet.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Vid en bedömning av nämndens årsredovisning måste hänsyn tas till att det är en mycket liten myndighet
med endast 5,44 årsarbetskrafter. Resultatredovisningen ger en god överblick över nämndens arbete
under budgetåret 1995/96. Däremot är det delvis
oklart hur stor del av arbetet som utförs direkt av
nämnden respektive utförs av externa uppdragstagare.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Jordbruksverket har i livsmedelsfunktionens planeringsunderlag för perioden 1998–2000 angett att
förmågan att trygga försörjningen med livsmedel vid
ett väpnat angrepp är godtagbar i södra och mellersta
Sverige men knappt godtagbar i Norrland, eftersom
möjligheterna att klara en planerad uppbyggnad av
lager av livsmedel och livsmedelsråvaror i Norrland
under en ettårig uppbyggnadsperiod är osäkra. Jordbruksverket fick i samband med 1996 års försvarsbe-

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändningar vilket innebär att årsredovisningen
för Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt varit rättvisande.
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slut, Totalförsvaret i förnyelse, i uppdrag att utreda
vilka andra åtgärder som behöver vidtas för att försörjningen med livsmedel skall tryggas i huvudsak
utan statlig beredskapslagring. I sin rapport har verket identifierat tre typer av åtgärder vilka bör vidtas
redan i fredstid. Dessa är överenskommelser om lageruppbyggnad i partihandeln, bevarande av vissa
lagringsutrymmen med specialutrustning främst i
Norrland samt viss fortsatt lagring av strategiskt viktiga produkter.
Gränssättande för försörjningen med dricksvatten
är el, reservvattentäkter, reservdelar och kemikalier.
Vid störningar i ordinarie distributionssystem har
förmågan att snabbt organisera distributionen av
nödvatten avgörande betydelse. I de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö bedöms
förmågan som godtagbar på gränsen till icke godtagbar. I övriga landet bedöms förmågan som godtagbar.
Förmågan att förhindra eller i tid upptäcka sabotage
med B-stridsmedel bedöms inte som godtagbar.

och livsmedelstatistiskt program. De huvudsakliga
faktorer som styr utgifterna på området är reglerade
genom EG-förordningar.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Regeringen bedömer att en besparing är möjlig genom en viss effektivisering av statistikproduktionen.
För budgetåret 1998 har regeringen beräknat en reducering av anslaget med drygt 3,7 miljoner kronor.
För budgetåret 1998 kommer Jordbruksverket att ta
över ansvaret för de s.k. djurräkningarna från Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden vilket innebär
en omföring av medel på 700 000 kronor. Under år
1999 eller 2000 skall Sverige liksom övriga medlemsstater genomföra en totalundersökning på strukturområdet. För Sveriges del beräknas undersökningen preliminärt komma att genomföras under år 1999.
Nämnden räknar därför med ett ökat medelsbehov
detta år.

Slutsatser
Mot bakgrund av gjorda bedömningar i planeringsunderlag och konsekvensanalys anser regeringen att
verksamheten inom funktionen bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. Regeringen konstaterar dock att
den bedömda förmågan för distribution och kvalitetskontroll av dricksvatten är tveksam. I samband
med propositionen Svåra påfrestningar på samhället i
fred (prop. 1996/97:11) har regeringen aviserat sin
avsikt att vid senare tillfälle återkomma i detta ärende. Beredning pågår för närvarande inom Regeringskansliet.
Regeringen
bedömer
anslagsbehovet
till
28 614 000 kronor för år 1998. För åren 1999 och
2000 räknas anslagsbehovet utifrån 1998 års anslagsnivå.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 27 084 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 bedömer regeringen tills vidare att utgifterna torde rymmas inom ramen för nuvarande anslagsnivå.

F 5.

1995/96

Utgift

6 966

Utgift

6 966

1997

Anslag

6 000

Därav

F 4.
1995/96
Därav

1996

Livsmedelsstatistik

Jordbruks- och
livsmedelsstatistik finansierad
från EG-budgeten

1996

1998

Förslag

6 000

Utgift

51 832

1999

Beräknat

6 000

Utgift

28 611

2000

Beräknat

6 000

1997

Anslag

31 291

1998

Förslag

27 084

1999

Beräknat

27 625

2000

Beräknat

28 178

Utgiftsprognos

Utgiftsprognos

6 000

Beloppen anges i tusental kronor.

30 000

Anslaget disponeras av Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden. Anslagsbeloppet motsvarar EG:s finansiering av jordbruks- och livsmedelsstatistiken.
Detta belopp varierar mellan olika år.

Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget disponeras av Livsmedelsekonomiska samarbetsnämnden för statistik inom jordbruksområdet
inklusive kostnaden för jordbruksstatistisk årsbok
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jordbruket och livsmedelsindustrin. Svenska företag
inom dessa områden måste profilera sig mer än tidigare och större insatser krävs vad gäller marknadsföring av svenska livsmedel med hög kvalitet. Till detta
hör en satsning på ekologiskt framställda produkter.
Det bör finnas utrymme för en expanderande svensk
livsmedelssektor, inte minst genom att profilera sig på
EU-marknaden. En ökande export är nödvändig, inte
bara för att skapa ökad sysselsättning inom livsmedelssektorn, utan också för att behålla den sysselsättning som redan finns.
För att svenskt jordbruk och livsmedelsindustri
skall kunna växa och ta nya marknadsandelar på en
allt mer internationell marknad krävs att man är
konkurrenskraftig. För detta fordras högkvalitativa
produkter, en effektiv produktionsapparat och likartade villkor jämfört med konkurrenterna. Huvudansvaret för export- och marknadsföringsåtgärder ligger
alltid på näringen som förväntas stå för väsentliga
insatser på detta området. Regeringen vill emellertid
genom att främja exportsatsningar bidra till en positiv utveckling.

Regeringens överväganden och slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 6 000 000
kronor för år 1998. För åren 1999 och 2000 beräknas utgifterna vara oförändrade.

F 6.

Exportfrämjande åtgärder

1995/96 1
Därav

1996

1

Utgift

3 234

Utgift

3 196

1997

Anslag

0

1998

Förslag

5 000

1999

Beräknat

5 000

2000

Beräknat

5 000

Anslags- 1
sparande

15 766

Utgifts- 1
prognos

15 766

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Reservationsanslaget G 8 Konsument- och marknadsföringsåtgärder
inom livsmedelsområdet, anslagsposten 2 marknadsföring av svenska livsmedel.

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört i
statsbudgeten innevarande år.

Slutsatser
Regeringen föreslår att ett ramanslag på 5 miljoner
kronor förs upp på statsbudgeten för år 1998 för bidrag till exportfrämjande åtgärder. Regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer bör få besluta
om fördelningen av medel under detta anslag. För
åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara
oförändrade.

Regeringens överväganden
Efterfrågan på livsmedel kommer totalt sett att öka i
världen. Produktionen väntas öka i en del lågkostnadsländer i t.ex. Sydamerika. Det finns också en
ambition att inom den europeiska livsmedelsproduktionen ta del av denna växande marknad. En ökad
konkurrens ställer krav på ökad effektivitet inom
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10 Utbildning och forskning

Omfattning/ändamål
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Den relativt kraftiga besparingen som ålades SLU
budgetåret 1995/96 har inneburit indragning av anställningar och koncentration av verksamheten till
fyra huvudorter. Under innevarande år utökas utbildningen med 200 platser.
Även de forskningsanslag SJFR disponerade budgetåret 1995/96 reducerades kraftigt. Innevarande år
disponerar forskningsrådet drygt 200 miljoner kronor för forskning utöver reserverade medel från tidigare år.

Ansvaret för högre utbildning och forskning inom det
område som rör vård och nyttjande av biologiska naturresurser ligger inom Jordbruksdepartementets
verksamhetsområde. Utbildning inom detta område
bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Verksamheten bedrivs i enlighet med högskolelagen
(1992:1434) och förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet. SLU erbjuder förutom långa
yrkesinriktade utbildningar till agronom, hortonom,
jägmästare, landskapsarkitekt och veterinär även
kandidat/magisterexamen inom områdena skog, bioteknologi och naturresurser. Därutöver finns kortare
yrkesutbildningar.
Forskningen inom Jordbruksdepartementets verksamhetsområde syftar till att värna om vården och
nyttjandet av de biologiska naturresurserna. Den har
ett särskilt ansvar för att kunskaperna om naturresurserna utvecklas för kommande generationers behov.
Medel för forskningen anvisas huvudsakligen via anslag till SLU och Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR). Inom utgiftsområdet bedrivs även kollektiva program som rör skogsforskning, jordbruksteknisk forskning samt forskning och utvecklingsverksamhet inom områdena växtförädling och trädgård.
Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen Forskning och samhälle (prop. 1996/97:5)
angett riktlinjerna för den allmänna forskningspolitiken och den forskning som bedrivs vid SLU respektive finansieras av SJFR.

Prioriteringar för 1998
Regeringen prioriterar en ökad satsning på grundutbildningen inom högskolan. Utbildningsfrågorna är
en viktig del av regeringens åtgärder för en ökad sysselsättning (prop. 1995/96:222). Med anledning av
regeringens program för en utökning av antalet studieplatser inom högskolan föreslås att antalet helårsplatser vid SLU:s utbildningar utökas med 450 platser under budgetåret.
Tjänstestrukturen inom högskolan förnyas och
forskarutbildningen reformeras. Regeringen satsar på
en förstärkning av kvalitén inom forskarutbildning
och forskning genom tydliga mål för forskarutbildningen.

Resultatbedömning och slutsatser
Regeringen bedömer att utbildning och forskning om
naturresurserna och de areella näringarna kommer
att vara mycket centrala under de kommande åren.
Viktiga globala miljö- och livsmedelsförsörjningsfrågor måste lösas genom samverkan mellan många
länder och mellan forskare från olika vetenskapliga
discipliner. Svenskt deltagande i EU:s forskningsprogram öppnar nya och större möjligheter till interna-

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

1 744,2

1 160,7

1 218,6

1998

1999

2000

1 228,9

1 280,1

1 322,4
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tionell samverkan inom forskningen. Svenska forskare och forskningsmyndigheter bör aktivt ta del i denna samverkan.

SLU och SJFR skall därutöver bidra till finansieringen av dessa tjänster med hälften vardera av den
del som inte täcks genom de särskilda medel som regeringen anvisat. Den sistnämnda professuren skall
dock i sin helhet finansieras av berörda myndigheter
under Jordbruksdepartementet.
För år 1998 anvisas 23,7 miljoner kronor för 367
nya högskoleplatser fr.o.m. vårterminen och ytterligare 83 fr.o.m. höstterminen. Sammanlagt skall 450
nya platser tillskapas. Därutöver föreslås, av statsfinansiella skäl, en besparing på 9,4 miljoner kronor.

G 1. Sveriges lantbruksuniversitet

1995/96

Utgift

1 420 657

Utgift

947 107

1997

Anslag

980 773

1998

Förslag

1 021 979

1999

Beräknat

1 069 091

2000

Beräknat

1 107 123

Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

980 773

Regeringens överväganden
Resultatbedömning

Beloppen anges i tusental kronor.

SLU har vidtagit kraftiga åtgärder för att möta det
sparbeting som ålades SLU budgetåret 1995/96. Nedskärningar har framför allt vidtagits inom forskningen, där man dragit in 33 högre tjänster vid innehavarnas pensionsavgång. Dessa nedskärningar har
emellertid ännu inte fått fullt genomslag. Effekterna
av beslut om indragningar visar sig ofta inte förrän
efter upp till 18 månader. Myndighetskapitalet har
därför minskat från 317 miljoner kronor den 30 juni
1996 till 101 miljoner kronor den 1 juni 1997. SLU
har koncentrerat sin verksamhet till fyra huvudorter
med både utbildning och forskning, Alnarp, Skara,
Umeå och Ultuna. Verksamheterna vid Garpenberg,
Lund och Svalöv har flyttats till huvudorterna och
skogsteknikerutbildningen i Bispgården har lagts ner.
Genom omprioriteringar har SLU lyckats öka antalet nyinskrivna programstudenter med drygt 25 %.
Antalet disputationer har ökat.
SLU har i årsredovisningen för budgetåret 1995/96
redovisat en ökning av examinationen både vad gäller studenter i grundutbildningen och i forskarutbildningen. Vad gäller minskning av kostnaderna för de
kortare utbildningarna till en nivå som motsvarar
jämförbara utbildningar vid andra universitet har
SLU haft svårt att hitta sådana jämförbara utbildningar. Flera av de kortare utbildningarna är dessutom i ett etableringsskede varför kostnaderna för
dessa är större än för redan etablerade utbildningar.
Antalet kvinnliga lärare har ökat från 21 % till 25 %
från föregående år.
SLU:s årsredovisning har för varje år förbättrats.
Resultaten har redovisats utifrån de mål som regeringen uppställt för verksamheten i regleringsbrev för
budgetåret 1995/96 och man har i stort sett uppnått
dessa mål.
SLU ligger långt framme i sin användning av IT,
som exempel kan nämnas satsningen på att som sannolikt det första forskningsbiblioteket i Sverige kunna
erbjuda sin bibliotekskatalog i s.k. world wide webformat.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) skall utveckla
kunskapen om de biologiska naturresurserna och
människans hållbara nyttjande av dessa. Detta sker
genom utbildning, forskning, fortlöpande miljöanalys
och information.
Från anslaget bekostas grundutbildning, forskarutbildning, forskning, miljöanalys samt information
och fortbildning.
Verksamheten bedrivs utifrån ett sektorsansvar,
som preciseras av ansvarsområdena jord- och trädgårdsbruk, landskapsplanering, livsmedelsproduktion, naturvård, skogsbruk och vedråvarans förädling, vattenbruk samt veterinärmedicin och
husdjursskötsel.
Grundutbildningen bedrivs inom fem långa och åtta korta yrkesprogram samt inom de tre nya kandidat/magisterutbildningarna skogsvetar-, bioteknologioch naturresursprogrammen.
Forskningen bedrivs utifrån de riktlinjer som
angetts i den forskningspolitiska propositionen
Forskning och Samhälle (prop. 1996/97:5).
Vad som allmänt sägs om högre utbildning och
forskning under utgiftsområde 16 gäller också för
SLU om inte annat framgår.
Regeringen har för år 1997, i syfte att påskynda en
jämnare könsfördelning i forskarkarriären, beslutat
delfinansiera
– professurer för underrepresenterat kön vid SLU
inom följande fyra områden:
växtbiokemi
hortikulturell genetik och förädling
vattenbruk, särskilt fiskars beteende
markekologi med inriktning mot kolets omsättning
– fyra forskarassistenttjänster vid SLU för kvinnor.
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dragit upp riktlinjerna för inriktningen av SJFR:s
forskning.
SJFR har det nationella ansvaret för vissa EUprogram samt delprogrammet Jordbruk och Fiske
(FAIR) i EU:s fjärde ramprogram. SJFR har bilaterala
samarbetsavtal med Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) i Frankrike och med Consiglio
Nazionale della Recherche (CNR) i Italien. Det nordiska samarbetet inom jordbruksområdet är etablerat
sedan länge och bedrivs inom Nordiska Kontaktorganet för Jordbruksforskning (NKJ). Nordiskt samarbete inom skogsforskningen sker inom Samnordisk
skogsforskning (SNS), som har ställning av en institution under Nordiska Ministerrådet.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

266 839

297 228

-30 389

89

1996

186 471

206 731

-20 260

90

Prognos 1997

164 000

179 879

-15 879

91

Budget 1998

118 200

118 200

0

100

Beräknat 1999

118 200

Beräknat 2000

118 200

varav

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket har lämnat en revisionsberättelse
utan invändningar vilket betyder att SLU:s årsredovisning för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt
varit rättvisande.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
SJFR hanterar årligen ca 1 000 ansökningar om
forskningsbidrag, stipendier, resebidrag etc. SJFR ger
också råd och vägledning till forskare som vill finansiera sin forskning med medel från rådet eller andra
finansiärer, t.ex. nordiska samarbetsorgan eller EGkommissionen.
Forskningssamarbetet inom EU har intensifierats.
Det svenska deltagandet i EU:s fjärde ramprogram,
delprogrammet Jordbruk och Fiske (FAIR), har ökat.
Särskilda utredningsuppdrag har påbörjats eller
fullföljts under budgetåret 1995/96, såsom utvärdering av träkvalitetsforskning, utarbetande av ett
forskningsprogram för trädgårdsnäringen samt utarbetande av ett förslag till forskning inom området
ekologisk jordbruks- och trädgårdsproduktion.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet för år 1998 till
1 021 979 000 kronor. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven till 1 069 091 000 kronor respektive 1 107 123 000 kronor.

G 2. Skogs- och jordbrukets forskningsråd: Förvaltningskostnader

1995/96
Därav

1996

Utgift

13 935

Utgift

9 481

1997

Anslag

10 501

1998

Förslag

10 806

1999

Beräknat

11 107

2000

Beräknat

11 417

Anslagssparande
Utgiftsprognos

1 244

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

10 200

Riksrevisionsverket (RRV) har lämnat en revisionsberättelse utan invändningar, vilket innebär att årsredovisningen för räkenskapsåret 1995/96 i allt väsentligt
varit rättvisande. RRV har dock i en revisionsrapport
visat på vissa väsentliga brister i resultatredovisningen. RRV har rekommenderat SJFR att utveckla
sina mätmetoder för att kunna redovisa i enlighet
med de målformuleringar och återrapporteringskrav
som återfinns i SJFR:s regleringsbrev. Med anledning
av RRV:s iakttagelser och regeringsuppdraget till
forskningsråden har dessa gemensamt lämnat förslag
till riktlinjer för en ekonomisk återrapportering av
forskningsprojekt.
Regeringen har i regleringsbrev för år 1997 strävat
efter att tydliggöra verksamhetsmål och återrapporteringskrav, vilket torde underlätta för SJFR i sin åter-

Beloppen anges i tusental kronor.

Skogs- och jordbrukets forskningsråds (SJFR) uppgift
är att främja och stödja i första hand grundläggande
och långsiktig forskning som gagnar ett hållbart
nyttjande av biologiska naturresurser med särskild
inriktning på de areella näringarna.
Rådet skall verka för ett vidgat internationellt
samarbete och arbeta för att informationen om
forskning och forskningsresultaten sprids till samhället och berörda näringar.
Regeringen har i den forskningspolitiska propositionen Forskning och Samhälle (prop. 1996/97:5)
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rapportering. Regeringen har i resultatdialog med
SJFR diskuterat bristerna i årsredovisningen.

Kollektiva program

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 10 806 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för åren 1999
och 2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års
anslagsnivå.

Utgift

308 353

Utgift

203 218

1997

Anslag

204 850

1998

Förslag

195 234

1999

Beräknat

199 056

2000

Beräknat

203 039

Därav

1996

Anslagssparande

78 717

Utgiftsprognos

226 700

1998

Jordbruksteknik

3 700

3 700

Skogsforskning

24 300

24 300

Trädgårdsforskning

11 000

11 000

7 000

7 000

46 000

46 000

Växtförädling
Summa program
Beloppen anges i tusental kronor.

Reserverade medel uppgick vid ingången av innevarande budgetår till drygt 78,7 miljoner kronor.
SJFR har i budgetunderlaget för år 1998 redovisat
en plan för hur dessa skall disponeras.
Med hänsyn bl.a. till de ökade möjligheter till
forskarutbyte med utlandet som tillkommit genom
nya finansiärer föreslås en minskning av SJFR:s anslag med 14 miljoner kronor.

G 3. Skogs- och jordbrukets
forskningsråd: Forskning och
kollektiv forskning
1995/96

1997

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet för år 1998 till
195 234 000 kronor för SJFR för forskning och kollektiv forskning. För åren 1999 och 2000 beräknas
anslagsbehoven med utgångspunkt i 1998 års anslagsnivå.

Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget finansieras SJFR:s forskningsstöd
samt stöd till kollektiv forskning. Den kollektiva
forskningen omfattar jordbruksteknisk forskning,
viss skogsforskning, trädgårdsforskning samt växtförädling.

G 4. Bidrag till Skogs- och
lantbruksakademien

Regeringens överväganden

1995/96

Utgift

1 287

Utgift

858

1997

Anslag

882

1998

Förslag

901

1999

Beräknat

929

2000

Beräknat

958

Därav

SJFR har för den kollektiva forskningen träffat avtal
med Stiftelsen Jordbruks- och Miljöteknisk forskning
om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det jordbrukstekniska området. Ansvaret för programmets genomförande ligger
hos Jordbrukstekniska institutet. SJFR har vidare
träffat avtal med Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut om gemensam finansiering av viss skogsforskning. Avtalen omfattar perioden 1997–2000 för
verksamhetens inriktning men den ekonomiska delen
omfattar, med hänsyn till omstrukturering av det
statliga stödet till den kollektiva forskningen, ett år i
taget. På grund härav kommer man att under år
1997 göra en översyn av associationsformerna för
Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut och Jordbrukstekniska institutet.

1996

Utgiftsprognos

882

Beloppen anges i tusental kronor.

Skogs- och lantbruksakademiens uppgift är att med
stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord och skogsbruk samt därtill
knuten verksamhet. Från anslaget betalas kostnader
för akademiens ordinarie tjänstemän, ersättning åt
skoglig expertis, bidrag till bibliotek m.m. samt vissa
kostnader för utländskt forskarutbyte och utländska
forskarkontakter.
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För år 1998 hemställer akademien om ett anslag
på 920 000 kr.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under det gångna budgetåret har akademien belyst
aktuella skogs- och jordbruksfrågor vid ordinarie
månadssammankomster och seminarier, genom arbete inom utskott, kommittéer och arbetsgrupper samt
utgivande av rapporter.

Slutsatser
Regeringen bedömer anslagsbehovet till 901 000
kronor för år 1998. Anslagsbehoven för åren 1999
och 2000 är beräknade med utgångspunkt i 1998 års
anslagsnivå.
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11 Skogsnäring

Omfattning/ändamål
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Verksamheten avser i huvudsak Skogsvårdsorganisationen. Dess omfattning har minskat inom praktiskt
taget samtliga verksamhetsområden, mest i fråga om
uppdrag från Arbetsmarknadsverket. Minskningen
inom den anslagsfinansierade delen kan i huvudsak
hänföras till minskade eller oförändrade anslag i absoluta belopp. Den pågående omorganisationen kan
bedömas ha tillfälligt påverkat Skogsvårdsorganisationens effektivitet negativt.

Skogsnäringen är fortsatt en av landets viktigaste näringar. Den kännetecknas av påtagliga konjunkturvariationer men sedd i ett längre perspektiv är utvecklingen stadigt positiv. De svenska skogsföretagens stora beroende av den internationella marknaden gör att konkurrensen ökar från länder med
bättre förutsättningar att producera traditionella
skogsprodukter. I ökad utsträckning riktar företagen
därför sitt intresse mot investeringar i dessa länder.
Den sverigebaserade industrin måste mot den bakgrunden verka för ett bättre utnyttjande och ett högre ekonomiskt utbyte av den dyra svenska vedfibern.
Regeringen aviserade tidigare i år sin avsikt att göra
en samlad, större insats för forskning och utveckling i
huvudsak inriktad mot den träbearbetande delen av
branschen. Samtidigt som branschen själv förutsätts
göra nya insatser på framtidsinriktade åtgärder är det
angeläget att de samlade resurserna utnyttjas för
samordnade insatser med gemensamma mål.
Genom det senaste mer omfattande skogspolitiska
beslutet år 1993 har statens ekonomiska insatser på
skogsbrukets område begränsats starkt. De innefattar
numera i huvudsak enbart anslag till den skogspolitiska myndigheten. Svenskt skogsbruk är en näring
som skall bära sina egna kostnader. Skogsvårdsorganisationen skall genom bl.a. rådgivning, information
och tillsyn verka för att de skogspolitiska målen nås.

Större förändringar
Antalet skogsvårdsstyrelser har minskats från 24 till
11 i syfte bl.a. att möjliggöra effektiv verksamhet på
distriktsnivå i organisationen.
Prioriteringar för 1998
Skogsvårdsorganisationen skall slutföra sin omorganisation samt bedriva en effektiv tillsyn och
skogsvårdsrådgivning.

Resultatbedömning och slutsatser
Skogsstyrelsen har regeringens uppdrag att utvärdera
1993 års skogspolitiska beslut. Redovisningen skall
göras senast den 15 januari 1998. Utvärderingen
kommer att innehålla en rad uppgifter om utvecklingen i olika avseenden inom skogsbruket. Vidare
skall Skogsstyrelsen redovisa hur skogspolitikens nya
inriktning har förts ut och hur behovet av rådgivning
på olika områden har uppmärksammats.
Skogsstyrelsen har i sin årsredovisning redovisat
organisationens insatser på olika områden under
budgetåret 1995/96. Av redovisningen kan det emellertid inte direkt utläsas vilka effekter verksamheten
har haft på utvecklingen i skogsbruket. En förutsättning för en sådan redovisning är analyser av det slag
som ingår i den pågående större utvärderingen.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

602,6

406,2

370,0

1998

1999

2000

331,3

333,0

340,8
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Skogsvårdsorganisationens verksamhet präglades
under budgetåret 1995/96 i hög grad av den omorganisation som beslutades under hösten 1996 och i
princip trädde i kraft den 1 januari 1997. Omorganisationen är en fortsättning av de förändringar som
påbörjades genom 1993 års skogspolitiska beslut. De
nu genomförda förändringarna innebär bl.a. följande. Antalet skogsvårdsstyrelser minskar från 24 till
11, antalet regionkanslier minskar från 22 till 11 och
antalet distrikt minskar från 126 till 97. Antalet
årsarbeten har sedan budgetåren 1992/93 minskat
från 1 550 till planerat 865 år 1998. Därtill sker förändringar inom Skogsstyrelsen. Kostnaderna för den
senaste omorganisationen har beräknats till närmare
100 miljoner kronor. Den årliga besparingen som
gjorts härigenom uppgår till ca 39 miljoner kronor.

kommer att saknas under överskådlig tid. I kombination med de generösare jordförvärvsbestämmelserna
som tillkom ungefär samtidigt har detta i ett antal
fall lett till ett skogsbruk som inte är i skogspolitikens
anda.
Regeringen har mot den bakgrunden för avsikt att
ändra sina föreskrifter på så sätt att undantaget från
ransoneringsbestämmelserna skall gälla endast brukningsenheter som är mindre än 50 ha. Samtidigt bör
Skogsstyrelsen överväga en översyn av skyddsgränserna för den yngre skogen. Någon lagändring är inte
nödvändig för att nå dessa syften.
Anläggning av ny skog
Den som har avverkat måste anlägga ny skog enligt
5 § skogsvårdslagen. Enligt 6 § skall de föryngringsåtgärder vidtas som behövs för att trygga återväxten
av skog av tillfredsställande täthet och beskaffenhet i
övrigt. Åtgärderna skall ha vidtagits senast under
tredje året efter det att skyldigheten att anlägga ny
skog inträdde. Sådd eller plantering skall användas
när naturlig föryngring inte kan bedömas ge tillfredsställande återväxt inom godtagbar tid. Skogsvårdsstyrelsen får meddela de förelägganden och förbud
som behövs för att bl.a. bestämmelserna om anläggning av ny skog skall efterlevas. Om en avverkning
föranleder förhållandevis dyra återväxtåtgärder i
större omfattning får skogsvårdsstyrelsen i samband
med avverkningen besluta att säkerhet skall ställas
för fullgörandet av åtgärderna. Om säkerhet inte
ställs får skogsvårdsstyrelsen förbjuda avverkning på
brukningsenheten.
Det har i olika sammanhang hävdats att återväxterna har försämrats efter 1993 års skogspolitiska
beslut och att detta skulle bero på förändringar i lagstiftningen. Mot den bakgrunden har Skogsstyrelsen
haft regeringens uppdrag att tidigarelägga utvärderingen i dessa frågor. Skogsstyrelsen har redovisat
uppdraget i rapporten Jämförande utvärdering av
återväxternas kvalitet. Rapporten har remissbehandlats. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga i
Närings- och handelsdepartementet (dnr N96/80).
Av rapporten framgår bl.a. att det inte varit möjligt
att göra en fullständig utvärdering av effekterna av
1993 års skogspolitiska beslut. Utvärderingen grundar sig på en återväxttaxering år 1996, en inventering år 1996 av områden som avverkades år 1993
och en enkät till skogsägare.
Återväxttaxeringen som avser arealer som avverkades åren 1989 och 1991 visar att 83 % av arealen
hade godkänd föryngring enligt skogsvårdslagens
minimikrav. Det innebär en mindre förbättring i förhållande till motsvarande taxering fem år tidigare.
Resultaten skiljer sig något mellan landsdelar men
främst mellan olika metoder. Sålunda är den naturliga föryngringen godkänd på endast 68 % av arealen
(i Götaland och norra Norrland endast 63 % resp.
47 %).

Skogspolitikens produktionsmål så som det beslutades av riksdagen år 1993 innebär bl.a. att skogen
och skogsmarken skall utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning.
Målet kommer till uttryck i skogsvårdslagstiftningen
genom bestämmelser om avverkning av skog och om
anläggning av skog.
Ransoneringsreglerna
Bestämmelserna om avverkning innebär i huvudsak
dels ett skydd för den yngre skogen, dels ransonering
av den äldre skogen. Enligt 10 § skogsvårdslagen
(1979:429) får sålunda regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer till skydd för den yngre skogen föreskriva att trädbestånd under en viss
ålder inte får avverkas. Regeringen har i 11 §
skogsvårdsförordningen (1993:1096) bemyndigat
Skogsstyrelsen att meddela sådana föreskrifter. Jämfört med tidigare föreskrifter har skyddsgränsen
sänkts kraftigt.
Enligt 11 § skogsvårdslagen får regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer föreskriva
att högst en viss andel av en brukningsenhets skogsmarksareal får avverkas under en viss period. Bestämmelsen som gäller större skogsinnehav (mer än
1 000 ha) avser att främja en jämn åldersfördelning
av skogen. För övriga skogsinnehav får föreskrifterna
innebära att avverkning inte får ske i sådan utsträckning att mer än hälften av brukningsenhetens
skogsareal kommer att bestå av kalmark och yngre
skog. Enligt 12 § skogsvårdsförordningen gäller de
senare bestämmelserna endast brukningsenheter större än 100 ha. Mindre brukningsenheter omfattas sålunda inte av ransoneringsreglerna med undantag för
sådana som uppkommit genom klyvning av större
fastigheter.
Jämfört med tidigare föreskrifter till skogsvårdslagen innebär de här redovisade en minskad reglering
och därmed ökade möjligheter att avverka skog. De
samlade effekterna har särskilt vad gäller brukningsenheter mindre än 100 ha i vissa fall medfört så omfattande avverkningar att avverkningsbar skog
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Åtgärdsinventeringen som alltså utfördes på arealer avverkade år 1993 visar att på den areal som avsågs föryngras naturligt var metoden olämplig på
26 %. Där avsikten var att plantera hade åtgärder
inte vidtagits på 58 % av privatägd areal och 20 %
av övrig. Enkäten slutligen visade på bristfälliga kunskaper om vad som krävs för att naturlig föryngring
skall kunna användas och lyckas och om de krav
som skogsvårdslagen ställer.
Resultaten av återväxtåtgärderna tillgodoser inte
skogsvårdslagens krav. Att skapa ny skog efter avverkning, en skog som tar tillvara markens produktionsförmåga, är sedan länge ett av de viktigaste inslagen i vår skogspolitik och nödvändigt för
framtiden. Den ökade frihet som skogsägarna har
fått att välja trädslag och föryngringsmetod är bra
både för skogsproduktionen och miljövården. Friheten får emellertid inte innebära att återväxtarbetet
negligeras eller att metoder och skogsodlingsmaterial
väljs som inte har möjligheter att lyckas och ge resultat inom rimlig tid. Kraven på återväxtåtgärdernas
resultat är lika höga nu som före 1993 års skogspolitik. Detta måste klargöras för alla skogsägare.
Skogsvårdsorganisationen i alla dess delar måste utnyttja de medel som skogsvårdslagstiftningen ger.
Skogsstyrelsen har nyligen beslutat en policy för tillsyn enligt skogsvårdslagen som kan medverka till en
högre och över landet effektiv insats. Utvärderingen
visar dessutom att det behövs ökade kunskaper hos
skogsägarna om hur återväxtåtgärderna skall utföras. Sådana ökade kunskaper förutsattes för övrigt i
det skogspolitiska beslutet. Några lagändringar är
däremot inte nödvändiga.

En biologisk mångfald i skogen
Skogsstyrelsen har i likhet med ett antal andra myndigheter haft regeringens uppdrag att redovisa en aktionsplan för biologisk mångfald och uthålligt skogsbruk. Aktionsplanen har remissbehandlats och
dessutom diskuterats vid ett antal regionala seminarier. Handlingarna i ärendet finns tillgängliga i Närings- och handelsdepartementet (dnr N95/1511). I
budgetpropositionen för 1997 anmäldes att regeringen skulle återkomma till riksdagen i frågan under år
1997.
Aktionsplanen är en naturlig uppföljning på myndighetsnivå av 1993 års skogspolitiska beslut, där
bevarandet av en biologisk mångfald i skogen och
skogsbrukets sektorsansvar för miljön lades fast. Aktionsplanen innehåller en detaljerad redovisning av
sektorsmål på ekosystem- och biotopnivå. Vidare redovisas ett stort antal förslag till åtgärder, angelägenhetsgradering för dessa, vem som skall utföra
dem, när de bör utföras och hur de skall finansieras.
De flesta åtgärderna är sådana som enligt 1993 års
skogspolitik är Skogsvårdsorganisationens naturliga
uppgift ensam eller i samarbete med skogsnäringen.
De allra flesta förslagen är vidare av sådan karaktär
att varken riksdagen eller regeringen skall ta ställning
till dem. De ligger väl i linje med de övergripande
politiska beslut som har fattats på skogsbruksområdet.
Högt prioriterat av Skogsstyrelsen är frågan om
utveckling av strategier och mål för biologisk mångfald på regional nivå som vägledning och grund för
arbetet på lokal nivå samt riksnivå. Denna uppgift är
en angelägen fråga för Skogsvårdsorganisationen i
samarbete med företrädare för skogsbruket och för
de regionala miljömyndigheterna och miljöorganisationer. Bland lagstiftningsfrågorna har Skogsstyrelsen
tagit upp naturvårdsavtalens bristande giltighet gentemot efterföljande markägare och föreslagit att frågan utreds. Så har sedermera gjorts av Miljöbalksutredningen som föreslagit att naturvårdsavtalens
status regleras i jordabalken. Förslaget remissbehandlas för närvarande. Skogsstyrelsen föreslår också
att anslaget till biotopskydd och naturvårdsavtal förstärks. Denna fråga har nära samband med utvärderingen av hur en biologiska mångfald vidmakthålls i
skogen och om det behövs ytterligare insatser än dem
som för närvarande står till buds. Skogsstyrelsen och
Statens naturvårdsverk har på regeringens uppdrag
med förtur redovisat omfattningen m.m. av naturskydd och naturhänsyn i skogen. Detta underlag har
därefter bearbetats ytterligare av Miljövårdsberedningen som i juli i år redovisade sitt arbete i betänkandet (SOU 1997:97) Skydd av skogsmark, behov
och kostnader. Betänkandet remissbehandlas för
närvarande.
Sammanfattningsvis utgör Skogsstyrelsens aktionsplan en värdefull, detaljerad grund för
Skogsvårdsorganisationens m.fl. fortsatta arbete för
en biologisk mångfald i skogen.

Röjning av skog
Röjning av plant- och ungskog är viktiga åtgärder
som medverkar till en kvalitetsmässigt ändamålsenlig
skogsproduktion. Enligt nu gällande skogsvårdslagstiftning skall ny skog vårdas bl.a. genom plantröjning och andra åtgärder som behövs för att den skall
utvecklas tillfredsställande. Före 1994 gällde även
krav på ungskogsröjning i samma syfte. Från skilda
håll har det anförts att ett sådant krav borde återinföras. Enligt Skogsstyrelsens årsredovisning har röjningarna under en dryg tioårsperiod minskat från ca
400 000 ha om året till under 200 000 ha. Orsakerna till minskningen är bl.a. slopade statsbidrag och
bristande kunskaper hos skogsägarna. Röjningsbehovet bedöms vara 275 000 ha om året. Inom vissa
delar av landet har Skogsvårdsorganisationen gjort
särskilda informations- och rådgivningsinsatser.
Även skogsbranschen har försökt stimulera till ökad
ungskogsröjning. Dessa insatser har rönt stort intresse hos skogsägarna. Den samlade utvärderingen av
skogspolitiken får visa om ytterligare åtgärder behöver vidtas. Några statsbidrag till röjning av skog är
dock inte aktuella.
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Grönare skog
Skogsvårdsorganisationen medverkar i genomförandet av det svenska miljöprogrammet för jordbruket
enligt rådets förordning (EEG) nr 2078/92. Medverkan avser utbildning, information och demonstrationsprojekt riktat till skogsägande jordbrukare. Under budgetåret 1995/96 har verksamheten omfattat
sammanlagt 78 000 deltagare. Planerna för budgetåret 1997 omfattar 28 000 deltagare och har en budget på 32 miljoner kronor. Den nationella finansieringen sker över anslaget H 1 Skogsvårdsorganisationen. I den utvärdering av verksamheten som har gjorts har det redovisats ett behov av
fördjupade kunskaper. Skogsstyrelsen har mot denna
bakgrund föreslagit en förstärkning och förändrad
inriktning av verksamheten.
Avsikten är att under år 1998 fullfölja verksamheten i den nuvarande formen med särskild inriktning
på fastigheter som har nyckelbiotoper eller annan
mark med särskilda natur- eller kulturvärden samt på
vattenkvalitetsfrågor. Sammanlagt beräknas 15 000
markägare nås i denna kampanjdel.
Enligt planerna skall verksamheten successivt
övergå i en utbildningskampanj som har getts namnet Grönare skog. I kampanjen läggs stor vikt vid
hög kvalitet i miljöarbetet. Den tar sikte på att vidga
perspektivet till ett landskapstänkande i verksamhetens planering. Grönare skog skall genomföras i
samarbete med markägarnas medlemsorganisationer
och med länsstyrelserna. Sammanlagt beräknas mer
än 70 000 markägare delta i kampanjens kurser och
studiecirkelverksamhet.
Regeringen anser att de av Skogsstyrelsen redovisade planerna är angelägna att genomföra. Den pågående verksamheten bör därför fortsätta i huvudsak
på det sätt Skogsstyrelsen har planerat. För budgetåret 1998 beräknas en ekonomisk ram på 50 miljoner kronor. Den nationella finansieringen bör som
hittills bl.a. ske över anslaget H 1 Skogsvårdsorganisationen. Skogsstyrelsens avsikt är att kampanjen
skall nå även grupper som inte formellt kan ingå i
miljöersättningsprogrammet. Denna del av verksamheten får i så fall finansieras i särskild ordning.

sammanfattningsvis till uttryck i 1 § skogsvårdslagen
(1979:429). I 30 § bemyndigas regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om den hänsyn som skall tas till naturvårdens intressen vid skötseln av skog och föreskrifter
om skogsbruksåtgärder på skogliga impediment.
Skogsstyrelsen har meddelat föreskrifter som begränsar och allmänna råd om uttag av träddelar utöver
stamvirke. I föreskrifterna ställs även krav på kvarlämnande av buskar, enskilda levande och döda träd
och trädsamlingar.
Skogsstyrelsen gör för närvarande en översyn av
sina föreskrifter och allmänna råd. Som ett led i denna översyn görs en miljökonsekvensbeskrivning. Innan denna är klar går det inte att ta ställning till behovet av sådana åtgärder som askåterföring. Redan
nu kan emellertid sägas att skogsägare och avverkningsentreprenörer behöver information och ökade
kunskaper om den hänsyn som behöver tas vid
skogsbränsleuttag. Åtgärder i samband med sedvanlig avverkning i syfte att bevara en biologisk mångfald eller att begränsa näringsläckage, t.ex. kvarlämnande av träd och träddelar, kan spolieras av ett
oriktigt utfört skogsbränsleuttag.
I 14 § skogsvårdslagen föreskrivs att skogsmarkens ägare är skyldig att underrätta skogsvårdsstyrelsen om avverkning som skall äga rum på hans mark.
Syftet med bestämmelsen är att ge tillsynsmyndigheten möjligheter att ge information och råd om eller
besluta villkor för avverkningen för att tillgodose lagens krav på återväxtåtgärder och miljöhänsyn. Detta underrättelsekrav bör nu uttryckligen utökas till
att gälla även sådant skogsbränsleuttag som sker i
samband med eller i nära anslutning till sådan avverkning som omfattas av kravet på anmälning. Det
innebär i praktiken att en skogsägare som avser att
göra en föryngringsavverkning på minst 0,5 ha och
dessutom göra ett skogsbränsleuttag skall anmäla
båda åtgärderna samtidigt till skogsvårdsstyrelsen
minst sex veckor före. Mot denna bakgrund har ett
förslag till ändring av 14 § skogsvårdslagen utarbetats i Närings- och handelsdepartementet. Förslaget
har beretts tillsammans med Skogsstyrelsen. Ändringen som bör träda i kraft den 1 januari 1998 är av
sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande saknar betydelse.
Det är viktigt att den nya energimyndigheten och
Skogsvårdsorganisationen samarbetar nära i dessa
frågor och att energimyndigheten utnyttjar Skogsvårdsorganisationens kompetens på området.

Ökat skogsbränsleuttag
Som en del av energiförsörjningen enligt den nya
energipolitiken spelar en ökad användning av
biobränslen en viktig roll. En väsentlig del av
biobränsleförsörjningen kommer att ske från skogen.
Bedömningarna av hur mycket skogsbränsle som kan
tas ut varierar. Likaså varierar uppfattningarna om
effekterna på skogsmarken och på den biologiska
mångfalden av sådana uttag.
Enligt skogspolitikens produktionsmål skall skogen och skogsmarken utnyttjas effektivt och ansvarsfullt så att den ger en uthålligt god avkastning. Miljömålet anger bl.a. att skogsmarkens naturgivna
produktionsförmåga skall bevaras och att en biologisk mångfald i skogen skall säkras. Målen kommer

Avgifter för att täcka kostnader för tillsyn och
kontroll
I syfte att möjliggöra uttag av särskilda avgifter för
kontroll och tillsyn bör det i 37 § skogsvårdslagen
(1979:429) göras ett tillägg innebärande att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får föreskriva sådan avgift.
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Nuvarande lydelse av 37 § medger endast uttag av
särskilda avgifter i ärenden enligt denna lag. Med
tillägget kan särskilda avgifter tas ut även för tillsyn
och kontroll. Ändringen skulle ge regeringen möjlighet att i skogsvårdsförordningen (1993:1096) ge
Skogsstyrelsen bemyndigande att i sina föreskrifter
ange regler för uttag av särskilda avgifter bl. a. för
sådan kontroll och tillsyn som rör yrkesmässig handel med och produktion av skogsodlingsmatrial och
som är obligatorisk enligt EU.
Mot denna bakgrund har ett förslag till ändring av
37 § skogsvårdslagen utarbetats i Närings- och handelsdepartementet. Förslaget har beretts tillsammans
med Skogsstyrelsen. Ändringen som bör träda i kraft
den 1 januari 1998 är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande saknar betydelse.

visa kostnaderna under 1998 som är förknippade
med organisationsförändringarna kommer 5 miljoner kronor att finansieras med medel som disponeras
av regeringen inom Närings- och handelsdepartementets ram.
Kompensation för merkostnader i samband med
lokalisering av regionkontor till Söderhamn kommer
att tillföras Skogsvårdsorganisationen från utgiftsområde 19, anslaget A 9 Lokalisering av statliga arbetstillfällen till Söderhamn.
De besparingar som aviserades i förra årets budgetproposition bör fullföljas.

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

H 1.
1995/96 1

Utgift

418 313

Utgift

288 152

1997

Anslag

271 393

1998

Förslag

257 211

1999

Beräknat

264 873

2000

Beräknat

272 711

Därav

1996

Utgiftsprognos

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

794

813

-19

98

1996

495

516

-21

96

varav

Skogsvårdsorganisationen
Anslagssparande

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

34 108

Prognos 1997

339

346

-7

98

Budget 1998

323

323

0

100

Beräknat 1999

325

Beräknat 2000

337

304 000

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Anslagen Skogsvårdsorganisationen och Skogsvårdsorganisationen:
Myndighetsuppgifter.

Riksrevisionsverket har inte haft något att erinra mot
Skogsstyrelsens årsredovisning, räkenskaper och ledningens förvaltning.

Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen som är den
centrala förvaltningsmyndigheten för skogsvårdsstyrelserna. Under anslaget redovisas all verksamhet hos
Skogsvårdsorganisationen.

Slutsatser
För år 1998 bedöms anslagsbehovet till 257 211 000
kronor. Med hänsyn till de kraftiga besparingar som
gjorts under de senaste åren beräknas anslagsbehoven för åren 1999 och 2000 till 264 873 000 kronor
respektive 272 711 000 kronor.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under femårsperioden 1998–2002 kommer det att
på Gotland bedrivas en försöksverksamhet med
samordnad länsförvaltning. Med hänsyn till Gotlands särställning som region kommer därvid
Skogsvårdsstyrelsen Gotland att inordnas i länsstyrelsen. Mot denna bakgrund bör anslaget minskas med
4 358 000 kronor, motsvarande de medel som under
detta anslag varit avsedda för Skogsvårdsstyrelsens
Gotland förvaltningskostnader. Motsvarande belopp
tas i stället upp under utgiftsområde 18 anslaget
Länsstyrelserna m.m. så länge försöksverksamheten
pågår.
Skogsvårdsorganisationens omorganisation är en
fortsättning av de förändringar som påbörjades genom 1993 års skogspolitiska beslut. För de engångs-

H 2. Bidrag till skogsvård m.m.
1995/96 1

Utgift

29 799

Utgift

10 327

1997

Anslag

10 000

1998

Förslag

6 000

1999

Beräknat

-

2000

Beräknat

-

Därav

1996

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Förslagsanslaget Bidrag till skogsvård m.m.

69

Utgiftsprognos

6 000
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Från anslaget som disponeras av Skogsstyrelsen täcks
kostnaderna för bidrag till skogsvård m.m. som har
beviljats före den 1 juli 1993 enligt förordningen
(1979:792) om statligt stöd till skogsbruket och
ädellövskogsförordningen (1984:420) samt kostnaderna för avsyning före utbetalning av de beslutade
bidragen.

tur- eller kulturvårdsåtgärder. Sammanlagt hade
80 % av sumpskogarna inventerats och 70 % av
nyckelbiotopsinventeringen utförts. Drygt 10 600
ha skogsmark vitaliseringsgödslades och kalkades
under budgetåret 1995/96. Bidrag beslutades för
åtgärder på 4 000 ha ädellövskogsmark.

Slutsatser

För år 1998 bedöms anslagsbehovet till 6 000 000
kronor. Några ytterligare medel behöver därefter inte
anvisas för att kunna infria de nämnda besluten.

Projekten rörande inventering av småbiotoper och
sumpskogar kommer att avslutas under år 1998. Anslaget skall därför planenligt minskas. Vidare bör anslaget med hänsyn till det extra besparingskrav som
ställdes på verksamhetsområdet genom förslag i
prop. 1996/97:150 minskas med 5 miljoner kronor.
Av anslaget används medel för vitaliseringsgödsling
som medfinansiering av det av kommissionen godkända programmet för skogliga åtgärder inom jordbruket i Sverige enligt Rådets förordning (EEG) nr
2080/92.
För år 1998 bedöms anslagsbehovet till
60 700 000 kronor. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

H 3. Insatser för skogsbruket

H 4. Internationellt skogssamarbete

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Under budgetåret 1995/96 har bidrag betalats ut till
771 slutförda projekt vartill bidrag hade beviljats före den 1 juli 1993.

Slutsatser

1995/96 1

Utgift

153 231

Utgift

106 431

1997

Anslag

80 200

1998

Förslag

1999
2000

Därav

1996

Reservation

1995/96

Utgift

-

Därav 1996

Utgift

-

1997

Anslag

1 405

60 700

1998

Förslag

1 405

Beräknat

60 700

1999

Beräknat

1 405

Beräknat

60 700

2000

Beräknat

1 405

Utgiftsprognos

57 465

100 150 2

Beloppen anges i tusental kronor.
1. Reservationsanslaget Insatser för skogsbruket.
2. Reservations- och ramanslagen Insatser för skogsbruket.

Utgiftsprognos

1 405

Beloppen anges i tusental kronor.

De utgifter som belastar anslaget är bl.a. alleuropeiskt skogssamarbete, uppföljning av FN:s miljöoch utvecklingskonferens år 1992 och resor vid deltagande i Internationella tropiska timmerorganisationen.

Anslaget som disponeras av Skogsstyrelsen täcker
kostnaderna för statsbidrag enligt förordningen
(1993:555) om statligt stöd till skogsbruket och för
statsbidrag
enligt
ädellövskogsförordningen
(1984:120) avseende beslut som har fattats under
tiden 1 juli–31 december 1993 samt förordningen
(1997:22) om stöd till skogliga åtgärder inom jordbruket.

Regeringens överväganden och slutsatser
För år 1998 bedöms anslagsbehovet till 1 405 000
kronor. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Vid utgången av år 1996 hade sammanlagt 500
biotopskydd beslutats och 200 naturvårdsavtal
slutits. 978 projekt hade beviljats bidrag för na70
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H 5. Från EG-budgeten finansierade
medel för skogsskadeövervakning
1995/96

Utgift

-

Därav 1996

Utgift

-

1997

Anslag

6 000

1998

Förslag

6 000

1999

Beräknat

6 000

2000

Beräknat

6 000

Utgiftsprognos

Anslaget disponeras av Skogsstyrelsen. Den nationella finansieringen av den skogsskadeövervakning
som här avses sker över anslaget Skogsvårdsorganisationen.

5 000

Regeringens överväganden och slutsatser
För år 1998 bedöms anslagsbehovet till 6 000 000
kronor. För åren 1999 och 2000 beräknas anslagsbehoven vara oförändrade.

Beloppen anges i tusental kronor.

71

Näringsliv

24

.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. godkänner sammanslagningen av Sveriges geologiska undersökning och Statens oljelager i enlighet med vad regeringen förordar (anslag A 9),

11.bemyndigar regeringen att för rymdverksamhet
åta sig nya ekonomiska förpliktelser som innebär
utgifter efter år 1998 uppgående till högst 338,1
miljoner kronor (anslag D 3),

2. bemyndigar regeringen att besluta om försäljning
av staten tillhörig fast egendom under Sveriges
geologiska undersöknings förvaltning i enlighet
med vad regeringen förordar (anslag A 9),

12.antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor,

3. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729)
om Patentbesvärsrätten,

13.godkänner att regeringen sluter nytt avtal med
Sveriges Allmänna Exportförening och Sveriges
Exportråd i huvudsaklig överensstämmelse med
vad som sägs under avsnitt E 2 Exportfrämjande
verksamhet,

4. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten,

14.medger att staten åtar sig ett betalningsansvar i
form av garantier till ett belopp av högst
100 000 000 000 kr för det ordinarie garantisystemet (anslag E 3),

5. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1992:119) om teknisk kontroll,
6. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar,

15.medger att staten åtar sig ett betalningsansvar i
form av garantier till ett belopp av högst
3 000 000 000 kr för investeringar i utlandet
(anslag E 3),

7. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1995:528) om revisorer,
8. bemyndigar regeringen att under år 1998 låta staten ta på sig ekonomiska förpliktelser i samband
med stöd till teknisk forskning och utveckling,
som inberäknat löpande avtal och beslut, innebär
utgifter om högst 575 miljoner kronor under
budgetåret 1999, högst 500 miljoner kronor under budgetåret 2000, högst 425 miljoner kronor
under budgetåret 2001 och högst 130 miljoner
kronor under budgetåret 2002 (anslag D 1),

16.bemyndigar regeringen att besluta att Exportkreditnämnden får obegränsad upplåningsrätt i
Riksgäldskontoret (anslag E 3),

9. bemyndigar regeringen att, inom ramen för en
nationell IT-strategi, ställa ut kreditgarantier utan
att beloppet för tillfället begränsas,

18.bemyndigar regeringen att i kris- och krigslägen
besluta hur stor del av den ordinarie garantiramen som skall få disponeras för garantigivningen
i kris- och krigslägen,

17.bemyndigar regeringen att reglera Exportkreditnämndens garantigivning i kris- och krigslägen,
både avseende import till och export från Sverige
med utgångspunkt från Exportkreditnämndens
förslag,

10.bemyndigar regeringen att, inom ramen för en
nationell IT-strategi, kunna frångå principen om
riskrelaterad avgift för garantier,

19.bemyndigar regeringen att besluta i frågor rörande förvärv av 10 % av aktiekapitalet och röste7
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talet för samtliga aktier i ett bolag, till vilket förvaltningen i Sverige av det nordiska miljömärkningssystemet och EU:s miljömärkningsordning
avses överföras (anslag F 7),

20.för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

A 1. Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader

ramanslag

208 355

A 2. Småföretagsutveckling

ramanslag

134 062

A 3. Stöd till kooperativ utveckling

ramanslag

16 500

A 4. Turistfrämjande

ramanslag

80 096

A 5. Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m.

ramanslag

12 000

A 6. Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen

obetecknat anslag

15 000

A 7. Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m.

ramanslag

25 000

A 8. Avgifter till vissa internationella organisationer

ramanslag

24 329

A 9. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

ramanslag

184 093

A 10. Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning

ramanslag

4 687

A 11. Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

ramanslag

77 000

reservationsanslag

74 100

A 12. Fortsatt statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt
B 1. Patentbesvärsrätten

ramanslag

12 237

B 2. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

ramanslag

12 536

obetecknat anslag

8 271

B 4. Elsäkerhetsverket

ramanslag

36 961

B 5. Sprängämnesinspektionen

ramanslag

14 943

B 6. Bidrag till standardisering, provnings- och mätteknisk FoU m.m.

ramanslag

70 589

C 1. Konkurrensverket

ramanslag

62 106

C 2. Konkurrensforskning

ramanslag

3 473

D 1. Teknisk forskning och utveckling

ramanslag

672 953

D 2. Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader

ramanslag

14 351

D 3. Rymdverksamhet

ramanslag

524 013

D 4. Bidrag till Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet

obetecknat anslag

29 892

D 5. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

obetecknat anslag

5 359

B 3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Bidrag till riksmätplatser

E 1. Kommerskollegium

ramanslag

46 533

E 2. Exportfrämjande verksamhet

ramanslag

127 656

E 3. Exportkreditnämnden

ramanslag

50 000

E 4. AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning

ramanslag

9 063

E 5. Investeringsfrämjande

ramanslag

39 168

F 1. Marknadsdomstolen

ramanslag

4 686

F 2. Konsumentverket

ramanslag

67 876

F 3. Allmänna reklamationsnämnden

ramanslag

13 560

F 4. Fastighetsmäklarnämnden

ramanslag

6 068

F 5. Stöd till konsumentorganisationer

ramanslag

4 100

F 6. Stöd till konsumentforskning

ramanslag

2 114

obetecknat anslag

4 600

F 7. Bidrag till miljömärkning av produkter
Summa för utgiftsområdet

2 698 330

8
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1996:1640) om
ändring i lagen (1977:729)
om Patentbesvärsrätten

Härigenom föreskrivs att 17 § lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten i paragrafens lydlse enligt lagen (1996:1640) om ändring i nämnda
lag skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

17 §
I fråga om överklagande av ett
I fråga om överklagande av ett
slutligt beslut av Patentbesvärsrät- slutligt beslut av Patentbesvärsrätten finns bestämmelser i patentla- ten finns bestämmelser i patentlagen (1967:837), mönsterskyddsla- gen (1967:837), mönsterskyddslagen (1970:485), varumärkeslagen gen (1970:485), varumärkeslagen
(1960:644), namnlagen (1982: (1960:644),
namnlagen
670) och lagen (1991:1559) med (1982:670), lagen (1991:1559)
föreskrifter på tryckfrihetsförord- med föreskrifter på tryckfrihetsningens
och
yttrandefrihets- förordningens och yttrandefrigrundlagens områden.
hetsgrundlagens områden samt i
Ett beslut av Patentbesvärsrät- växtförädlarrättslagen
ten, som inte är slutligt, får över- (1997:306).
klagas endast i samband med
Ett beslut av Patentbesvärsrätöverklagande av beslut i själva ten, som inte är slutligt, får övermålet. Ett beslut får dock överkla- klagas endast i samband med
gas särskilt när rätten har
överklagande av beslut i själva
1. ogillat invändning om jäv målet. Ett beslut får dock överklamot ledamot av rätten eller in- gas särskilt när rätten har
vändning om att hinder föreligger
1. ogillat invändning om jäv
för talans prövning,
mot ledamot av rätten eller in2. avvisat ombud eller biträde,
vändning om att hinder föreligger
3. utdömt vite eller straff för för talans prövning,
underlåtenhet att iakttaga föreläg2. avvisat ombud eller biträde,
gande eller ålagt vittne eller sak3. utdömt vite eller straff för
kunnig att ersätta kostnad som underlåtenhet att iaktta förelägvållats genom försummelse eller gande eller ålagt vittne eller saktredska,
kunnig att ersätta kostnad som
4. förordnat angående ersätt- vållats genom försummelse eller
9
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ning för någons medverkan i målet,
5. utlåtit sig i annat fall än som
avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.
Sådant särskilt överklagande
som avses i andra stycket får göras
av den som beslutet angår, om det
har gått honom emot. Beslutet
överklagas till regeringsrätten genom besvär. Därvid tillämpas bestämmelserna i 7 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) och i 35–
37 §§ samma lag om besvär över
kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla
uppgift om att det krävs särskilt
tillstånd för prövning av besvär till
regeringsrätten och om de grunder
på vilka sådant tillstånd meddelas.

2.2 Förslag till lag om
ändring i lagen (1986:985)
om handel med
ädelmetallarbeten

tredska,
4. förordnat angående ersättning för någons medverkan i målet,
5. utlåtit sig i annat fall än som
avses i 4 i fråga som gäller rättshjälp.
Sådant särskilt överklagande
som avses i andra stycket får göras
av den som beslutet angår, om det
har gått honom emot. Beslutet
överklagas till Regeringsrätten.
Därvid tillämpas bestämmelserna
i 7 § förvaltningsprocesslagen
(1971:291) och i 35–37 §§ samma lag om överklagande av
kammarrättens beslut. Patentbesvärsrättens beslut skall innehålla
uppgift om att det krävs särskilt
tillstånd för prövning av överklagande till Regeringsrätten och om
de grunder på vilka ett sådant tillstånd meddelas.

Härigenom föreskrivs att 8 § lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

8§
Ädelmetallarbeten som har förÄdelmetallarbeten som har försetts med finhaltsstämpel skall på setts med finhaltsstämpel skall på
begäran kontrolleras med avseen- begäran kontrolleras med avseende på finhalt av det organ som re- de på finhalt av det organ som regeringen bestämmer (kontroll- geringen
bestämmer
organet). Om organet finner att (kontrollorganet). Om organet
den uppgivna finhalten är riktig, finner att den uppgivna finhalten
skall organet bekräfta detta med är riktig, skall organet bekräfta
en kontrollstämpel.
detta med en kontrollstämpel.
Om arbetet inte kan kontrollOm arbetet inte kan kontrollstämplas utan att det skadas, får stämplas utan att det skadas, får
organet i stället utfärda bevis om organet i stället utfärda bevis om
att arbetet uppfyller fordringarna att arbetet uppfyller fordringarna
för kontrollstämpling.
för kontrollstämpling.
Med kontrollstämpel enligt
första stycket jämställs kontrollstämpel från ett kontrollorgan i
något annat EES-land under förutsättning att organet är oberoende och kontrollen kan bedömas
som likvärdig.
1

. Senaste lydelse 1993:696.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
10
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2.3 Förslag till lag om
ändring i lagen (1992:119)
om teknisk kontroll

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
dels att 6-10 §§ och 21 § skall upphöra att gälla samt att rubriken före 6 § skall utgå.
dels att rubriken närmast före 3 § skall ha följande lydelse,
dels att 1-3, 5, 19 och 20 §§ skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

1§
Denna lag tillämpas i fråga om
1. organ som anmäls för uppgifter i samband med bedömning
av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. riksprovplatser m.m. för vissa kontrollområden,
3. riksmätplatser m.m. för
mätning,
4. ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll,
5. skyldighet att godta vissa
utländska provningsresultat m.m.

Denna lag tillämpas i fråga om
1. organ som anmäls för uppgifter i samband med bedömning
av överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
2. riksmätplatser m.m. för
mätning,
3. ackreditering genom Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll,
4. skyldighet att godta vissa
utländska provningsresultat m.m.

2§
Bedömning av överensstämmelse och annan teknisk kontroll
utförs enligt denna lag av eller under medverkan av anmälda organ,
riksprovplatser eller ackrediterade
organ om kontrollen är
1. föreskriven i lag eller annan
författning,
2. har ålagts någon genom beslut av en myndighet, eller
3. annars har särskilda rättsverkningar enligt föreskrift i lag
eller annan författning.
Anmälda organ

Bedömning av överensstämmelse och annan teknisk kontroll
utförs enligt denna lag av eller under medverkan av organ som avses i 1 § 1 eller ackrediterade organ om kontrollen är
1. föreskriven i lag eller annan
författning,
2. har ålagts någon genom beslut av en myndighet, eller
3. annars har särskilda rättsverkningar enligt föreskrift i lag
eller annan författning.
Organ som skall anmälas till
EU
3§

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer utser
de organ (anmälda organ) som
skall anmälas för uppgifter i samband med bedömning av överensstämmelse enligt bestämmelser
som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

11

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer utser
de organ som skall anmälas till
Europeiska unionen för uppgifter
i samband med bedömning av
överensstämmelse enligt bestämmelser som gäller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
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5§
Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter i
fråga om anmälda organ.

Regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer får
meddela närmare föreskrifter i
fråga om organ som skall anmälas
enligt 3 §.

19 §
Riksprovplatser och riksmätRiksmätplatser får ta ut avgift
platser får ta ut avgift för att täcka för att täcka kostnaderna för utkostnaderna för kontroll och för förda mätningar enligt vad regeutförda mätningar enligt vad rege- ringen eller den myndighet regeringen eller den myndighet rege- ringen
bestämmer
närmare
ringen bestämmer närmare före- föreskriver.
skriver.
2
20 §
Ackrediterade organ skall betala avgift till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för
att täcka kostnaderna för ackrediteringen och tillsynen.
Organ som bedöms enligt 4 §
andra stycket skall betala avgift
till styrelsen för att täcka kostnaderna för bedömningen.
Anmälda organ skall betala sådan avgift även för tillsynen.

Ackrediterade organ skall betala avgift till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll för
att täcka kostnaderna för ackrediteringen och tillsynen.
Organ som bedöms enligt 4 §
andra stycket skall betala avgift
till styrelsen för bedömningen och
tillsynen.

1

. Senaste lydelse 1995:1021
. Senaste lydelse 1995:1021

2

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Härigenom föreskrivs att 2, 4-8, 11, 12, 15-19 och 23 §§ lagen
1
(1971:1078) om försvarsuppfinningar skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

2§
Fråga om hemlighållande av
försvarsuppfinning prövas av
granskningsnämnden för försvarsuppfinningar.

Fråga om hemlighållande av
försvarsuppfinning prövas av
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar och Försvarets
materielverk.
Försvarets materielverk skall
vid sin prövning samråda med
Försvarsmakten.
2

4§
En försvarsuppfinning som har
En försvarsuppfinning som har
tillkommit i Sverige eller tillhör en tillkommit i Sverige eller tillhör en
här bosatt fysisk person eller till- här bosatt fysisk person eller tillhör en svensk juridisk person hör en svensk juridisk person
(svensk försvarsuppfinning) får (svensk försvarsuppfinning) får
inte offentliggöras eller på annat inte offentliggöras eller på annat
sätt obehörigen röjas, innan sätt obehörigen röjas, innan det
12
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granskningsnämnden enligt vad
nedan sägs har prövat om uppfinningen skall hållas hemlig.

enligt vad nedan sägs har prövats
huruvida uppfinningen skall hållas
hemlig.
3

5§
Om en ansökan om patent på
Om en ansökan om patent på
en svensk försvarsuppfinning ges en svensk försvarsuppfinning ges
in till patentmyndigheten, skall in till Patent- och registreringsverdenna underställa gransknings- ket, skall verket snarast tillställa
nämnden ansökningen för pröv- Försvarets materielverk ansökning, huruvida uppfinningen skall ningen för prövning, huruvida
hållas hemlig.
uppfinningen skall hållas hemlig.
Den som vill att en svensk förDen som vill att en svensk försvarsuppfinning, på vilken patent svarsuppfinning, på vilken patent
inte har sökts, skall få offentliggö- inte har sökts, skall få offentliggöras eller på annat sätt röjas skall ras eller på annat sätt röjas skall
hos granskningsnämnden ansöka hos Försvarets materielverk ansöom sådan prövning som avses i ka om sådan prövning som avses i
första stycket. Detsamma gäller första stycket. Detsamma gäller
den som vill söka patent på en den som vill söka patent på en
svensk försvarsuppfinning genom svensk försvarsuppfinning genom
att till annan mottagare än pa- att till annan mottagare än Patenttentmyndigheten inge internatio- och registreringsverket inge internell patentansökan som avses i 3 nationell patentansökan som avkap. patentlagen (1967:837) eller ses i 3 kap. patentlagen
europeisk patentansökan som av- (1967:837) eller europeisk patenses i 11 kap. samma lag.
tansökan som avses i 11 kap.
samma lag.
4

6§
Finner
granskningsnämnden
Finner Försvarets materielverk
vid sådan prövning som avses i 5 vid sådan prövning som avses i 5
§ att det är av väsentlig betydelse § att det är av väsentlig betydelse
för försvaret att uppfinningen för försvaret att uppfinningen
hålls hemlig, skall nämnden för- hålls hemlig skall Försvarets mateordna att uppfinningen inte får rielverk med ett eget motiverat
offentliggöras eller på annat sätt yttrande överlämna ärendet till
obehörigen röjas.
granskningsnämnden för slutlig
prövning. Om granskningsnämnden delar bedömningen att det är
av väsentlig betydelse för försvaret
att uppfinningen hålls hemlig,
skall nämnden förordna att uppfinningen inte får offentliggöras
eller på annat sätt obehörigen röjas.
Överlämnande enligt första
stycket av patentansökningar och
ärenden som avses i 5 § andra
stycket skall ske senast två månader efter det att ansökningen kom
in till Försvarets materielverk. För
internationella och europeiska ansökningar, där prioritet har yrkats, skall sådant överlämnande
dock ske senast tre veckor efter
det att ansökningen kom in till
Försvarets materielverk.

13
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7§
Har i ärende, som patentmyndigheten underställt granskningsnämnden, förordnande enligt 6 §
ej meddelats inom tid som föreskrives i andra stycket, upphör
uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.
Den i första stycket nämnda tiden utgör
1. om ärendet avser internationell patentansökan, tre månader
från den internationella ingivningsdagen, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tolv månader
tio dagar från den dag från vilken
prioriteten begärts,
2. om ärendet avser europeisk
patentansökan, tre månader från
det ansökan inkom till patentmyndigheten, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från vilken
prioriteten begärts,
3. om ärendet avser svensk patentansökan, tre månader från
den dag då beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav på svenska inkommit till patentmyndigheten.
Har ärende anhängiggjorts hos
granskningsnämnden enligt 5 §
andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag, om förordnande enligt 6 §
ej meddelas inom tre månader
från den dag då ansökan om
nämndens prövning och för prövningen erforderliga handlingar inkommit till nämnden.

Har i ärende, som Patent- och
registreringsverket tillställt Försvarets materielverk, förordnande
enligt 6 § ej meddelats inom tid
som anges i andra stycket, upphör
uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag.
Den i första stycket nämnda tiden utgör
1. om ärendet avser internationell patentansökan, tre månader
från den internationella ingivningsdagen, dock, i fall då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från vilken
prioriteten begärts,
2. om ärendet avser europeisk
patentansökan, tre månader från
det ansökan inkom till Patentoch registreringsverket, dock, i fall
då prioritet har yrkats, högst tretton månader från den dag från
vilken prioriteten begärts,
3. om ärendet avser svensk patentansökan, tre månader från
den dag då beskrivning över uppfinningen med tillhörande ritningar och patentkrav inkommit till
Patent- och registreringsverket.
Har ärende anhängiggjorts hos
Försvarets materielverk enligt 5 §
andra stycket, upphör uppfinningen att vara hemlig enligt denna lag, om förordnande enligt 6 §
ej meddelats inom tre månader
från den dag då ansökan om
prövning och för prövningen erforderliga handlingar inkommit
till Försvarets materielverk.

8§
Granskningsnämnden skall på ansökan eller när annan anledning därtill
föreligger pröva, om förordnande enligt 6 § skall bestå. Omprövning av
förordnandet skall i varje fall ske inom ett år från det förordnandet
meddelades eller senast prövades.
Vid omprövning skall granskningsnämnden först tillställa Försvarets materielverk ärendet för
prövning. Om Försvarets materielverk därvid finner att uppfinningen inte längre behöver hållas
hemlig, får Försvarets materielverk upphäva förordnandet. I annat fall skall Försvarets materielverk med eget motiverat yttrande
överlämna ärendet till granskningsnämnden för slutlig pröv14

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 24

ning.
Om förordnandet upphävs, får
Patent- och registreringsverket inte hålla handlingarna i ärendet
tillgängliga förrän tre månader
förflutit från den dag förordnandet upphörde att gälla, om inte
sökanden begär det.
11 §
Har förordnande enligt 6 §
Har förordnande enligt 6 §
meddelats, kan uppfinnaren eller meddelats, kan uppfinnaren eller
hans rättsinnehavare hos gransk- hans rättsinnehavare hos granskningsnämnden ansöka, att staten ningsnämnden ansöka om att staövertager uppfinningen. Finner ten
övertar
uppfinningen.
nämnden, att förordnandet skall Granskningsnämnden skall då efbestå,
överlämnar
nämnden ter hörande av Försvarets materihandlingarna i ärendet till rege- elverk ompröva förordnandet.
ringen eller myndighet som rege- Finner granskningsnämnden att
ringen bestämmer.
förordnandet skall bestå, skall
Har staten ej övertagit uppfin- nämnden överlämna handlingarna
ningen inom fyra månader efter i ärendet till regeringen eller myndet att ansökan därom inkom till dighet som regeringen bestämmer.
granskningsnämnden, skall förHar staten ej övertagit uppfinordnandet upphöra att gälla. Om ningen inom fyra månader efter
särskilda skäl föreligger, kan rege- det att ansökningen därom kom
ringen förlänga tiden med högst in till granskningsnämnden, skall
två månader.
förordnandet upphöra att gälla.
Om särskilda skäl föreligger, kan
regeringen förlänga tiden med
högst två månader.
5

12 §
Om det har lämnats en underOm det har lämnats en underrättelse enligt 19 § första stycket rättelse enligt 19 § första stycket
patentlagen (1967:837) med an- patentlagen (1967:837) med anledning av en ansökan om patent ledning av en ansökan om patent
på en uppfinning som avses med på en uppfinning som avses med
förordnande enligt 6 §, skall an- förordnande enligt 6 §, skall ansökningen förklaras vilande i av- sökningen förklaras vilande i avvaktan på att förordnandet upp- vaktan på att förordnandet upphör
att
gälla.
Så
länge hör
att
gälla.
Så
länge
förordnandet består skall 19 § förordnandet består skall 19 §
andra stycket och 20—22 §§ pa- andra stycket och 20—22 §§ patentlagen inte tillämpas på ansök- tentlagen inte tillämpas på ansökningen. Vid tillämpning därefter ningen. Vid tillämpning därefter
skall de tider som anges i 19 § skall de tider som anges i 19 §
andra och tredje styckena räknas andra och tredje styckena räknas
från den dag förordnandet upp- från den dag förordnandet upphörde att gälla, och patentmyn- hörde att gälla, och Patent- och
digheten får inte hålla handlingar- registreringsverket får inte hålla
na i ärendet tillgängliga förrän tre handlingarna i ärendet tillgängliga
månader har förflutit från den da- förrän tre månader har förflutit
gen, om inte sökanden begär det.
från den dagen, om inte sökanden
begär det.
Om ett förordnande enligt 6 § har meddelats i fråga om en internationell
eller en europeisk patentansökan, får ansökningen inte vidarebefordras
för fortsatt handläggning som internationell eller europeisk patentansö15
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kan.
15 §
Sökes patent i Sverige på annan
Om patent söks i Sverige på
försvarsuppfinning än sådan som annan försvarsuppfinning än såavses i 4 § (utländsk försvarsupp- dan som avses i 4 § (utländsk förfinning), skall patentmyndigheten svarsuppfinning), skall Patentunderställa granskningsnämnden och registreringsverket tillställa
ansökningen för prövning, huru- Försvarets materielverk ansökvida uppfinningen skall hållas ningen för prövning, huruvida
hemlig. Vad nu sagts gäller dock uppfinningen skall hållas hemlig.
ej internationell patentansökan Vad nu sagts gäller dock ej intereller europeisk patentansökan.
nationell patentansökan eller europeisk patentansökan.
6

16 §
Är i fall som avses i 15 § uppÄr i fall som avses i 15 § uppfinningen hemlig enligt lag i en finningen hemlig enligt lag i en
främmande stat, skall gransk- främmande stat, skall Försvarets
ningsnämnden förordna att upp- materielverk förordna att uppfinfinningen inte får offentliggöras ningen inte får offentliggöras eller
eller på annat sätt röjas,
på annat sätt röjas, om patent på
1. om patent på uppfinningen uppfinningen enligt överenskomenligt överenskommelse mellan melse mellan Sverige och den
Sverige och den främmande staten främmande staten får sökas under
får sökas under förutsättning att förutsättning att uppfinningen
uppfinningen hålls hemlig här,
hålls hemlig här.
2. om nämnden finner att det
Om Försvarets materielverk i
är av väsentlig betydelse för för- annat fall, beträffande en utländsk
svaret att uppfinningen hålls hem- försvarsuppfinning som är hemlig
lig här.
enligt lag i en främmande stat,
finner att det är av väsentlig betydelse för försvaret att uppfinningen hålls hemlig här, skall slutlig
prövning ske på det sätt som anges i 6 §.
Om Försvarets materielverk
finner att förutsättningar inte
finns att här hemlighålla en utländsk försvarsuppfinning, som är
hemlig enligt lag i en främmande
stat, skall verket fatta särskilt beslut om detta. Ansökningen får
dock inte offentliggöras förrän tre
månader har förflutit från beslutsdagen, om inte sökanden begär det.
17 §
När uppfinning som omfattas
När en uppfinning som omfatav förordnande enligt 16 § upp- tas av förordnande enligt 16 §
hör att vara hemlig i den främ- upphör att vara hemlig i den
mande staten, skall gransknings- främmande staten, får Försvarets
nämnden upphäva förordnandet, materielverk upphäva förordnanom ej särskilda skäl föreligger.
det. Om Försvarets materielverk
finner att uppfinningen av särskilda skäl alltjämt bör hållas hemlig
här, skall verket med ett eget motiverat yttrande överlämna ären16
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det till granskningsnämnden för
slutlig prövning.
18 §
Bestämmelserna i 12 § första
Bestämmelserna i 4 §, 8 §
stycket samt 13 och 14 §§ äger tredje stycket, 12 § första stycket
motsvarande tillämpning i fråga samt 13 och 14 §§ skall tillämpas
om utländsk försvarsuppfinning.
även i fråga om utländsk försvarsuppfinning.
7

19 §
Sekretess gäller i mål och ärenSekretess gäller i mål och ärenden enligt denna lag för uppgifter den enligt denna lag för uppgifter
som enligt 4 § eller till följd av som enligt 4 eller 18 § eller till
förordnande enligt 6 eller 16 § följd av förordnande enligt 6 eller
inte får offentliggöras eller på an- 16 § inte får offentliggöras eller på
nat sätt obehörigen röjas. Före- annat sätt obehörigen röjas. Föreskrifterna i 1 och 11—14 kap. skrifterna i 1 och 11—14 kap.
sekretesslagen (1980:100) gäller i sekretesslagen (1980:100) gäller i
fråga om denna sekretess.
fråga om denna sekretess.
Andra bestämmelser om sekretess med hänsyn till rikets säkerhet samt
bestämmelser till skydd för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden finns i sekretesslagen.
8

1

. Lagen omtryckt 1978:157.
. Senaste lydelse 1980:211.
3
. Senaste lydelse 1980:211.
4
. Senaste lydelse 1980:211.
5
. Senaste lydelse 1993:1497.
6
. Senaste lydelse 1980:211.
7
. Senaste lydelse 1980:211.
8
. Senaste lydelse 1980:211.
2

2.5 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:528) om
revisorer

23 §
Talan mot granskningsnämnGranskningsnämndens
och
dens beslut enligt denna lag föres Försvarets materielverks beslut
hos regeringen genom besvär.
om att en uppfinning skall hållas
hemlig enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Härigenom föreskrivs att punkten 3 i övergångsbestämmelserna till
1
lagen (1995:528) om revisorer skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser
3. Revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre
bestämmelser skall anses som registrerat enligt de nya bestämmelserna. Giltighetstiden för en sådan
registrering går ut fem år från dagen för godkännandet eller auktorisationen , dock tidigast vid utgången av år 1998.

3. Revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre
bestämmelser skall anses som registrerat enligt de nya bestämmelserna. Giltighetstiden för en sådan
registrering går ut fem år från dagen för godkännandet eller auktorisationen, dock tidigast vid utgången av år 2000.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
17
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2.6 Förslag till lag om ändring i lagen (1975:85) med
bemyndigande att meddela
föreskrifter om in- eller utförsel av varor

Härigenom föreskrivs att det i lagen (1975:85) med bemyndigande att
meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor skall införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

4§
Beslut i tillståndsfrågor som har
meddelats av en förvaltningsmyndighet i sådana ärenden som avses
i denna lag får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3 Inledning

3.1

Omfattning/ändamål

garfondsstiftelserna övertar ansvaret för delar av
verksamheten.

Inom utgiftsområdet ryms verksamhetsområdena
Näringspolitik, Teknologisk infrastruktur, Konkurrensfrågor, Teknisk forskning och utveckling, Utrikeshandel, Export och investeringsfrämjande samt
Konsumentfrågor. Inom utgiftsområdet finns bl.a.
Närings- och teknikutvecklingsverket, Sveriges geologiska undersökning, Elsäkerhetsverket, Konkurrensverket, Kommerskollegium, Konsumentverket
och Marknadsdomstolen.

Mål inom utgiftsområdet
– Att bidra till att stärka näringslivets tillväxt och
internationella konkurrenskraft.
– Att konsumenterna skall ha en stark ställning på
marknaden och att deras intressen tillgodoses.
– Att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling genom att utveckla sådana konsumtions- och produktionsmönster som minskar påfrestningarna på
miljön.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996 1
1997 1

4 814,3

3 034,8

3 333,3

1998

1999

2000

2 698,3

2 589,6

2 571,9

Prioriteringar för 1998
– Insatser görs för att stimulera nyetablering av företag samt expansion av främst små och medelstora företag.

1. Inkl. äldreanslag.

– Fortsatta åtgärder för att utveckla turistnäringen.
– Fortsatta insatser för att främja främst små och
medelstora företags export.

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Under 1996 startades ca 27 000 nya företag. Den
höga nivån från 1994 och 1995 består. Detta visar
på ett gynnsamt företagsklimat. Verksamheterna inom utgiftsområdet har bidragit till detta.
Verksamheterna har utvecklats enligt de mål och
riktlinjer som fastställts och hållits inom sina budgetramar.

– Att konkretisera miljömålet inom konsumentpolitiken.
– Att stärka konsumenternas ställning som marknadsaktörer i Sverige och i EU.

Resultatbedömning och slutsatser

Större förändringar
Efter förslag i regeringens proposition 1996/97:84 En
uthållig energiförsöjning har riksdagen beslutat att en
ny central energimyndighet skall inrättas. Detta innebär att Närings- och teknikutvecklingsverket
(NUTEK) fr.o.m. 1998 får en förändrad roll och blir
central förvaltningsmyndighet för näringslivets tillväxt och förnyelse.
Den verksamhet inom Teknisk forskning och utveckling som finansieras via NUTEK har minskat i
omfattning. Detta kompenseras av att de s.k. lönta-

Regeringen har inlett ett arbete med att precisera mål
av övergripande karaktär för utgiftsområdet som
grund för en förbättrad och mer relevant resultatredovisning till riksdagen och avser att lämna förslag
om mål för utgiftsområdet i budgetpropositionen för
år 1999. Eftersom utgiftsområdet innehåller många
disparata verksamheter görs redovisningen av resultat under respektive verksamhetsområde. Regeringen
gör den sammanfattande bedömningen att de övergripande målen för respektive verksamhet inom utgiftsområdet har uppfyllts. De konsumentpolitiska
19
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målen, som fastställdes av riksdagen i juni 1995
(prop. 1994/95:140, bet. 1994/95:LU32, rskr.
1994/95:438), ligger fast.

vändning inom UO21 får disponera ett belopp på
40 000 000 kronor över fem år, räknat från 1 juli
1997, för provning, märkning och certifiering av
energikrävande utrustning avsedd för hushållen. Insatserna skall leda till en effektivare energianvändning i hushållen i samband med omställning och utveckling av energisystemet. Vidare pågår arbete
under andra utgiftsområden bl.a. med konsumentanknutna livsmedelsfrågor.
Regeringen har i sitt förslag för utgiftsområdet år
1998 bl.a. utgått från de besparingar som riksdagen
godkänt på offentlig konsumtion m.m. (prop.
1994/95:100 bil. 1, bet. 1994/95:FiU10, rskr.
1994/95:179 och prop. 1994/95:150, bet.
1994/95:FiU20, rskr. 1994/95:447), på teknisk
forskning och utveckling (prop. 1995/96:150, bet.
1995/96:FiU10 , rskr. 1995/96:304) samt besparingar för att finansiera av regeringen föreslagna
utgiftsökningar (prop. 1996/97: 150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284).

Åtgärder utanför utgiftsområdet
Stiftelsen Industrifonden arbetar med att dels främja
industriföretags produktutvecklings- och marknadsföringsprojekt med bl.a villkorliga lån, dels förstärka
småföretags ägarkapital. Sistnämnda verksamhet bedrivs till stor del genom att fonden är delägare i regionala riskkapitalbolag med privata delägare. Stiftelsen Svensk-norsk Industrifond deltar i riskfylld
finansiering av enskilda utvecklingsprojekt mellan
svenska och norska företag.
På grund av konsumentområdets sektorövergripande karaktär behandlas konsumentfrågor även
under andra utgiftsområden; Riksdagen har bl.a. beslutat
(prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:
FiU20, rskr. 1996/97:284) att Konsumentverket under anslaget B3. Åtgärder för effektivare energian-

A. Näringspolitik
B. Teknologisk infrastruktur
C. Konkurrensforskning

UTGIFT 1
1995/96

DÄRAV 1
1996

ANVISAT 2
1997

UTGIFTSPROGNOS 1
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

1 501,5

589,1

881,5

1 028,4

855,2

746,5

695,3

239,1

164,6

162,2

171,3

155,5

158,9

162,7

89,5

62,3

64,0

75,1

65,6

65,6

67,7

2 253,2

1 697,8

1 411,8

1 551,5

1 246,6

1 271,6

1 297,9

E. Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

570,8

407,8

361,7

393,0

272,4

241,3

240,0

F. Konsumentfrågor

160,2

113,2

105,8

114,0

103,0

105,7

108,4

4 814,3

3 034,8

2 987,0

3 333,3

2 698,3

2 589,6

2 571,9

D. Teknisk forskning och utveckling

Totalt för utgiftsområde 24

1. Inkl. äldreanslag.
2. Därtill har 6,5 miljoner kronor anvisats på tilläggsbudget.
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4 Näringspolitik

4.1

Omfattning/ändamål

och medelstora företag, dels något större handlingsfrihet vad avser bl.a. stiftelsens interna organisation
och möjlighet att placera likvida medel.
För att få en långsiktigt god avveckling av statens
oljelagringsanläggningar bör Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens oljelager (SOL) slås
samman till en myndighet fr.o.m. den 1 januari
1998.
Regeringen avser att i en proposition senare under
hösten redovisa förslag till riktlinjer för mineralpolitiken.

Inom Verksamhetsområde A. Näringspolitik ryms
främst frågor om NUTEK:s allmänna verksamhet
småföretagsutveckling och stöd till kooperativ utveckling, turistfrämjande, omstrukturering av vissa
statligt ägda företag, geologisk undersökningsverksamhet samt miljösäkring av oljelagringsanläggningar.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96 1
1996 1
1997 1

1 501,5

589,1 1 028,4

1998

1999

2000

855,2

746,5

695,3

Resultatinformation
När det gäller utvecklingen inom småföretagsområdet kan konstateras att antalet helt nya företag under
år 1996 uppgick till ca 27 000, dvs. den höga nivån
från år 1994 och 1995 består. Av de nya företagen
startades 26 procent av kvinnor och ytterligare 6
procent av kvinnor och män tillsammans. Den höga
nyetableringen visar på ett gynnsamt företagsklimat
som medför att många människor vågar ta steget att
starta en egen rörelse. Å andra sidan är det endast en
mindre andel av de nya företagen som växer snabbt
och därmed påtagligt bidrar till att minska arbetslösheten. Antalet konkurser uppgår för andra året i
följd till drygt 10 000 per år, vilket innebär att en
trendmässig minskning har skett sedan den djupa
lågkonjunkturen, då konkurserna nådde nivån
20 000 per år.
Turistnäringen är en utpräglad småföretagsbransch med ca 20 000 företag. Näringen engagerar
ca 140 000 personer som arbetar hel eller deltid. Av
dessa utgör andelen kvinnor ca 40%. Näringen har
stor betydelse för sysselsättningen i många regioner.
Omsättningen i turist- och resenäringen är ca 116
miljarder kronor och dess andel av BNP är 3,2 procent. Turismen i Sverige har ökat stabilt under det
senaste decenniet. År 1996 gjordes 36,5 miljoner
övernattningar på kommersiella anläggningar i

1. Exkl. anslaget Kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m. Inkl. äldreanslag.

Sammanfattning av verksamheten och vissa
förändringar
Näringspolitikens främsta uppgift är att bidra till en
hållbar ekonomisk tillväxt och därmed till en ökad
välfärd. Den medverkar också till en halvering av den
öppna arbetslösheten till år 2000. Det sker genom att
staten bl.a. främjar småföretagens och turistbranschens utveckling.
Till följd av riksdagens beslut sommaren 1996 har
regeringen med anledning av sysselsättningspropositionen under åren 1996 och 1997 beslutat om insatser för en miljard kronor för nya, offensiva insatser
för tillväxt, förnyelse och småföretagsutveckling.
Regeringen avser att även under år 1998 fortsätta
de hittillsvarande insatserna för att utveckla småföretag, inklusive kooperativa företag, och för turistnäringen i syfte att dessa delar av näringslivet skall
kunna bidra till en högre ekonomisk tillväxt och sysselsättning.
Stiftelsen Fonden för Svensk-norskt industriellt
samarbete får dels möjlighet att teckna aktier i små
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Sverige, varav utländska besökare svarade för 7,7
miljoner.
Regeringen avser att under hösten 1997 i en särskild proposition redovisa förslag till riktlinjer för
mineralpolitiken, bl.a. vissa ändringar i minerallagen
(1991:45). För att närmare utröna förutsättningarna
för mineralbranschen utanför den traditionella gruvnäringen avser regeringen att under hösten 1997
uppdra åt SGU att belysa de geologiska, produktionstekniska och marknadsmässiga förhållandena.
Utredningen bör genomföras i samverkan med näringen och redovisas under hösten 1998.
Utgående från regeringens mål för sysselsättningen
framstår de små och medelstora företagens kompetensförsörjning som en viktig angelägenhet för samhället. En särskild satsning görs i form av rådgivning
för kvinnliga företagare.
Riksdagens beslut i juli 1996 på grundval av den
s.k. sysselsättningspropositionen (prop.1995/96:222)
innebar att småföretagen främjades på ett flertal olika sätt. Arbetsgivaravgifterna sänktes för främst de
små företagen samtidigt som skatteuppbörden underlättades. Vidare ses beskattningen av fåmansbolagen över. Det gäller bl.a. de s.k. stoppreglerna samt
vissa förenklingar för enskilda näringsidkare.
Med hänsyn till behovet av bl.a. en förstärkt information om de åtgärder som samhällets organ vidtar för att främja bl.a. finansiering och rådgivning för
småföretag har regeringen tillkallat den s.k. småföretagsdelegationen som dels skall verka för en förstärkning av sådan information, dels lämna förslag
till förenklingar för de mindre företagen i syfte att
bl.a. underlätta nyetablering och tillväxt i småföretagssektorn.
Inom ramen för Europeiska kommissionens gemenskapsinitiativ har det s.k. Småföretagsinitiativet
startats under år 1997. Programmet som vänder sig
till små och medelstora företag i målområdena 2, 5b
och 6 omfattar ett antal specifika områden såsom
marknadsutveckling, användning av ny teknik och
utveckling av miljöstrategier.
Den statliga satsningen på internationell marknadsföring av Sverige som turistland har ökat i syfte
att stärka konkurrenskraften inom detta område. Vidare har teknikspridning och exportansträngningar
underlättats samtidigt som de mindre och medelstora
högskolorna har fått utökade resurser under tre år
för kunskapsöverföring till småföretagen. Kvinnor
har fått vidgade möjligheter till starta-eget-bidrag
under längre tid än förut.
Riksdagen beslutade våren 1997 om åtgärder med
anledning av regeringens ekonomiska vårproposition. Det innebär ytterligare lättnader i beskattningen
av onoterade företag och enskilda näringsidkare samt
särskilda satsningar på kooperativa företag och
främjande av kvinnliga företagare.
Riksdagen anslår årligen medel till kooperativ utveckling. Medlen har huvudsakligen använts till att
bidra till finansieringen av den information och råd-

givning om kooperativt nyföretagande som förmedlas av 23 lokala kooperativa utvecklingscentra
(LKU). Regeringen har för år 1997 dessutom beslutat att disponera ytterligare tre miljoner kronor för
ändamålet. Insatser för att främja kooperativt nyföretagande har vidare uppmärksammats i regeringens
beslut i februari 1997 om medel för vissa småföretagssatsningar.
Regeringen har i maj 1997 (prop. 1996/97:163
Den kooperativa företagsformen) föreslagit vissa lagändringar i syfte att stärka de kooperativa företagens ställning och ge dem likvärdiga arbetsvillkor
med andra företag.
Kooperativa rådet har nyligen fått en delvis ny inriktning. Rådet skall vara regeringens rådgivande organ i kooperativa frågor samt medverka vid genomförande av olika insatser i syfte att stärka utvecklingen av kooperativa företag för att därigenom skapa nya arbetstillfällen. Bland övriga uppgifter i rådets
uppdrag ingår att främja forskning, bl.a. om kooperationens samhällsekonomiska betydelse.
Regeringen har inlett ett utvecklingsarbete när det
gäller innehåll i och organisation av den regionala
näringspolitiken. Inriktningen beskrivs närmare under Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling.
Stiftelsen Fonden för Svensk-norskt industriellt
samarbete bildades år 1981 med 200 miljoner kronor från den svenska staten och 50 miljoner kronor
från den norska staten. Fonden deltar i finansiering
av enskilda utvecklingsprojekt som gemensamt drivs
av minst ett svenskt och ett norskt företag. Verksamheten behandlades senast av riksdagen våren 1996 i
samband med beslutet att staten vid behov kan lämna en lånegaranti till fonden för att förbättra likviditeten (prop. 1995/96:105, bet. 1995/96:NU18). Regeringen anmälde då även att fonden under vissa
omständigheter skulle kunna äga aktier i vissa kundföretag. Regeringen vill för riksdagens information
anmäla att en överenskommelse har nåtts efter överläggningar med företrädare för det norska Næringsoch handelsdepartementet - om att fonden mer allmänt skall kunna teckna aktier i små och medelstora
företag för att förstärka företagens soliditet och likviditet. Förslag om fondens framtida verksamhet som i allt väsentligt skall bedrivas på affärsmässiga
villkor - har under våren 1997 notifierats till den Europeiska kommissionen (Generaldirektorat IV). Vidare har fondens styrelse beslutat om vissa mindre
justeringar av fondens stadgar, vilka kommer att underställas Kammarkollegiet för godkännande. Dessa
förändringar kan komma att bekräftas i ett avtal
mellan de två staterna.
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4.2

Anslag

A 1.

Närings- och teknikutvecklingsverket: Förvaltningskostnader

1995/96
Därav

Utgift

1996

294 201

1

Anslagssparande

och outnyttjade möjligheter till förnyelse och tillväxt.
Verkets övergripande mål ligger fast. Näringslivets
utveckling skall ske i regional balans och i samklang
med miljön.
En naturlig uppgift för NUTEK blir därför att
analysera vilka offentliga näringspolitiska insatser
som kan skapa bättre förutsättningar för tillväxt,
klarlägga vilka åtgärder som är mest effektiva samt
genomföra vissa näringspolitiska satsningar. Verket
måste därför fortlöpande utveckla kunnandet om
små, medelstora och stora företags villkor, om näringslivet i stort samt om närings- och regionalpolitiken. NUTEK skall också bevaka den näringspolitiska
utvecklingen inom EU, ta till vara de nationella möjligheter som medlemskapet ger, samt aktivt delta i
europeiskt samarbete.
En rad förändringar i omvärlden innebär att NUTEK kan utvecklas och renodlas. De möjligheter som
skapas genom en ökad fokusering innebär att
NUTEK kan identifiera nya nischer och insatser där
NUTEK:s kompetens och ekonomiska resurser ger
bästa möjliga utbyte samtidigt som vissa av dagens
aktiviteter avvecklas.
På NUTEK:s traditionella arenor finns i dag nya
aktörer, bl.a. löntagarfondstiftelserna. Med dessa nya
aktörer skapas förutsättningar för att förstärka de
förändringar av NUTEK:s forsknings- och teknikpolitiska roll som inletts under senare år. Begränsade
ekonomiska resurser gör att mindre tonvikt kan läggas vid grundläggande kunskapsutveckling, medan
ökad tonvikt behöver läggas vid tillämpad forskning,
kunskapsöverföring och forskningens användning
också i mindre företag.
Strukturella förändringar och arbetslöshet innebär
att arbetsmarknadspolitik, regionalpolitik och näringspolitik får allt fler beröringspunkter, samtidigt
med en allmän trend mot ökad regionalisering. Dessa
förändringar förstärker NUTEK:s roll från aktör mot
nationell samordnare och expert. Allt mer strategisk
och vital blir rollen att t.ex. initiera, driva och analysera näringspolitiska pilotprojekt.
Dagens näringspolitiska agenda präglas fortfarande till stor del av industrins problem och behov samtidigt som tjänstesektorn får allt större betydelse för
näringslivets förnyelse och tillväxt. Denna förändring
bör i allt större utsträckning påverka NUTEK:s inriktning och verksamhet. Denna genomgripande politiska, ekonomiska och strukturella omvandling innebär att NUTEK ställs inför delvis nya utmaningar.
Detta innebär att NUTEK i framtiden får fyra
roller

20 363

202 485

1997

Anslag

353 268

1998

Förslag

208 355

1999

Beräknat

214 509

2000

Beräknat

220 854

Utgiftsprognos

360 000 2

3

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. Inkl. tillkommande medel på tilläggsbudget på 6 500 000 kr.
3. Exkl. nya energimyndigheten.

Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) bildades den 1 juli 1991 och är fram till den 31 december 1997 central förvaltningsmyndighet för frågor
om näringslivets tillväxt och förnyelse samt för omställning av energisystemet.
Efter förslag i regeringens proposition 1996/97:84
En uthållig energiförsörjning har riksdagen beslutat
att en ny central energimyndighet skall inrättas den 1
januari 1998 (prop. 1996/97:84, bet. 1996/97:
NU12, rskr. 1996/97:272).
Inrättandet av en ny central energimyndighet
kommer att påverka NUTEK:s verksamhet genom
att energiverksamheten överförs till den nya myndigheten.
Finansieringen av denna energimyndighet förutsätts till större delen kunna ske inom kostnadsramen
för den verksamhet som förs till den nya myndigheten och förutsätter därför en uppdelning av NUTEK:s anslag för förvaltningskostnader.
Fr.o.m. den 1 januari 1998 är NUTEK central
förvaltningsmyndighet för näringslivets tillväxt och
förnyelse. Verket svarar för statliga insatser för att
främja teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete, etablering och utveckling av små och medelstora företag samt regional näringslivsutveckling efter
förutsättningarna i landets olika delar. I anslutning
härtill skall verket genomföra utrednings- och utvärderingsverksamhet. Inom sina verksamhetsområden
skall verket uppfylla de miljömål som regeringen beslutar om.
Inom ramen för en dialog mellan Närings- och
handelsdepartementet och NUTEK har verkets framtida roll i näringspolitiken diskuterats. Verksamhetens framtida inriktning, arbetsmetoder m.m. skall
utformas med hänsyn till de omvärldsförändringar
som skett och att energifrågorna nu lyfts ut från
NUTEK. Nedan beskriven inriktning, som utgår från
NUTEK:s nuvarande inriktning av verksamhet,
kommer att ligga till grund för fortsatt dialog.
Enligt regeringens uppfattning är en övergripande
näringspolitisk frågeställning hur Sverige i framtiden
skall kunna stärka sin position bland industriländerna. NUTEK skall därför identifiera befintliga hinder

– nationell expert och stabsorgan
– nationell samordning
– nationellt programansvar
– rådgivning och företagsfinansiering
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Som nationell expert skall NUTEK kontinuerligt
följa näringslivets utveckling, ha en bred bevakning
av näringspolitiken och även granska hur politiska,
ekonomiska och regionala förändringar i omvärlden
påverkar näringslivets villkor. Stabsrollen innebär att
NUTEK på regeringens uppdrag tar fram beslutsunderlag.
NUTEK skall vara nationell samordnare för teknikpolitik inklusive teknisk FoU, innovationsteknik,
regionalpolitik och småföretagspolitik.
NUTEK:s omfattande nätverk skapar stora förutsättningar för att initiera och genomföra tidsbegränsade program som kräver en nationell kraftsamling
genom samverkande centrala aktörer och aktörer i
olika landsdelar.
Viss företagsinriktad rådgivnings- och finansieringsverksamhet kan bedrivas av NUTEK om det är
motiverat med hänsyn till behov av nationell specialkompetens eller av andra effektivitetsskäl.
De anslag som helt eller delvis berör NUTEK är:
UO 19.
– A 1.
– A 2.
– A 3.

– A 5.
– A 8.

UO 24.
– A1.
– A 2.
– A 5.
– D 1.

(RRV) uppfattning är att NUTEK:s ekonomiska redovisning genomgått en klar kvalitetsförbättring i
förhållande till tidigare år. De invändningar som
RRV hade mot NUTEK:s förvaltning budgetåret
1994/95, samt påtalade brister i denna, har åtgärdats
till budgetåret 1995/96.

Slutsatser
Regeringen har i sina överväganden om NUTEK:s
förvaltningsanslag utgått bl.a. från utredarens för en
ny energimyndighets budgetunderlag för budgetåret
1998. Utöver detta har regeringen i sina överväganden tagit hänsyn till riksdagens beslut om inriktning
av besparingsåtgärder för budgetåret 1998 (prop.
1994/95:100 bil. 13, bet. 1994/95:NU18, rskr.
1994/95:300). En besparing på 11 miljoner kronor
har gjorts på anslaget för att finansiera av regeringen
föreslagna utgiftsökningar (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:284, bet. 1996/97:FiU20).

Regional utjämningoch utveckling
Regionalpolitiska åtgärder
Regionalpolitisk låneverksamhet
Täckande av förluster på grund av
kreditgarantier inom regionalpolitiken
Transportbidrag
Europeiska regionala utvecklingsfonden

A 2. Småföretagsutveckling
1995/96

Utgift

215 576

Utgift

62 688

1997

Anslag

106 393

1998

Förslag

134 062

1999

Beräknat

134 062

2000

Beräknat

134 062

Därav

Näringsliv
NUTEK: Förvaltningskostnader
Småföretagsutveckling
Täckande av förluster för viss
garantigivning, m.m.
Teknisk forskning och utveckling

1996

1

Utgiftsprognos

106 393

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Vissa utbetalningar på anslaget görs med en betydande eftersläpning, men resurserna är i allt väsentligt intecknade genom beslut av berörda organ. Utöver anslaget disponerar regeringen medel på ett s.k.
äldreanslag för småföretagsutveckling. Vid ingången
av innevarande budgetår fanns en reservation om
78,5 miljoner kronor på detta anslag. Sådana medel
har anvisats för bl.a. småföretagsforskning t.o.m. år
1997.
Syftet med verksamheten är att underlätta utveckling och tillväxt inom småföretagssektorn, så att antalet livskraftiga och växande småföretag ökar. Från
anslaget täcks kostnader för dels verksamhet med
information, rådgivning och finansiering genom
ALMI Företagspartner AB:s regionala utvecklingsbolag, dels vissa centrala insatser på småföretagsområdet genom främst Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK), bl.a. inom områdena internationalisering och innovationsfrämjande åtgärder. Regeringskansliet disponerar medel för bidrag till regionala utvecklingsbolag och designorganisationer.
NUTEK disponerar medel för innovationsfrämjande

Tidigare anslag inom utgiftsområdena 6. Totalförsvar och 21. Energi för finansiering av verksamheten
på energiområdet överförs till den nya energimyndigheten.

Regeringens överväganden
Överväganden om NUTEK:s olika verksamhetsområden redovisas i anslutning till respektive avsnitt,
dvs. småföretagsutveckling, teknisk forskning och
utveckling samt under utgiftsområde 19. Regional
utjämning och utveckling.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
NUTEK har upprättat årsredovisning för budgetåret
1995/96. Såväl regeringens som Riksrevisionsverkets
24
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och vissa andra åtgärder samt genomför småföretagsinsatser inom ramen för sitt förvaltningsanslag.

tan det tredubbla beloppet till samma företag. Antalet särskilda nyföretagarlån och lån till kvinnliga entreprenörer ökade med 30 procent under år 1996,
vilket medverkade till i genomsnitt 2-3 arbetstillfällen
per företag. Totalt räknar ALMI med att genom sina
olika insatser fram till år 2000 ha medverkat till att
ca 70 000 arbetstillfällen bevaras eller nyskapas genom att nya företag skapas och etablerade företag
utvecklas på olika sätt.
NUTEK har under år 1996 inom området Innovationsfrämjande verksamhet bl.a. behandlat ca 200
ansökningar om s.k. såddfinansiering. Ca 90 nya företag har startats med hjälp av sådant stöd, vilket är
en klar ökning sedan föregående år. Dessutom har
NUTEK i sin telefonservice till nyetablerare,
”Startlinjen”, under förra året gett upplysningar vid
ca 20 000 (föregående 12-månadersperiod 17 000)
samtal, varav 40 procent från kvinnor och hälften
från de tre storstäderna. Andelen som har förklarat
sig nöjda eller mycket nöjda med den information de
erhållit har vuxit från 71% till 86%.
Inom ramen för sitt programansvar för småföretagsutveckling har NUTEK bl.a. också genomfört ett
flertal utredningar och arrangerat kontaktmässor.
Under år 1996 har NUTEK exempelvis ansvarat för
att genomföra ett Europartenariat i Luleå och en
världskonferens om småföretagsfrågor i Stockholm.
Bl.a. dessa insatser och den s.k. Euro Info Centerverksamheten har medverkat till att NUTEK har
vidgat kunskaperna om internationaliseringen och
den inre marknaden samt verkat för ökat samarbete
mellan svenska och andra europeiska företag. I det
nya programmet med miljörådgivning har NUTEK
haft 1 500 telefonkontakter och deltagit i seminarier
för ca 800 företag.
Med medel från anslaget stöder staten verksamheten i stiftelsen Svensk Industridesign. Verksamheten
inriktas på åtgärder som främjar kunskap och kompetens inom industriell design i syfte att öka konkurrensförmågan inom svenskt näringsliv. Designfrämjande verksamhet i små och medelstora företag
uppmärksammas särskilt. Stiftelsen Svensk Industridesign samarbetar med bl.a. ALMI Företagspartner
AB.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Det är svårt att mäta effekterna av de riktade
statliga insatserna för att främja småföretagens
utveckling. Regeringen bedömer dock att verksamheten under den senaste verksamhetsperioden
har bedrivits med en lämplig inriktning och i en
tillfredsställande omfattning och redogör nedan
för några aktiviteter som har bekostats med medel
från anslaget. Såväl ALMI som NUTEK redovisar
uppgifter för kalenderåret 1996.
ALMI-koncernen har gett allmän information vid
ca 1 miljon telefonsamtal och konkreta råd till ca
170 000 etablerade och potentiella företagare samt
haft ca 84 000 konkreta kontakter med små och medelstora företag när det gäller strategisk företagsutveckling m.m. Det senare innebär en ökning med 13
procent sedan föregående år. För nästan 9 000 växande företag har ALMI genomfört särskilda utvecklingsprogram i strategiska frågor såsom produkt- och
marknadsval.
ALMI medverkade under året till etablering av åtskilliga nya företag. Det har skett genom bl.a. rådgivning, utbildning och kontaktförmedling till ca
33 000 företagare. ALMI har vidare medverkat till
att ca 1 500 nya företagare har fått varsin mentor
och 15 000 företag fått kvalificerad konsulthjälp.
Regeringen har i ett särskilt beslut i oktober 1996
anvisat 20 miljoner kronor till ALMI för att ge småföretag kvalificerad utbildning och stimulera dem att
använda mentorer och professionella styrelser. ALMI
och Företagarnas Riksorganisation har påbörjat ett
särskilt projekt för att utveckla och genomföra sådan
utbildning.
Genom ALMI:s samarbete med Innovationscentrum och Uppfinnarföreningen har 4 000 nya produktidéer kunnat prövas. Av dessa har 1 900 fått
stöd för att kunna vidareutvecklas.
ALMI samarbetar sedan år 1996 med Exportrådet och olika handelskammare inom ramen för bl.a.
18 regionala Exportcentra och samverkar även med
SIDA när det gäller att stödja utvecklingen av småföretag i bl.a. Östeuropa.
Resultatet av en undersökning bland ALMI:s
kunder nyligen visar att 73% av företagen ansåg att
ALMI:s tjänster höll hög kvalitet och att 84% ansåg
att ALMI:s tjänster var lättillgängliga.
Inom ramen för sin finansieringsverksamhet har
ALMI under år 1996 beviljat ca 4 000 företag
risklån på totalt ca 1 300 miljoner kronor, vilket är
dubbelt så mycket som under föregående år. Det
ledde till att bankerna under år 1996 lånade ut näs-

Slutsatser
Regeringen förordar att verksamheten med medel
från anslaget Småföretagsutveckling under år 1998
bedrivs enligt i huvudsak oförändrade riktlinjer.
Hittills har NUTEK kunnat använda amorteringar, räntor m.m. från den s.k. såddfinansieringen till
ny utlåning. Eftersom sådana inbetalningar, som
uppgår till ca 25 miljoner kronor årligen, fr.o.m.
budgetåret 1998 kommer att levereras in på inkomsttitel på statsbudgeten föreslås anslaget höjas med
motsvarande belopp. Därutöver skall anslaget tillföras 10 miljoner kronor för rådgivning till kvinnliga
25
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företagare, i enlighet med vad som angetts i den ekonomiska vårpropositionen.
NUTEK har förordat att resurserna till småföretagsutveckling ökar med 50 miljoner kronor för att
möjliggöra en intensifierad verksamhet med såddfinansiering. Regeringen är inte beredd att föreslå en
sådan utökning. I 1997 års ägardirektiv till ALMI
förordas i stället att bolaget prioriterar sina resurser
så att det medger en utökning av verksamheten med
såddfinansiering.
Ledningen för ALMI har under våren 1997 i samråd med Bankföreningen utrett behovet av ett eventuellt nytt system med lånegarantier. ALMI har därvid för sin del funnit att det inom ramen för det
svenska statliga systemet med småföretagsfinansiering för närvarande inte finns behov av en ny garantiordning. Regeringen kommer att noga följa utvecklingen vad gäller småföretagens kapitalförsörjning.
När det gäller ALMI:s verksamhet med information och rådgivning har regeringen i de särskilda
ägardirektiven bl.a. påpekat att ALMI skall uppmärksamma dels de kooperativa företagen, dels invandrarföretagares speciella situation. Vidare har
framhållits att ALMI bör medverka till att bevara en
god miljö och uppmärksamma de mindre företagen
på miljöfrågor när det gäller bl.a. produktval och
produktionsprocesser. Regeringen förutsätter också
att ALMI vid behov tar tillvara samverkansmöjligheterna med andra organ som arbetar med småföretagsfrågor, bl.a. Lokala kooperativa utvecklingscentra.

kooperativt företagande, dels till lokala kooperativa
projekt.

Regeringens överväganden och slutsatser
Resultatinformation
Det övergripande målet är att stimulera en utveckling
av kooperativa småföretag genom att ge allmänheten
tillgång till information och rådgivning om den kooperativa företagsformen. Rådgivningen skall vara
likvärdig med den som ges om andra företagsformer.
Merparten av stödet fördelas till för närvarande 23
lokala kooperativa utvecklingscentra (LKU) som
finns utspridda i landet. Dessa har till uppgift att
sprida information om den kooperativa företagsformen samt ge stöd och råd till personer som vill starta
nya kooperativa företag.
Riksdagen beslutade i samband med behandlingen
av 1997 års ekonomiska vårproposition att stärka
resurserna för information och rådgivning om kooperativt företagande fr.o.m. 1998. Regeringen har
mot bakgrund härav uppdragit åt Statskontoret att
föreslå principer för fördelning av statsbidraget och
vilka krav som bör ställas på det kooperativa rådgivningssystemet. Vidare ingick i uppdraget att föreslå
åtgärder för att öka kunskapen om den kooperativa
företagsformen bland de myndigheter och andra organ som har till uppgift att stödja nyföretagande i
syfte att mer effektivt stimulera etablering av nya kooperativ.
I Statskontorets rapport, som nyligen överlämnats
till regeringen, redovisas bl.a att verksamheten vid
LKU under år 1996 omsatte 39 miljoner kronor
varav knappt en femtedel utgjordes av statsbidrag.
Sammanlagt är ca 800 organisationer samt 91 av
landets kommuner medlemmar i ett LKU. Genom
stöd från ett LKU bildades under år 1996 drygt 350
nya kooperativ med totalt ca 900 nya arbetstillfällen.
Statsbidragets andel av kostnaderna var i genomsnitt
19 000 kronor per nytt kooperativ och 7 000 kronor
per arbetstillfälle.

A 3. Stöd till kooperativ utveckling
1995/96

Utgift

9 561

Utgift

6 561

1997

Anslag

6 500

1998

Förslag

16 500

1999

Beräknat

16 500

2000

Beräknat

16 500

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

7 573

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Slutsatser

En jämförelse mellan budget och utfall budgetåret
1995/96 visar att anslaget Stöd till kooperativ utveckling inte helt tagits i anspråk. Vid ingången av
innevarande budgetår fanns en reservation om 1,1
miljoner kronor på det äldre reservationsanslaget för
samma ändamål. Detta beror i huvudsak på en tidsförskjutning mellan beslut och utbetalning av bidrag.
Anslaget disponeras idag för statsbidrag till kooperativ utveckling. Föreskrifter om detta finns i förordningen (1993:569) om statsbidrag till kooperativ
utveckling. Statsbidrag kan enligt förordningen ges
dels till kostnadsfri information och rådgivning om

Regeringen ser som sin mest prioriterade uppgift att
underlätta skapandet av nya arbetstillfällen.
Statskontorets rapport visar, liksom tidigare rapporter från Riksrevisionsverket och Statskontoret, att
intresset för kooperativt nyföretagande är stort och
att nya arbetstillfällen kan skapas till en låg kostnad
för staten. Internationella erfarenheter visar också att
den kooperativa företagsformen har en stor utvecklingspotential.
Regeringen anser därför att det är viktigt att stärka kunskapsbildningen om den kooperativa företags26
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formen samt öka kunskaperna om kooperativt företagande hos myndigheter och andra organ som har
till uppgift att stödja nyföretagande.
Den framtida utgångspunkten för stödet till kooperativ utveckling bör vara att tillgodose behovet av en
jämn tillgång till kooperativ rådgivning av hög kvalitet i hela landet. Regeringen anser att statsbidraget
till kooperativ utveckling bör koncentreras till kostnadsfri information och rådgivning, och avser att besluta närmare om stödets fördelning efter beredning
av Statskontorets förslag. En viss del av medlen bör i
framtiden kunna användas för insatser som syftar till
att sprida information om kooperativt företagande
på annat sätt än som anges i förordningen om statsbidrag till kooperativ utveckling.

av Sverige som turistland. Aktiviteterna i bolaget är
av den karaktären att effekterna av insatserna uppnås först på längre sikt.
Turistdelegationens arbete med att samordna olika statliga insatser som kan medverka till att stärka
turistnäringens utveckling och att utveckla samverkan mellan staten, regionala organ, kommuner och
näringen pågår enligt de av regeringen uppsatta målen. Turistdelegationens arbete kännetecknas dock
till stor del av att söka uppnå effekter på längre sikt.
Turistdelegationen skall på regeringens uppdrag
genomföra riktade studier av förutsättningarna för
utveckling av svensk turism. Studierna skall bygga på
Turistdelegationens handlingsprogram för utveckling
av svensk turism samt den av Turistdelegationen utarbetade rapporten om hinder för turismens utveckling. Studierna skall tydliggöra vad turism är samt
klargöra betydelsen av nationella satsningar inom
turistområdet. Vidare skall studierna kunna bilda
underlag för kortsiktiga och långsiktiga mål för
svensk turism. Uppdraget skall redovisas senast den 1
februari 1998.
Eftersom år 1995/96 var myndighetens första
verksamhetsår har det inte varit möjligt för Turistdelegationen att lämna utvecklade kommentarer om
uppnådda resultat i förhållande till de mål som ställts
upp av regeringen. torde dock kunna komma att
förbättras inför kommande årsredovisningar.

A 4. Turistfrämjande
1995/96

Utgift

99 614

Utgift

54 436

1997

Anslag

81 374

1998

Förslag

80 096

1999

Beräknat

81 902

2000

Beräknat

83 751

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

85 747

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser

Turistdelegationen är central förvaltningsmyndighet
för turistfrågor.
Verksamheten inom turistområdet bedrivs dels i
Turistdelegationen, dels i det av staten och turistnäringen gemensamt ägda bolaget Sveriges Rese- och
Turistråd AB.
Med anledning av riksdagens beslut sommaren
1996 om den s.k. sysselsättningspropositionen anvisades 90 miljoner kronor för särskilda satsningar på
internationell marknadsföring av Sverige som turistland i syfte att öka tillväxten och antalet sysselsättningstillfällen.
Det övergripande målet för turistpolitiken är att
Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring.
Vid ingången av innevarande budgetår fanns en
reservation om 4,4 miljoner kronor på det äldre reservationsanslaget för samma ändamål.

Turistdelegationen har fått invändning av Riksrevisionsverket i revisionsberättelsen på grund av att
årsredovisningen inte har skrivits under av samtliga
styrelseledamöter. Riksrevisionsverket har i sin revisionsberättelse i övrigt bedömt att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande. Regeringen bedömer att
de brister som framkommit genom revisionen kommer att rättas till inför kommande årsredovisning.

Slutsatser
Det övergripande målet för turistpolitiken, att Sverige skall ha en hög attraktionskraft som turistland
och en långsiktigt konkurrenskraftig turistnäring, bör
ligga fast.
De strategiska riktlinjer som lagts fram i det
handlingsprogram som Turistdelegationen utarbetat
bör även fortsättningsvis utgöra en grund för arbetet
med att utveckla den svenska turistnäringen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Sveriges Rese- och Turistråd AB svarar för övergripande marknadsföring och information utomlands
27
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A 5. Täckande av förluster vid viss
garantigivning, m.m.
1995/96

Utgift

6 336

Utgift

- 1 879

1997

Anslag

12 500

1998

Förslag

12 000

1999

Beräknat

6 000

2000

Beräknat

4 000

Därav

1996

Regeringens överväganden
I samband med riksdagens beslut våren 1992 om
riktlinjer för att föra över verksamheten vid Domänverket till aktiebolagsform (prop. 1991/92:134, bet.
1991/92: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
byggnadsverk och attraktivt turistmål kan vidmakthållas. Staten skall därför även i fortsättningen äga
AB Göta kanalbolag i vilket kanalbolaget och kanalfastigheten skall vara en sammanhållen enhet. Finansieringen av kanalens upprustning skall säkerställas
genom statsmakternas försorg.
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 förvaltar Närings- och
handelsdepartementet aktierna i AB Göta kanalbolag.
Varje budgetår sedan anslaget inrättades budgetåret 1992/93 har riksdagen anvisat 15 miljoner kronor för upprustning och drift av kanalen. Totalt har
sålunda riksdagen anvisat 75 miljoner kronor för
upprustning och drift av kanalen budgetåren
1992/93 – 1997.

1

Utgiftsprognos

5 700

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Från anslaget Täckande av förluster vid viss garantigivning, m.m. täcks kostnader
− för att infria statliga garantier enligt förordningen
(1978:507) om industrigarantilån m.m. (upphävd
1987:424),
− för räntestöd m.m. till varvsindustrin enligt förordningen (1989:824) om statligt stöd till fartygsfinansiering (upphävd 1992:1064) eller motsvarande äldre bestämmelser,
− för bidrag till ALMI Företagspartner AB för att
till viss del täcka förluster pga. tidigare garantigivning av de dåvarande regionala utvecklingsfonderna (jfr. prop. 1983/84:40 bil. 10).
−
Sedan år 1993 fattas inga nya beslut om stöd enligt
några av dessa bestämmelser. Några nya åtaganden
som kan leda till utbetalningar från anslaget görs således inte längre.

A 7.

1995/96

Utgift

23 114

Utgift

10 555

1997

Anslag

25 000

1998

Förslag

25 000

1999

Beräknat

25 000

2000

Beräknat

25 000

Därav

A 6. Medel till AB Göta kanalbolag
för upprustning och drift av
kanalen
1995/96
Därav

Utgift

1996

15 000

1

Anslag

15 000

1998

Förslag

15 000

1999

Beräknat

15 000

2000

Beräknat

15 000

1996

1

Utgiftsprognos

140 000 2

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. Inkl. tillkommande medel på tilläggsbudget på 130 000 000 kr.

10 000

1997

Kostnader för omstrukturering
av vissa statligt ägda företag,
m.m.

Utgiftsprognos

15 000

Anslaget disponeras för kostnader för omstrukturering av vissa statligt ägda företag, m.m.
De utgifter som belastar anslaget är kostnader i
samband med förvaltningen av företag med statligt
ägande.

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget disponeras för kostnader i samband med
upprustning och drift av Göta kanal.
Regeringens överväganden
Regeringen har i proposition 1995/96:141 föreslagit
att anslaget får användas för att täcka kostnader för
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åtgärder i enlighet med det bemyndigande för förvaltning av statligt ägda företag som redovisats.
Riksdagen har beslutat i enlighet med regeringens
förslag (bet. 1995/96:NU26, rskr. 1995/96:302). Regeringen fick genom detta beslut bemyndigande att
vidta åtgärder beträffande åtta nämnda företag.
Kostnader för förändringar av ägandet, omstrukturering resp. åtgärder samt i viss omfattning kapitaltillskott får belasta anslaget. Anslaget får disponeras för
åtgärder i anslutning till det nya bemyndigandet,
dock vad gäller kapitalinsatser högst i sådan omfattning att den faktiska belastningen kommer att motsvaras av extra utdelningsinkomster eller försäljningsintäkter. Regeringen föreslår att anslaget
därutöver får disponeras för vissa övriga direkta
kostnader som kan uppkomma vid ägarförvaltningen
av statligt ägda bolag för erforderliga utredningen,
analyser m.m. i samband med omstruktureringsåtgärder. Riksdagen har vidare beslutat (prop.
1996/97:1, bet. 1996/97:NU1, rskr. 1996/97:120)
att anslaget får disponeras för vissa kostnader som
kan uppkomma som följd av försäljning av aktier
m.m. enligt riksdagens beslut om privatisering av vissa statligt ägda bolag (prop. 1991/92:69, bet.
1991/92:NU10, rskr. 1991/92:92). För sådana kostnader skall respektive departement redovisa finansiering med motsvarande belopp.

– Internationella organisationen för legal meteorologi (OIML)
– Europeiska organisationen för provning och kontroll (EOTC)
– Organisationen för intellektuell äganderätt
(WIPO)
– Internationella bly- och zinkstudiegruppen
(ILZSG)
– Internationella nickelstudiegruppen (INSG)
– EUREKA
– EFTA, Ädelmetallkonventionen
– COST, 4:th Fund (tekniskt-vetenskapligt samarbete)
– Internationella frysinstitutet
– Energistadgekonferensen
– Världshandelsorganisationen (WTO)
– Internationella rådet för samarbete på tullområdet
– Internationella tulltariffbyrån
– Internationella kaffeorganisationen (ICO)
– Internationella kakaoorganisationen (ICCO)
– Internationella naturgummiorganisationen
(INRO)
– Internationella byrån för utställningar i Paris

A 8. Avgifter till vissa internationella
organisationer
1995/96

Utgift

6 072

Utgift

1 543

1997

Anslag

24 329

1998

Förslag

24 329

1999

Beräknat

24 329

2000

Beräknat

24 329

Därav

1996

1

Anslagssparande

6 470

Utgiftsprognos

21 400

Regeringens överväganden
Från anslaget finansieras också kostnader för råvarulagring enligt 1995 års internationella naturgummiavtal. Såväl köp till som försäljning från avtalets
buffertlager kan förekomma i syfte att stabilisera
världsmarknadspriset. Inkomster vid försäljning återförs till medlemsländerna. De krediteringar av anslaget som därvid blir aktuella bör tillföras anslaget och
krediteringar från tidigare budgetår bibehållas.
Från år 1998 föreslås även den s.k. Energistadgekonferensen finansieras från anslaget. Den europeiska energistadgan ingicks år 1991. Fördraget har ratificerats av riksdagen (prop. 1995/96:68, bet.
1995/96:NU14, rskr. 1995/96:177).

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget disponeras för avgifter och bidrag för Sveriges deltagande i vissa internationella närings- och
handelspolitiska organ. Utgiftsstyrande faktorer är
medlemsavgifternas utveckling i aktuell valuta samt
fluktuationer i valutakurser.
Anslaget disponeras av regeringen och belastas
främst för avgifter och bidrag till bl.a. följande internationella organ. Deltagandet bedöms av regeringen som nödvändigt för att möjliggöra svensk påverkan på den internationella utvecklingen, för ett
aktivt svenskt deltagande i internationellt samarbete
samt för informationsinhämtning på för Sverige viktiga områden.
– Internationella byrån för mått och vikt (BIPM)
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A 9. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
Utgift

327 873

1 ,2

Utgift

214 762

2

1997

Anslag

124 921

1998

Förslag

184 093

2

1999

Beräknat

189 361

2

2000

Beräknat

126 802

1995/96
Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

SOL:s huvuduppgifter är att försälja anläggningar
och oljeprodukter samt att miljösäkra oljelagringsanläggningarna. Utförsäljningen av olja skall avslutas
senast den 30 juni 1999. Inkomsterna från försäljning av olja och anläggningar levereras till inkomsttitlar efter avdrag för försäljningsomkostnader. Under utgiftsområde 6 anslag B 10 F funktionen
Energiförsörjning har redogjorts för övervägandena
att, i vart fall för innevarande försvarsbeslutsperiod,
senarelägga avvecklingen av två eller tre särskilt viktiga bergrumsanläggningar med hänsyn till totalförsvarets behov.
Syftet med sammanslagningen av myndigheterna
är att få en effektiv avveckling av oljelagringsanläggningarna under långsiktigt stabila former samtidigt
som statliga resurser för efterbehandling utnyttjas
rationellt.
På kort sikt blir samordningsvinsterna främst administrativa men i ett längre perspektiv, då verksamheten omfattar efterkontroll av miljösäkrade anläggningar, finns samordningsvinster genom att SGU har
både centrala och regionala resurser för att sköta
kontrollprogrammen. SGU tillförs dessutom ytterligare kompetens av betydelse för framtida uppdrag
beträffande t.ex. utredning och styrning av stora
miljösäkringsprojekt.
Inordnandet av SOL i SGU bedrivs med inriktningen att den operativa verksamheten skall störas så
lite som möjligt. Motivet är att verksamheten har en
stark kommersiell prägel. Detta gäller i första hand
utförsäljning av olja, fastigheter och materiel, men
även miljösanering av anläggningar har kommersiella
inslag eftersom verksamheten kräver omfattande
upphandling av både utredningar och entreprenader.
Vidare skall den centrala verksamheten tillsvidare
ligga kvar i Stockholm och de anställda föras över till
SGU med oförändrade anställningsvillkor.
Regeringen har fått generella försäljningsbemyndiganden för olja ur de statliga beredskapslagren
(prop. 1993/94:141, bet. 1993/94:NU19, rskr
1993/94:311) och för lagringsanläggningar för perioden fram till utgången av år 1999 (prop.
1994/95:100 bil. 13, bet. 1994/95:NU20, rskr.
1994/95:302). Riksdagens bemyndigande avseende
försäljning av staten tillhörig fast egendom under
SOL:s förvaltning bör vid sammanslagning av myndigheterna föras över till SGU.

2 289

207 210 2

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. Beloppen avser sammanslagning av förvaltningsanslagen för Sveriges
geologiska undersökning (SGU) och Statens oljelager (SOL).

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central
förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska beskaffenhet och mineralhantering.
SGU har under året omstrukturerat verksamheten
och 29 personer har sagts upp från sina anställningar. Kostnader för personal, lokaler och drift har
minskat kraftigt samtidigt som uppdragsintäkterna
ligger närmare 3 Mkr högre än föregående år. Anslagsförbrukningen är som en följd härav under första halvåret 1997 15 Mkr lägre än under motsvarande
period år 1996. De uppgjorda planerna för att få
verksamheten och ekonomin långsiktigt i balans år
2001 följs. Inom det maringeologiska området har
SGU och Sjöfartsverket tecknat ett ramavtal om
samarbete. Detta innebär att maringeologiska undersökningar skall kunna bedrivas i oförändrad omfattning. SGU prioriterar för övrigt i år att färdigställa
och publicera befintligt undersökningsmaterial. Särskilda resurser har satts in för att minska ärendebalansen vid Bergsstaten.
Regeringskansliets samverkansgrupp för geografisk informationsteknik (REGGIT) har i sin delrapport Samhällets försörjning med grundläggande geografiska databaser konstaterat att det är stor skillnad
mellan målåren för de geologiska databaserna och
övriga geografiska databaser och föreslagit en snabbutredning om SGU:s möjligheter att genomföra översiktliga karteringar med hjälp av redan tillgänglig information för att täcka hela landet.

Sammanslagning av Sveriges geologiska undersökning och Statens oljelager.
Den 11 juni 1997 (prop.1996/97:150, 1996/97:
FiU20, rskr. 1996/97:284) godkände riksdagen
den föreslagna inriktningen av en sammanslagning
av SGU och Statens oljelager (SOL) fr.o.m. den 1
januari 1998.
Det övergripande målet för SOL:s verksamhet är
att statens civila beredskapslager av olja för krigssituationer skall avvecklas med hänsyn tagen till samhällsekonomi, beredskap och miljö.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Verksamheten vid SGU har under året i hög grad
präglats av den omstrukturering som bl.a. myndighetens höga kostnadsläge tvingat fram. Arbetet med att
integrera SOL:s arbetsuppgifter i SGU:s verksamhet
fortskrider planenligt. De uppsatta målen har inte
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uppnåtts inom alla verksamhetsområden beroende
på att besparingarna inneburit att vissa fältarbeten
sommaren 1996 fått avslutats tidigare än planerat.
För perioden 1992/93-1995/96 är medelvärdet för
den årliga produktivitetsökningen 1,6 procent, vilket
är i nivå med ställda krav.
SOL:s verksamhet har bedrivits med sådan inriktning att målen huvudsakligen kan nås. Utvecklingen
har dock visat att miljösäkring av oljelagringsanläggningarna inte kommer att kunna vara slutförd vid
utgången av år 1999. Arbetet med miljösäkring av
bergrumsanläggningarna har visat sig ta väsentligt
längre tid än vad som tidigare antagits. När miljösäkringsarbetet slutförts krävs dessutom kontrollprogram under lång tid. Detta är huvudorsaken till förslaget att SOL:s verksamhet integreras i SGU.
För Bergsstaten har den ökade prospekteringsverksamheten i landet inneburit en anhopning av mer
komplicerade ärenden, vilka även omfattar större
arealer än tidigare. Under åren 1995 och 1996 har
236 respektive 310 undersökningstillstånd beviljats
eller förlängts. Handläggningstiderna har minskat
men är dock fortfarande alltför långa. Det kommer
att ta mer än ett år att arbeta av balansen.

följande belopp: år 1998 4,4 miljoner kronor, år
1999 4,5 miljoner kronor, år 2000 4,6 miljoner kronor.
Inom området avveckling av statens beredskapslager för olja beräknas avgifter för vissa hyror och
tjänster att uppgå till följande belopp: år 1998 1,1
miljoner kronor, år 1999 1,0 miljoner kronor, år
2000 1,0 miljoner kronor. Utöver detta redovisas inkomster av sålda petroleumprodukter, anläggningar
och material mot inkomsttitlar.
Det beräknade beloppet för 1998 för avgifter vid
Bergsstaten som redovisas mot inkomsttitel uppgår
till 7 miljoner kronor.

Slutsatser
SGU:s verksamhet skall efter samgåendet med SOL
bestå av tre delar nämligen geologisk verksamhet,
som motsvarar den verksamhet som år 1997 ligger
på SGU, avveckling av statens beredskapslager för
olja vilket motsvarar den verksamhet som år 1997
ligger på SOL, samt Bergsstaten.
Det övergripande målet för SGU ändras med hänsyn till sammanslagningen med SOL. För den geologiska verksamheten skall styrningen inriktas mot
verksamhetsmål som är mer realistiska och överblickbara än dagens. Det är inte effektivt för myndigheten att i sin verksamhet ha målår som ligger
långt in på 2000-talet. Målen för SGU bör väga av
behov från olika användargrupper och ge möjlighet
till prioriteringar. Vidare skall tydliga kvalitetsnivåer
för olika tjänster utarbetas. En ökad digitalisering av
användarvänliga slutprodukter skall eftersträvas. De
pågående utvecklingsprojekten för projektledning
och projektuppföljning samt kvalitetssäkring skall
genomföras skyndsamt och bedöms vara avgörande
för att förbättra styrningen. Regeringen kommer att
uppdra åt SGU att utarbeta förslag till nya verksamhetsmål i enlighet med vad som anförts. I detta sammanhang skall SGU även redovisa förutsättningarna
för att genomföra översiktliga karteringar med hjälp

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Både för SGU:s och SOL:s verksamheter har Riksrevisionsverket gjort bedömningen att resultatredovisningarna väl uppfyller de krav som ställts. Båda
myndigheterna har erhållit det högsta värdet i RRV:s
ekonomiadministrativa värdering. RRV anser dock i
sin årliga rapport att regeringen bör överväga behovet av att precisera innebörden av att SGU är
chefsmyndighet för Bergsstaten. Regeringen kommer
att åtgärda detta i anslutning till en revidering av
SGU:s instruktion.

Budget för uppdragsverksamhet vid SGU
Inom området geologisk verksamhet beräknas avgifter från försäljning av publikationer att uppgå till
TABELL: BUDGET FÖR UPPDRAGSVERKSAMHET VID SGU
UPPDRAGSVERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT

KOSTNADSTÄCKNING
%

UPPDRAGSGIVARE
STATEN %

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

Utfall 1995/96

23,8

23,7

0,1

100

50

50

Varav 1996

16,4

16,3

0,1

100

46

54

Prognos 1997

21,2

21,1

0,1

100

26

74

Budget 1998

21,3

21,2

0,1

100

40

60

Beräknat 1999

21,0

Beräknat 2000

21,5
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av redan tillgänglig information för att täcka hela
landet.
Regeringen avser att anvisa vissa regionalpolitiska
medel till SGU under år 1998 för att öka baskarteringen i de prospekteringsintressanta delarna av
Sverige.
För avvecklingen av statens beredskapslager för
olja skall det övergripande målet ligga kvar. Utförsäljningen av olja skall vara avslutad senast den 30
juni 1999. Den breda praktiska erfarenhet av att
miljösäkra före detta oljelager i berg som finns i
SOL:s verksamhet samt det tillämpade forskningsoch utvecklingsprojektet för miljösäkring som skall
redovisas under år 1998 kommer tillsammans med
SGU:s resurser att ge en god kunskapsbas för efterbehandling av miljöfarliga objekt.
Bergsstaten skall effektivt hantera ansökningar om
tillstånd och koncessioner så att förutsättningar skapas för tillkomsten av nya gruvor och därmed ökad
produktion och sysselsättning. Det är i detta sammanhang viktigt för Bergsstaten att utveckla kompetens inom miljöområdet för att tidigt kunna informera prospektörerna om de krav som gäller för
gruvdrift i Sverige. Det långsiktiga målet för Bergsstatens verksamhet bör därför modifieras så att effektivitet och miljöhänsyn ytterligare betonas.
SGU, som är chefsmyndighet för Bergsstaten, har
lämnat ett förslag till regeringen avseende omstrukturering av verksamheten. Förslaget innebär bl.a. att
Sverige bör ha en bergmästare, som placeras i Luleå.
Regeringen har för avsikt att bl.a. behandla detta förslag i en proposition om inriktningen för mineralpolitiken som senare i höst lämnas till riksdagen.

ter för tillämpning av ny forskningsmetodik för geodata.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
I sin årsredovisning redovisar SGU att 23 projekt
varav 16 forsättningsprojekt stötts med medel från
anslaget. Under året har 16 projekt slutförts. Intresset
för stödet är jämt fördelat över alla berörda universitet och högskolor i landet.

Slutsatser
Med utgångspunkt i statsmakternas beslut då anslaget tillkom (prop 1989/90:90, bet. 1989/90:NU40,
rskr. 1989/90:337) bör det övergripande målet för
stödet till geovetenskaplig grundforskning och tilllämpad forskning vara att förstärka möjligheterna att
tillgodose samhällets behov av geovetenskaplig information om berg, jord och grundvatten inom
SGU:s ansvarsområde.
I SGU:s ansvarsområde ingår även uppgifter rörande landets mineralresurser. För att understryka
vikten av stöd till prospekteringsinriktad malmgeologisk forskning är det regeringens mening att 1 Mkr
av anslaget bör användas för sådan forskning.

A 11. Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.

A 10. Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
1995/96

Utgift

7 330

Utgift

4 898

1997

Anslag

4 860

1998

Förslag

4 687

1999

Beräknat

4 818

2000

Beräknat

4 953

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

1998

Förslag

77 000

1999

Beräknat

35 000

2000

Beräknat

40 000

1 ,2

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. 22 miljoner kronor utgör medel för återställning av det statliga gruvfältet i
Adak.

3 601

Anslaget disponeras av Sveriges geologiska undersökning (SGU ) för att täcka kostnaderna för efterbehandling av oljelagringsanläggningar m.m. enligt
föreskrifter av regeringen. Hittills har Statens oljelager (SOL) finansierat miljöåtgärder samt FoU-projekt
för miljösäkringsarbetet med försäljningsinkomster
från oljeprodukter och oljelagringsanläggningar. I
samband med att riksdagen den 11 juni 1997 godkände riktlinjer för sammanslagning av SGU och
SOL beslutade riksdagen att redovisningen av kostnaderna för miljösäkring av oljelagringsanläggningar
skall följa principerna för bruttoredovisning

1. Beloppen anges i tusental i kronor.

Anslaget disponeras av Sveriges geologiska undersökning (SGU) för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning. Stor vikt läggs på tvärvetenskaplig forskning,
vilken erbjuder nya infallsvinklar och stora möjlighe-
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(1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/
97:284) varför ett ramanslag fr.o.m. 1998 för detta
ändamål föreslås bli uppfört på statsbudgeten.

med att lagringsanläggningarna successivt töms på
olja inriktas verksamheten alltmer på miljösäkring.
Arbetet med miljösäkring av bergrumsanläggningarna har visat på risker för att olja kan spridas med
grundvattnet. Oljan kan inte avlägsnas med kända
metoder, utan arbetet måste t.v. inriktas på att kontrollera vattenströmningen i berget omkring anläggningarna. Detta kan ske genom relativt enkla metoder som dock kan ta flera år i anspråk. När saneringen har slutförts krävs det övervakning och kontroll av anläggningarna under en längre period.

Förvaltning av viss statlig gruvegendom
NUTEK disponerar t.o.m. 1997 ett reservationsanslag för återställning av det statliga gruvfältet Adak i
Malå kommun, Västerbottens län, där gruvbrytning
pågick mellan åren 1940 och 1978. Från anslaget har
finansierats efterbehandling av det f.d. industriområdet samt sandmagasinet. Industriområdet är i dagsläget åtgärdat medan sandmagasinet återstår. Efterbehandlingen av det senare kommer att pågå under
sommaren 1997 och sommaren 1998. Parallellt med
entreprenadarbetet pågår provtagning av recipienter i
områdets omgivningar. Dessa provtagningar kommer efter arbetenas avslutande och godkännande att
pågå under ytterligare minst fem år efter färdigställandet.
Utgående reservation vid innevarande budgetårs
slut prognostiseras till 22 miljoner kronor. Nuvarande reservationsanslag upphör vid utgången av budgetåret 1997 i enlighet med 5 § lagen (1996:1059)
om statsbudgeten. För att regeringen skall ha möjlighet att fullfölja riksdagens beslut föreslår regeringen
att medel på nytt förs upp på statsbudgeten för budgetåret 1998.
Det är regeringens mening att ansvaret för återställningsarbetet vid det statliga gruvfältet i Adak bör
överföras från NUTEK till SGU. Myndighetens
samlade kompetens genom sammanslagningen med
SOL ger goda förutsättningar för en effektiv miljösäkring även av Adakfältet.

Slutsatser
Även om arbetet avancerat beträffande val av miljösäkringsmetoder är det svårt att bedöma i vilken takt
anläggningarna kommer att kunna helt avvecklas.
Detta beror bl.a. på andra myndigheters varierande
handläggningstider för tillståndsgivning enligt vattenlagen och miljöskyddslagen. Även varierande
prioriteringar i olika län påverkar vidare tidplaner,
villkor, efterbehandlingsåtgärder m.m.
För verksamheten skall finnas en miljöstrategi som
kontinuerligt skall uppdateras med hänsyn till den
tekniska utvecklingen på området samt utvecklingen
av samhällets miljökrav.

A 12. Fortsatt statlig medverkan vid
finansiering av ett civilt flygplansprojekt
1998

Förslag

74 100

1

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget är avsett för fortsatt statlig medverkan
vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
SOL har ansvar för 40 oljelagringsanläggningar.
Fram till och med första halvåret 1997 har miljökonsekvensbeskrivningar omfattande 25 underjordsanläggningar genomförts och beslut om saneringsinsatser genom s.k. hydraulisk avledning fattats för
19 av dem. Under våren 1997 har beslut fattats om
ytterligare fyra miljökonsekvensbeskrivningar syftande till att utöka programmet för miljösanering.
Programmet för tillämpad forskning och utveckling
löper parallellt för att finna t.ex. biologiska miljösäkringsmetoder, vilka kan användas i anläggningar som
inte kan omfattas av mekanisk miljösäkring. Undersökningsprogram för markföroreningar har genomförts för 22 anläggningar, varvid marksaneringsinsatser i större skala genomförs vid tre anläggningar.
SGU och SOL betonar att utförsäljningen av olja i
huvudsak kommer att vara klar under år 1998. I och

Regeringens överväganden
Riksdagen beslutade i december 1989 (prop.
1989/90:51, bet. 1989/90:NU18, rskr. 1989/90:104)
att anvisa högst 1 200 miljoner kronor för finansiering av utveckling, tillverkning och marknadsföring
av ett civilt flygplan kallat Saab 2000 vid dåvarande
Saab-Scania AB. Beslutet innebar att utbetalningar
skulle kunna ske i enlighet med ett avtal som träffats
mellan staten och Saab-Scania AB. Eftersom samtliga
utbetalningar inte hade verkställts år 1993 överfördes 150 miljoner kronor som då återstod att utbetala
till ett nytt anslag (prop. 1993/94:41, bet.
1993/94:NU9, rskr. 1993/94:57).
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Utgående reservation vid innevarande budgetårs
slut prognostiseras till 74,1 miljoner kronor, vilket
motsvarar återstående utbetalningar till flygplansprojektet enligt nämnda avtal. Nuvarande reservationsanslag upphör vid utgången av budgetåret
1997 i enlighet med 5 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten. För att regeringen skall ha möjlighet att

fullfölja riksdagens beslut från år 1989 föreslår regeringen att ett nytt reservationsanslag, A 12. Fortsatt
statlig medverkan vid finansiering av ett civilt flygplansprojekt, förs upp på statsbudgeten för budgetåret 1998.
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5 Teknologisk infrastruktur

5.1

Omfattning/ändamål

Prioriteringar för 1998
Hittillsvarande prioriteringar ligger fast.

Inom verksamhetsområdet Teknologisk infrastruktur
återfinns ansvar för immaterial- och associationsrätt
genom Patent- och registreringsverket (PRV), och
Patentbesvärsrätten (PBR). Vidare återfinns ansvar
för teknisk provning och kontroll, legal mätteknik
och ädelmetallkontroll samt bidrag till riksmätplatserna genom Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (SWEDAC). För elsäkerhet och brand- och
explosionssäkerhet ansvarar Elsäkerhetsverket respektive Sprängämnesinspektionen. Staten lämnar
bidrag till den svenska standardiseringsorganisationen genom SIS - Standardiseringen i Sverige. Uppgifter inom statens ansvar för provnings- och mätteknisk forskning och utveckling utförs av Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP).

Resultatbedömning och slutsatser
De verksamheter som redovisas inom detta verksamhetsområde har uppfyllt sina övergripande mål.

5.2

Anslag

B 1.

Patentbesvärsrätten

1995/96

239,1

164,6

171,3

15 961

Utgift

10 788

1997

Anslag

11 021

1998

Förslag

12 237

1999

Beräknat

12 628

2000

Beräknat

13 032

Därav

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET (MILJONER KRONOR)
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997 1

Utgift

1998

1999

2000

155

159

163

1. Inkl. äldreanslag.

1996

1

Anslagssparande

1 314

Utgiftsprognos

11 300

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Patentbesvärsrätten (PBR) är en fristående förvaltningsdomstol med uppgift att pröva överklaganden
av beslut av Patent- och registreringsverket (PRV)
enligt vad som föreskrivs i patentlagen eller med stöd
därav utfärdade bestämmelser, samt i mönsterskyddslagen, varumärkeslagen, namnlagen och lagen
med föreskrifter på tryckfrihetsordningens och yttrandefrihetsgrundlagens områden. Vidare prövar
PBR överklagande av beslut av Statents växtsortnämnd enligt vad som föreskrivs i växtförädlarrättslagen.
Anslaget motsvaras av inbetalningar från PRV till
inkomsttitel 2529: Avgifter vid Patent- och registreringsverket. PRV:s verksamhet med patent, varu-

Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
De verksamheter som redovisas inom detta verksamhetsområde har hållit sig inom sina budgetramar.

Större förändringar
Vissa förslag ges avseende mindre ändring i lagen om
ädelmetaller och lagen om teknisk kontroll. En
mindre ändring i organisationen för granskning av
försvarsuppfinningar föreslås också.
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märken, mönster skall ge ett överskott motsvarande
kostnaden för PBR.
År 1997 beräknas kostnaderna uppgå till 11 300
tkr. Domstolens beräknade underskott för år 1997
och 1998 kommer att täckas av anslagssparandet.
Underskotten beror framför allt på satsningar på
ADB och utbildning.

Lagändringar

Regeringens förslag:
Lagen (1996:1640) om ändring i lagen (1977:729)
om Patentbesvärsrätten – som innebär en anpassning
till den nya rättshjälpslag som träder i kraft den 1
december 1997 – ändras så att överklagandebestämmelsen i 17 § återspeglar den utvidgade kompetens Patentbesvärsrätten fått genom den nya växtförädlarrättslagen (1997:306).

Regeringens övervägande
Resultatinformation

Skälen för regeringens förslag: En ny rättshjälpslag
beslutades i november 1996 och träder i kraft den 1
december 1997. En skillnad i förhållande till den nu
gällande rättshjälpslagen (1972:429) är att begreppet
”allmän rättshjälp” försvinner. I samband med antagandet av den nya rättshjälpslagen antogs därför
också lagen (1996:1640) om ändring i lagen
(1977:729) om Patentbesvärsrätten (”1996 års ändringslag”). Denna ändring innebär att ordet
”allmän” stryks i andra stycket femte punkten, som
reglerar hur Patentbesvärsrättens beslut i frågor om
rättshjälp får överklagas. Lagändringen skall träda i
kraft den 1 december 1997.
I februari 1997 lade regeringen fram ett förslag till
växtförädlarrättslag (prop. 1996/97:128), som antogs av riksdagen i maj 1997. Lagen innebär bl.a. en
ändrad instansordning i ärenden om växtförädlarrätt. Statens växtsortnämnds beslut i ärenden enligt
växtförädlarrättslagen skall i fortsättningen överklagas till Patentbesvärsrätten i stället för Statens jordbruksverk som var överprövningsinstans enligt 1971
års växtförädlarrättslag. I samband med den nya
växtförädlarrättslagen antogs därför också lagen
(1997:307) om ändring i lagen om Patentbesvärsrätten (”1997 års ändringslag”) som bl.a. innebär att
det i 17 § görs en hänvisning till växtförädlarrättslagen. Denna ändring, liksom den nya växtförädlarrättslagen, trädde i kraft den 1 juli 1997 (se förordning
(1997:308)
om
ikraftträdande
av
växtförädlarrättslagen m.m.).
På grund av att 1996 års ändringslag träder i
kraft efter 1997 års ändringslag skulle hänvisningen
till växtförädlarrättslagen ”försvinna” från 17 § lagen om Patentbesvärsrätten den 1 december 1997,
såvida inte någon ändring görs i 1996 års ändringslag. Fråga har därför uppkommit om att inkludera
1997 års ändring i 1996 års ändringslag så att hänvisningen till växtförädlarrättslagen kommer att
kvarstå också efter den 1 december 1997.
Det nu framlagda lagförslaget har således endast
till syfte att lagtekniskt justera diskrepansen mellan
1996 och 1997 års ändringslagar. Vissa språkliga
ändringar har också gjorts. Sakligt sett innehåller
förevarande lagförslag däremot inte något nytt. Mot
denna bakgrund får förslaget anses vara av sådan be-

Patentbesvärsrätten redovisar att samtliga verksamhetsmål har uppnåtts och att målbalanserna minskar
inom samtliga ärendetyper. Medelbehandlingstiden
för patentmålen gick upp något under året, från 1,2
år till 1,3 år, att jämföra med regleringsbrevets mål
på 1,5 år. Verksamhetsmålet att ärendebalansen på
övriga mål skulle minska har uppnåtts med god marginal då balansen sjunkit från 784 till 552 mål på 18
månader.
Produktiviteten har dock minskat något under
året. Omständigheter som påverkat detta är att betydande arbete har lagts ned på att genomföra det europeiska patentdomarmötet samt på en serie av mål
med likartad frågeställning vilka hade kommit långt i
behandlingen men inte kom att redovisas som färdigbehandlade förrän budgetåret 1997.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96).
Regeringen konstaterar att RRV inte anfört några
invändningar i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 1995/96.

Slutsatser
Domstolens arbete innebär bl.a. att det fastställs huruvida ett ansökningsföremål – uppfinning, varumärke, m.m. – uppfyller kraven för att omfattas av
en ensamrätt samt att rättspraxis utvecklas till ledning för den fortsatta rättstillämpningen inom verksamhetsområdet. De verksamhetsmål regeringen
ställt har uppnåtts och det finns goda förutsättningar
för att målen skall kunna nås även i fortsättningen.
Regeringens bedömning är att PBR avgör mål och
ärenden på ett rättsäkert och effektivt sätt och att
resultatet sammantaget är tillfredsställande.
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skaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats.
Den föreslagna lagändringen är nödvändig för att
inte 17 § lagen om Patentbesvärsrätten oavsiktligt
skall få ett förändrat sakligt innhåll vid ikraftträdandet av 1996 års ändringslag.
Förslaget innebär inte några kostnader för det
allmänna.

B 2.

1995/96

19 094

Utgift

13 213

1997

Anslag

12 975

1998

Förslag

12 536

1999

Beräknat

12 880

2000

Beräknat

13 235

1996

vad gäller uppdragsverksamheten (ackreditering
m.m.)
– att nationellt och internationellt uppnå en acceptans av och förtroende för svenska provningar,
certifieringar och andra bevis om överensstämmelse.
Avgiftsfinansierad myndighetsverksamhet:
För att finansiera kontroll och tillsyn inom legal mätteknik utgår s.k. plomberings-avgifter från innehavare av icke automatiska vågar samt bränslemätdon vid
bensinstationer. Avgiften, som uppgår till drygt 3
milj. kr. per år, disponeras av SWEDAC.
Riksprovplatser skall enligt lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll lämna ett bidrag till SWEDAC som
fastställs av regeringen (budgetåret 1997 på 0,75 %
av omsättningen) för kontrollkostnader. Bidraget,
som av SWEDAC betalas till inkomst-titel 2549, Avgift för provning vid riksprovplats, erläggs idag endast av AB Svensk Bilprovning (ASB) och uppgick
budgetåret 1995/96 till 8 060 tkr. Genom avvecklingen av riksprovplatssystemet och genom att
SWEDAC:s tillsyn numera ersatts med kompetensprövning , inom ramen för myndighetens uppdragsverksamhet, motsvaras bidraget inte längre av någon
motprestation. Därför föreslås att ASB, fr.o.m. den 1
januari 1998, inte längre skall lämna något riksprovplatsbidrag.
Förslaget föranleder att 21 § lagen (1992:1119)
om teknisk kontroll, som reglerar denna fråga, bör
upphävas.

Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
Utgift

Därav

ställande tillsyn inom verksamhetsområdena legal
mätteknik och ädelmetallkontroll.

1

Anslagssparande

2 690

Utgiftsprognos

15 100

1. Beloppen anges i tusental kronor.

SWEDAC är central förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll samt nationellt ackrediteringsorgan för
laboratorier och för certifierings- och kontrollorgan.
Regeringen avser att för 1998 ge SWEDAC följande övergripande mål
vad gäller kontrollordningar för bedömning av överensstämmelse

Uppdragsverksamhet (ackreditering m.m.)
Ackrediteringsverksamheten svarar för drygt 75% av
SWEDAC:s omsättning och har präglats av snabb
tillväxt. Omfattningen och komplexiteten i verksamheten, som bl.a. bygger på internationella standarder,
varierar kraftigt. Gemensamt är att arbetet består i
en initial bedömning av organet inför ackreditering
och därefter en kontinuerlig tillsyn av detta. En stor
del av arbetsinsatsen åtgår idag för tillsyn.
Som ackrediteringsorgan har SWEDAC att i internt och externt arbete uppfylla högt ställda kvalitetskrav och genomgår internationella kvalitetsrevisioner. SWEDAC:s kvalitetssystem omfattar såväl
ackrediteringsverksamheten som myndighetsdelen.
Uppdragsverksamheten sysselsatte under budgetåret 1995/96 sammanlagt 40 anställda, mot 27 föregående år. Brist på och lång inskolning av kvalificerad personal har i viss mån påverkat
handläggningstiderna. På kontraktsbasis anlitas omkring 300 externa tekniska bedömare vid ackrediteringar. För 1997 planeras en personalförstärkning
med ytterligare 10 personer.

– att nationellt utveckla och i samråd med berörda
myndigheter upprätthålla kontrollordningar i
öppna system som dels ger en tillfredsställande
säkerhet vad gäller liv, hälsa och miljö, dels står i
överensstämmelse med principerna inom EU och
även i övrigt godtas internationellt,
– att internationellt verka för tillkomsten av enhetliga kontrollsystem och normer om ömsesidigt
godtagande av resultat från provningar, certifieringar eller andra bevis om överenstämmelse som
undanröjer tekniska handelshinder,
vad gäller samordning av marknadskontrollen i
Sverige
– att verka för att övervakning och kontroll av
produkter på marknaden sker heltäckande, effektivt och efter enhetliga och internationellt accepterade principer.
vad gäller legal mätteknik och ädelmetallkontroll
– att verka för att korrekta mät- och mängduppgifter anges inom handel och industri genom behovsanpassad regelgivning och för en tillfreds-
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i monopolsystem. Exempel finns inom sektorerna
sjösäkerhet, periodisk fordonskontroll, jordbruk och
livsmedel samt miljö. Det finns nio myndigheter som
föreskriver om kontroll vid organ i monopolställning.
Vad gäller arbetet med samordning av marknadskontrollen återstår mycket att göra, såväl på det nationella som internationella planet, innan målet kan
betraktas som uppfyllt. Området är relativt sett nytt i
Sverige och under utveckling. SWEDAC redovisar
årligen utvecklingen inom området till regeringen. En
särskild handbok är under utarbetande till stöd för
myndigheterna. Det svenska sättet att ta sig an frågan om marknadskontroll har rönt positiv uppmärksamhet inom EU. Området berörs i EU:s handlingsplan för den inre marknaden.
Regelverk inom den legala mättekniken har i stort
sett kunnat införas på ett behovsanpassat sätt.
Många bestämmelser har EU-rättslig bakgrund.
SWEDAC deltar sedan flera år i arbetet med ett
ramdirektiv enligt nya metoden för att ersätta ett 20tal föråldrade direktiv. Marknadskontrollen inom
området har resulterat i 450 ärenden. Ca. en fjärdedel av de kontrollerade vågarna uppfyllde inte de
krav som finns på bl.a. typgodkännande och periodisk verifiering. Av genomströmnings-mätarna var
det drygt 15% som hade brister i något avseende.
SWEDAC:s insats har resulterat i en första kartläggning av tillståndet på marknaden. Dessutom har
marknaden rensats från ett antal otillåtna mätdon
(t.ex. ej typgodkända vågar och mätare), påträffade
mätdon har verifierats och ett antal industriföretag
har sett över sina förpackningsrutiner.
SWEDAC:s uppgifter inom ädelmetallkontrollen
är av administrativ och över-prövningskaraktär. Dessa omfattar samråd med RRV vad gäller fastställande av avgifter för registrering av namnstämplar, omfattar tillsyn av SP inom området samt att företräda
Sverige i internationella sammanhang. Någon marknadskontroll bedrivs inte på området vid sidan av
polisiära ingripanden och brottsutredningar.
Inom uppdragsverksamheten har SWEDAC ackrediterat närmare 3 000 organ i Sverige för olika
uppgifter. Antalet anmälda organ är nu 15 stycken
med uppgifter inom drygt 20 direktiv.

BUDGET FÖR UPPDRAGSFINANSIERAD VERKSAMHET - ACKREDITERING
INTÄKTER

KOSTNADER

Utfall 1995/96

67 784

1

RESULTAT

68 470

-686

varav 1996

47 365

49 028

-1 663

Prognos 1997

56 243

55 939

304

Budget 1998

60 153

61 409

-1 256

1, Beloppen anges i tusental kronor. Mer än 95 % av verksamheten vänder
sig till icke-statliga uppdragsgivare. Verksamheten har 100 % kostnadstäckning.

Verksamheten är helt självfinansierad. Intäkterna har
under 12-månadersperioden 1995/96 ökat med 26%
och kostnaderna med 43%. Intäktsökningen beror
på kraftig volymökning och på en prishöjning med
3%. Kostnadsökningarna beror främst på personalökning. Intäkterna har därutöver minskat med 2
009 tkr till följd av åter-betalning till ett stort antal
kunder, i syfte att inte ytterligare öka det ackumulerade överskottet. Det ackumulerade överskottet, inkl.
1995/96 års underskott, uppgår till 9 328 tkr. Prissättningen ligger på en genomsnittlig europeisk nivå.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Under 90-talet har SWEDAC utvecklats till ett av
Europas ledande ackrediteringsorgan med arbetsfält
inom samtliga typer av ackrediteringar. Den bredd
och samlade erfarenhet som finns inom myndigheten
har stor betydelse vad gäller nationella och internationella harmoniseringssträvanden, med positiva effekter för svensk industri och näringsliv. Delar av
verksamheten är händelsestyrd och påverkas av arbetet inom EU och internationellt, bl.a. vad gäller
MRA-avtal om ömsesidigt godtagande av provningar
och certifieringar mellan EU och tredje land samt den
förestående utvidgningen av EU:s medlemskrets.
Samarbetet med andra myndigheter har upparbetats och behovet av informationsinsatser har därmed
kunnat trappats ned vad gäller arbetet med nationella kontroll-ordningar. Grundläggande principer
för systemets funktion har lagts fast. Arbetsinsatsen
med anmälan av organ för fullgörande av tekniska
kontrolluppgifter enligt EG-rättsakter (anmälda organ) har kunnat minska. Å andra sidan medför de av
EU nu framförhandlade MRA-avtalen nya arbetsuppgifter.
Arbetet med avveckling av riksprovplatssystemet
har varit en framträdande uppgift för SWEDAC. Av
den särskilda rapportering som lämnas till regeringen
framgår att det nu finns anledning att slopa riksprovplatsavgiften och det avsnitt i lagstiftningen som
berör riksprovplatserna. Det återstår emellertid några
områden där kontroll-ordningarna ännu upprätthålls

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Riksrevisionsverket bedömer att årsredovisningen i
allt väsentligt är rättvisande.
Lagändringar
Ändringar föreslås i lagen (1986:985) om handel
med ädelmetallarbeten och lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll.
Lagstiftningsfrågorna behandlas i det följande.
Lagförslagen finns i avsnitt 2.
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Vissa lagstiftningsfrågor
Ädelmetallkontroll
Sedan många år pågår arbete med ett EU-direktiv om
ädelmetallarbeten enligt nya metoden baserat på förslag från Europaparlamentet (ETG nr C 318,
25.11.93, s 5 och ändrad version (EGT nr C 209,
29.7.94, s 4) för att harmonisera gemenskapslagstiftningen. I avsaknad av en harmoniserad gemenskapslagstiftning tillämpas artiklarna 30-36 i
EG-fördraget angående varors fria rörlighet, såsom
den definierats av domstolens rättspraxis (särskilt i
mål 220/81 Robertson, REG 1982, s. 2349 och i mål
C-293/93 Houtwipper, REG 1994, s. I-4249) på nationella åtgärder som syftar till att reglera saluförandet av ädelmetallarbeten.
Direktivförslaget innebär bl.a. att nationella
märkningar, tex ”kattfoten” som ger en nationell
spårbarhet, skall upphöra och ersättas med ”e”märkning, som står för mängduppgift, tillsammans
med uppgift om finhalt.
Viss harmonisering finns redan i praktiken genom
den s.k. Wienkonventionen (Konventionen om kontroll och märkning av arbeten av ädel metall av den
15 november 1972), som f.n. genomgår revidering,
med signatärer inom och utanför EU. Svenska bestämmelser för tillämpning av konventionen finns i
förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina.
Konventionen har emellertid inte signerats av samtliga EU:s medlemsländer och accepteras därför inte av
EU-kommissionen som en harmonisering inom området.
Ädelmetallföremål som märkts enligt konventionen behöver inte genomgå ytterligare provning eller
märkning vid handel mellan anslutningsländerna.
Sverige är depositarie för konventionen och innehar
f.n. ordförandeposten.
Kommissionen anser att nationella bestämmelser
om stämpling av ädelmetallarbeten, för att vara förenliga med artiklarna 30-36, måste ha en klausul om
ömsesidigt erkännande, så att stämplar från ett annat
EES-land under vissa förutsättningar likställs med
nationella stämplar.
En undersökning har genomförts av kommissionen hos berörda myndigheter i medlemsstaterna.
Majoriteten av medlemsstaterna har redan ändrat
sina bestämmelser på så sätt att en klausul om ömsesidigt erkännande införts för att arbeten som tillverkats och stämplats lagligt i en annan medlemsstat
skall accepteras på det egna territoriet. Medlemsstater som inte anpassat sin nationella lagstiftning i detta avseende kan bli föremål för s.k. överträdelseförfarande.
Enligt lagen (1986:985) om handel med ädelmetallarbeten gäller att utländska tillverkare eller importörer vid yrkesmässig export av ädelmetallföremål
till Sverige endera skall låta registrera sina namnstämplar i Sverige eller låta genomföra tredjepartskontroll hos Sveriges Provnings- och Forsk-

ningsinstitut AB (SP), som då sätter på den s.k.
kattfoten. Lagen gäller inte sådana arbeten som är
avsedda uteslutande för medicinskt, vetenskaplig eller industriell användning eller uppenbarligen har antikvariskt värde. Beträffande föremål av silver är
numera stämpling frivillig.
Speciella regler finns för import från Tyskland av
ädelmetallvaror, som är avsedda att förevisas såsom
prover eller utställningsföremål och därefter återutföras, enligt kungörelsen (1962:25) om överenskommelse mellan Konungariket Sveriges regering och
Förbundsrepubliken Tysklands regering rörande införsel och återutförsel av ädelmetallvaruprover.
SP har ett legalt monopol vad gäller tredjepartskontrollen, men systemet ger också tillverkaren/importören möjlighet att själv sätta på finhaltsstämpel och namnstämpel utan efterkontroll av SP.
Detta förutsätter dock att namnstämpeln är registrerad hos SP, vilket görs mot avgift. Registreringsavgifterna uppgår till totalt ca 1 mkr. per år och utgör ersättning till SP för registerhållningen.
Det svenska kravet på registrering av namnstämplar, som finns för att kunna spåra tillverkaren/importören, eller tredjepartskontroll hos SP står i
konflikt med artiklarna 30-36 i EG-fördraget angående varors fria rörlighet samt nämnda rättsfall i
domstolen på det sättet att ytterligare åtgärder krävs
för marknadsföring i Sverige av importvaror som
kontrollstämplats i annat land. Om lagstiftningen i
importlandet kräver att stämplarna anbringas av
tredje part, kan försäljningen inte förbjudas om importvarorna stämplats på ett motsvarande och godtagbart sätt av tredje part i exportlandet. Det ligger
på de nationella domstolarna att avgöra om överensstämmelse föreligger mellan informationen i stämplarna.
För att åstadkomma en fri varurörlighet behöver
därför märkningar och kontrollordningar från andra
EU-länder jämställas med den svenska om vissa förutsättningar är uppfyllda. Detta bör genomföras omgående. I en av SWEDAC upprättad promemoria har
med detta syfte föreslagits att i 8 § lagen om handel
med ädelmetallarbeten införs ett tredje stycke av innebörd att med svensk kontrollstämpel (kattfoten)
skall jämställas kontrollstämpel från ett kontrollorgan i något annat EES-land, om organet är kompetent och oberoende. I promemorian framhålls att
frågan om ett visst utländskt organs kompetens och
oberoende får bedömas i det enskilda fallet av tillsynsmyndigheten. I de flesta EES-länderna finns officiellt erkända kontrollorgan, i allmänhet statliga,
med uppgift att göra stämpling av ädelmetallarbeten.
Många av organen deltar i samarbetet inom den tidigare nämnda konventionen och många av de organ
vars kontrollstämplar kan bli aktuella att godta är
därför redan väl kända av svenska tillsynsorgan.
Intressenter i frågan, bl.a. Konsumentverket, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB
(ädelmetallkontrollen) och branschorganisationen,
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har beretts tillfälle att framföra synpunkter på SWEDAC:s förslag vid ett möte i augusti 1997. Därvid
framkom enighet om att införa ett tillägg i lagen av
nu föreslagen lydelse. Synpunkter framfördes därutöver vad gäller registerhållning av utländska kontrollstämplar för att tillgodose kravet på spårbarhet
samt att guld med finhalt lägre än 14 karat även ska
anses som ädelmetall i lagens mening. Dessa frågeställningar berörs emellertid inte i Houtwipperfallet.
Ett förslag till lagändring läggs nu fram för riksdagen, se avsnitt 2.2. Ändringen föreslås träda i kraft
den 1 januari 1998. Förslagets innebörd är sådan att
Lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. Någon
författningskommentar utöver det redan sagda synes
inte vara nödvändig.
Den ändring som nu föreslås har som syfte att så
snart som möjligt bringa svensk rätt i överensstämmelse med EG-rätten som den kommit till uttryck i
Houtwippermålet. Det finns emellertid anledning att
se över den svenska ädelmetallkontrollen i vissa andra avseenden. Regeringen avser att uppdra åt SWEDAC att göra denna översyn.
Överenskommelsen med Tyskland om införsel
och återutförsel av ädelmetallprover torde numera
sakna betydelse genom Sveriges medlemskap i EU
och bör enligt regeringens mening sägas upp. Innan
så sker kommer emellertid frågan att tas upp i överläggningar med den tyska regeringen.

En arbetsgrupp inom Närings- och handelsdepartementet har i departements-promemorian Principer
för kommersiell provnings- och certifieringsverksamhet (Ds 1997:17), som remissbehandlats, föreslagit
en ny paragraf, 16 a §, i lagen om teknisk kontroll.
Däri anges att en myndighet får ansöka om att bli
ackrediterad eller att bli anmält organ för egen verksamhet endast under vissa förutsättningar, dels att
det finns särskilda skäl att bedriva verksamheten i
myndighetsform och dels att myndigheten kan visa
att frågorna om intressekonflikter eller konkurrenssnedvridningar har beaktats och lösts på ett godtagbart sätt. Syftet är att komma till rätta med de jävsoch konkurrensfrågor som kan uppkomma när
myndigheter med klara myndighetsfunktioner inom
ett område bedriver kommersiell provnings- eller certifieringsverksamhet inom samma eller angränsande
områden. Arbetsgruppen tillsattes sedan frågan
väckts i en skrivelse från SWEDAC.
I promemorian anges vissa grundläggande principer som bör gälla när myndigheter bedriver kommersiell provnings- eller certifieringsverksamhet:
– Särskilda skäl måste finnas för att en myndighet
över huvud ägnar sig åt kommersiell provningseller certifieringsverksamhet. Det är ingen primär
statlig uppgift att tillhandahålla provnings- och
certifieringsresurser och om så ändå görs bör
kommersiell verksamhet normalt drivas i bolagsform.

Lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
Den riksprovplatsavgift som AB Svensk Bilprovning
erlägger med stöd av 21 § lagen (1992:1119) om
teknisk kontroll avskaffas och denna paragraf upphävs. Vissa andra ändringar av i huvudsak förtydligande slag som föreslagits av SWEDAC bör också
företas. Förslag om detta läggs nu fram, se avsnitt
2.3.
Det gäller dels bestämmelserna om s.k. anmälda
organ. EU har under senare tid paraferat avtal om
ömsesidiga godtaganden av provningar och certifieringar (s.k. MRA-avtal) med bl.a. USA, Kanada,
Australien och Nya Zeeland. Genom avtalen ges ansvariga organ i EU:s medlemsländer rätt att utse tekniska kontrollorgan, Conformity Assessment Bodies,
som får utföra provningar och certifieringar mot bestämmelser som gäller i mottagarländerna. Dessa s.k.
CABs har på svenska betecknats Utsedda organ. Bestämmelserna om anmälda organ i lagen bör omfatta
även dessa. Vad som sägs om anmälda organ i 2, 3, 5
och 20 §§ bör därför utformas på ett allmännare sätt
så att detta uppnås.
Det finns också skäl att sedan de sista riksprovplatserna numera avskaffats upphäva de bestämmelser i lagen som gäller riksprovplatser. Det betyder att
6-10 §§ samt rubriken före 6 § upphävs och att ändringar görs i 1, 2 och 19 §§. Lagändringarna har sådan karaktär att lagrådets yttrande skulle sakna betydelse. Någon författningskommentar utöver det
sagda synes inte vara behövlig.

– Verksamheten skall inte påverka föreskrivande,
kontrollerande och annan central myndighetsverksamhet på ett negativt sätt. Intressekonflikter
måste särskilt uppmärksammas om myndigheten
har marknadskontrolluppgifter. En myndighet
bör inte vara anmält organ inom det område som
marknadskontrollen avser. Arbets-gruppen föreslår att, i stället för SWEDAC, regeringen skall
pröva ansökningar från myndigheter att bli anmält organ.
– Verksamheten skall inte påverka marknaden för
sådan verksamhet på ett negativt sätt.
Dessa principer har godtagits av de allra flesta remissinstanserna och bör enligt regeringens mening
ligga till grund för myndigheternas verksamhet i aktuellt avseende. Förhållandena kan givetvis skilja sig
åt i olika fall men principerna bör vara utgångspunkt
för bedömningen av de särskilda fallen. En myndighet som överväger att inleda en kommersiell verksamhet måste således göra en noggrann analys av potentiella intressekonflikter och verksamhetens
marknadspåverkan. En sådan analys måste också göras av det ansvariga departementet inom ramen för
styrningen av myndigheten. Det ankommer på myndigheten att visa att verksamheten inte har oönskade
effekter. Givetvis bör också konkurrensutsatt verk-
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samhet prövas inom ramen för de principer som gäller för det statliga åtagandet.
Vad gäller den föreslagna lagändringen har vissa
synpunkter förts fram som bör beaktas. SWEDAC
menar att man enligt de internationella standarder
som styr ackrediteringsverksamheten är skyldig att
ackreditera varje kompetent organ. Det är då inte
lämpligt att SWEDAC vid prövning av en ansökan
om ackreditering från en myndighet också tvingas ta
ställning till exempelvis de konkurrenspolitiska skäl
som kan tala mot att myndigheten driver den ackrediterade verksamheten. En annan synpunkt som förts
fram är att kravet i den föreslagna 16 a § gäller vid
all ackreditering oavsett myndighetens uppgifter och
verksamhetens utformning. Ofta kan det finnas behov för en myndighet att erhålla ett bevis på teknisk
kompetens i form av ackreditering för att kunna förete detta t.ex. för sin egen marknadskontrollarbete i
internationella sammanhang.
Regeringen finner att man bör söka en lösning
som tillgodoser syftet med arbets-gruppens förslag
och samtidigt dessa synpunkter. En ansökan om ackreditering av en statlig myndighet som har centrala
myndighetsuppgifter i form av bemyndigande att utfärda föreskrifter eller ansvar för marknadskontroll
eller annan tillsyn bör föregås av en prövning av någon annan än SWEDAC huruvida den verksamhet
för vilken ackreditering söks är förenlig med de tidigare nämnda principerna. En sådan prövning är så
nära kopplad till styrningen av myndigheten att den
bör göras av regeringen. Genom begränsningen till
vissa centrala myndigheter kommer det att bli ett
mycket begränsat antal prövningsärenden. Som arbetsgruppen föreslagit bör regeringen också pröva
frågan om en myndighet bör utses till anmält organ
för en uppgift för vilken även andra organ än myndigheter får anmälas. Även sådana ärenden kan antas
bli mycket sällsynt förekommande.
De föreskrifter som behövs för att åstadkomma
detta kan tas in i förordningen (1993:1065) om teknisk kontroll. Något förslag till ändring lagen om
teknisk kontroll läggs därför inte fram i denna del.

B 3.

1995/96

Styrelsen för ackreditering och
teknisk kontroll: Bidrag till
riksmätplatser
Utgift

12 198

Utgift

9 436

1997

Anslag

8 760

1998

Förslag

8 271

1999

Beräknat

8 271

2000

Beräknat

8 271

Därav

1996

Anslaget disponeras av SWEDAC för bidrag till
riksmätplatserna.
Alla material, produkter och processer karaktiseras med hjälp av mätbara storheter. Korrekta och
tillförlitliga mätresultat kräver tillgång till mätdon
som är relaterade till internationella konventioner
och måttenheter. Denna relation benämns spårbarhet
och förutsätter att nationella normaler upprättshålls
för de grundläggande måttenheterna som används
inom landet. Riksmätplatserna har denna uppgift.
Upprätthållande och finansiering av primärmetrologin är ett offentligt åtagande i samtliga europeiska
och flertalet andra industriländer.
I Sverige finns fyra institut/riksmätplatser som
sammantaget ombesörjer landets primära behov av
säkerställd och spårbar mätteknik, omfattande ett
40-tal tekniska storheter. Riksmätplatserna finns hos
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP),
FFA, FFV Mätteknik AB och SSI. Av de fyra nämnda
mättekniska primär-laboratorierna är två helstatliga
bolag.
SP svarar för ca 75% av normaliehållningen i Sverige och metrologiverksamheten omfattar totalt ca.
35 anställda. Denna bedrivs som en integrerad del
med annan verksamhet inom bolaget, bl.a. provningoch forskning. SP har ca. 500 anställda.
Primärmetrologin, kalibrering av interna referensnormaler och kalibrering mot kund sysselsätter
totalt ca. 45 personer vid landets riksmätplatser, vilket betyder att de övriga riksmätplatserna vardera
har 2-5 anställda inom området. Därtill kommer fristående ackrediterade kalibreringslaboratorier, som
hämtar sin spårbarhet hos riksmätplatserna och utför
kalibrering åt kunder.
I SWEDAC:s myndighetsuppgifter ingår att ha ett
övergripande samordnings- och medelfördelningsansvar för investeringar och underhåll av utrustning
hos riks-mätplatserna, att utöva tillsyn samt att planera normaliehållningsinsatserna inom området. Av
det bidrag till riksmätplatserna som kanaliseras via
SWEDAC används ca två tredjedelar till att täcka
riksmätplatsernas kostnader för spårbarhet, dvs. att
kalibrera de nationella normalerna mot de internationella normalerna och för att kalibrera referensnormalerna mot de nationella normalerna. Resterande medel används till investeringar och
underhåll av normaler och mätutrustning.
Vid ingången av innevarande budgetår fanns en
reservation om 0,9 miljoner kronor från det äldre
reservationsanslaget för samma ändamål.

1

Utgiftsprognos

Utredningen ”Svensk metrologi inför 2000-talet”
Under åren har riksmätplatssystemet varit föremål
för ett stort antal utredningar. Även inom EUkommissionen har det nyligen genomförts en kartläggning av metrologin i medlemsstaterna (RCSMT/97/20). De svenska utredningarna har huvudsakligen varit inriktade på utbudets relevans, verksamhetens organisation och dess finansiering. Utred-

9 707

1. Beloppen anges i tusental kronor.
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ningen ”Svensk metrologi inför 2000-talet” utgör
därvid inget undantag.
Utredaren påtalar att anslaget genom nedskärningar nu blivit för litet för att kunna finansiera den
primära normaliehållningen. Primärmetrologin har
kostnader för internationell spårbarhet samt anskaffning av ny och utbyte av gammal utrustning pga.
teknikutvecklingen. FoU-delen är också betydande.
Riksmätplatssystem finansieras väsentligen från
fem olika källor:

Fysisk koncentration, vars konsekvenser inte mer än
övergripande behandlas av utredaren, skulle medföra
tillkommande flyttkostnader för utrustning och vissa
andra kostnader.
Referenslaboratorierna föreslås bli riksmätplatsernas motsvarighet inom kemisk metrologi. Områden
som allmän kemi, metallurgi, läkemedel, livsmedel
och bioteknik, medicinsk kemi samt miljö (främst
mark, vatten och luft) bör övervägas. Utöver denna
nya struktur för mätningar inom kemi föreslås att ett
referens-laboratorium för mätning av aktivitet (i första hand av radon) inrättas vid SSI. Utredaren föreslår
också att en ny riksmätplatsfunktion för densitet inrättas vid SP. Referenslaboratorier bör utses av regeringen och stå under SWEDAC:s tillsyn. Kriterier för
utseende av referenslaboratorier måste utarbetas.
Utredningen konstaterar, liksom tidigare utredningar, att de tjänster som ingår i riksmätplatsernas
nuvarande utbud är relevanta men att primärmetrologin idag måste kämpa mot en kraftig underfinansiering. Kalibreringsverksamheten, som ökat i efterfrågan, har fått prioriteras i förhållande till FoU.
Efterfrågan beror till stor del på att näringslivet i
ökad utsträckning inför kvalitetssystem enligt ISO
9000-serien av standarder, som bl.a. innefattar krav
på spårbarhet för de mätdon som används.
Kalibreringsintäkterna utgör idag drygt 60% av
riksmätplatsverksamhetens totala omsättning. Internationellt sett är detta en mycket hög siffra. Utredaren påtalar att riksmätplatserna drivits till denna situation, som i många fall innebär konkurrens med
ackrediterade kalibreringslaboratorier, genom otillräcklig finansiering av primärmetrologin. I och med
att de måste ägna huvudparten av sin tid åt externa
uppdrag minskar deras möjlighet att bedriva den
FoU som kan föra svensk metrologi framåt och därmed ge den service som näringslivet kräver. I ett läge
där riksmätplatsernas utbud inte längre tillfredställer
näringslivets behov utsätts Sverige för betydande
konkurrensnackdelar eftersom endast de större företagen har åtminstone en teoretisk möjlighet att vända
sig till utländska mätplatser.
Olika finansieringsmodeller har studerats. Utredningen slår fast att en komplet-terande finansiering
av primärmetrologin genom bidrag från näringslivet
inte är genomförbart. Industriföretag är däremot beredda att medverka vid uppbyggnad av för dem intressanta och specifika resurser. Industrin är således
inte är beredd att på permanent grund medverka i en
basfinansiering, då denna anses vara en statlig angelägenhet. Näringslivet finansierar metrologin skattevägen och genom att betala för kalibrering av mätdon och instrument.
Nuvarande nivå på basfinansieringen av FoU begränsar möjligheten att delta i forskningsprojekt då
det oftast förutsätts att medverkande institut/riksmätplats skall bidra med 50% av egna/externa medel. KK-stiftelsen och Stiftelsen för

1. Bidrag till riksmätplatser för investeringar och
drift (B3) som administreras av SWEDAC.
2. Bidrag för mätteknisk FoU (B6) till Sveriges
Provnings- och Forskningsinstitut AB (SP)
3. Projektmedel för FoU från forskningsstiftelser,
NUTEK och andra organ.
4. Intäkter för konsulttjänster och utvecklingsarbete.
5. Bidrag som den egna moderorganisationen i vissa
fall måste tillskjuta för eventuella underskott i
verksamheten.
Därtill kommer intäkter från kalibrering av referensnormaler och av kunders mätdon (drygt. 60% av
riksmätplatsverksamhetens totala intäkter, för SP:s
del 65%).
För att leva upp till målet ”att upprätthålla en
mätteknisk verksamhet med hög standard , av tillräcklig omfattning, med effektiv användning av statliga resurser” konstaterar utredaren att det årliga
bruttobehovet för investeringar/underhåll och FoU
borde uppgå till vardera 11,5 mkr. Det årliga behovet skulle därmed vara 23 mkr. Därtill kommer
kostnader för internationell spårbarhet på 6 mkr.
Primärmetrologin skulle därför, från dagens nivå,
behöva ett tillskott för främst investeringar på 8,7
mkr och FoU. Ökningen motsvararas av att SWEDAC:s bidrag till riksmätplatserna (B3) återställs till
nivån som det hade i början av 90-talet, dvs. 12 mkr.
i dagens penningvärde och utökas med ytterligare 6,7
mkr. Ökningen av FoU-delen kan till viss del ske genom externa projektmedel. Av riksmätplatserna är
det endast SP som erhåller bidrag för mätteknisk
FoU.
Utredaren föreslår en utökning av utbudet av kvalitetssäkrade mätningar främst inom kemin genom
inrättande av sk. referenslaboratorier. Vidare föreslås
att landets primärmetrologi administrativt koncentreras till SP. Centralisering anses ge fördelar i förhållande till nuvarande decentraliserade system. Förslaget skulle innebära att SP skulle ges ett övergripande
administrativt ansvar för de nuvarande riksmätplatserna, av vilka SSI i så fall ges status av referenslaboratorium, för att undantas från SP:s administration.
Motivet för att sammanföra ansvaret för alla riksmätplatsfunktioner till ett organ är en konsekvens av
nödvändigheten att uppnå en högre kostnadseffektivitet och att hitta ett enkelt och hållbart finansieringssystem genom ett tydligt huvudmannaskap.
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strategisk forskning och andra stiftelser anses vara
potentiellt intressanta för en medfinansiering.

övrigt framförs olika förslag och synpunkter om vilka som bör utses till referenslaboratorier. Flera remissinstanser anser sig ha förutsättningar att utses till
referenslaboratorium.
Vad gäller den statliga finansieringen anser NUTEK att denna bör vara åtskild från övriga anslag,
så att metrologin får en tydlig och egen finansiering.
SWEDAC anser att statliga medel inte skall utgå till
referenslaboratorier och att de alternativa finansieringsformer för primärmetrologin som övervägts
men förkastats av utredaren inte är särskilt realistiska. För att bevara objektiviteten och trovärdighet av
FoU-resultat bör finansieringen säkras av opartiska
medel, anser LM Ericsson.
KTH uttrycker en stark oro över en eventuell finansiering med hjälp av kalibrerings-intäkter. Det
finns en risk att avgifterna blir så höga att endast
företag med verkligt tvingande behov skulle kunna
hålla sig med korrekt kalibrerade instrument, medan
mindre lönsamma företag får svårigheter att motivera kalibrering. Alternativt kan de svenska kalibreringsresurserna för några storheter bli så dåliga att
kvalificerade kunder väljer att gå till bättre rustade
laboratorier utomlands.
Flertalet remissinstanser påtalar att nuvarande anslagsnivå är otillräcklig. Det finns en stark opinion
för en utökning av systemet till att även omfatta referenslaboratora-torier och en höjning av anslagen.
FFA anser att konsekvenserna vid en oförändrad
ambitionsnivå blir att kunskapsbanken försvinner,
något som det tar lång tid att åter bygga upp.
I SP:s budgetunderlag 1997- 1999 anges att man
strävar mot en samlad nationell metrologi.

Remissinstanserna
Yttranden har inkommit från 29 av totalt 47 instanser. Flertalet uttalar sig för en förstärkning den
svenska metrologin och påtalar dess betydelse. Flera
remissinstanser menar att utredaren underskattat det
verkliga behovet. En väl fungerande metrologi anses
vara av stor betydelse för konkurrenskraften hos det
svenska näringslivet och för dess framtid. Metrologin
betraktas som ett nationellt strategiskt teknikområde.
Det bör vara ett statligt intresse att upprätthålla denna verksamhet långsiktigt. Speciellt viktigt är det med
nära tillgång till mättekniska tjänster för många små
och medelstora företag.
Det påtalas att behovet inom industrin av mätningar med spårbarhet och hög noggrannhet stiger
snabbt och att detta är en utveckling som kommer
att fortsätta. Införande av kvalitetssystem, vanligen
efter standarder i ISO 9000-serien, innebär krav på
att mätdon och instrument skall vara spårbart kalibrerade.Globaliseringen av industriell tillverkning gör
det nödvändigt att komponenter tillverkade på skilda
ställen skall kunna samverka i den slutliga produkten.
Naturvårdsverket anför att miljövårdsarbetet kräver att mätdata är tekniskt tillförlitliga. En stor andel
av alla mätningar har direkt anknytning till lagar och
myndigheters föreskrifter, utfärdade för att skydda
människors liv, hälsa, säkerhet och miljö.
SSI visar på exempel där metrologin används för
att minska kassationer och att vidarutveckla produkter. SP anför att tidhållningen (atomur) för Internet har direkt koppling till den omfattande nationella
IT-satsning som genomförs. För att Internet skall
fungera måste de elektroniska meddelandepaketen
tidsstämplas med hög precision då de sänds iväg. Ytterligare exempel redovisas.
Flertalet remissinstanser har haft svårt att avge
synpunkter på den övergripande strukturen och finansieringen. Förslaget att koncentrera metrologin
till SP tillstyrks av SWEDAC, SP, KTH, STH, IVF,
LM Ericsson AB, NUTEK och naturvårdsverket men
avstyrks av riksmätplatserna FFA och SSI.
Naturvårdsverket, SP, Institutet för metallforskning och SWEDAC tillstyrker att ett system med referenslaboratorier inrättas. Vad gäller referenslaboratorium för allmän kemi hos SP i Borås tillstyrks detta
av CTH, Jernkontoret och NUTEK. Naturvårdsverket anser att statens engagemang i princip bör inskränka sig till att etablera referenslaboratoriesystemet och att svara för kompetensprövning samt tillsyn. Ytterligare referenslaboratorier bör först inrättas
när behov föreligger och resp. samhällssektor/bransch/intressegrupp är beredd att finansiera
verksamheten. Ett system med mentorer eller sekundära referenslaboratorier behöver övervägas. SWEDAC anser att tillsynsansvaret bör ligga hos dem. I

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Av de redovisningar som lämnats av utredaren,
SWEDAC, SP och av remissinstanserna framgår att
riksmätplatserna har svårigheter att uppnå målsättningen vad gäller en hög standard pga. medelsbrist. Utbudet av fysikaliska storheter bedöms vara
av tillräcklig omfattning och relevans samt medelsanvänd-ningen effektiv. Utbudet omfattar inte kemisk metrologi.
Den framtida organisationen
Regeringen anser att riksmätplatsorganisationen bör
ges ett tydligt huvudmannaskap och avser därför ta
initiativ till att ytterligare utvärdera konsekvenserna
av att koncentrera primärmetrologin till helstatliga
Sveriges Provnings- och Forsknings-institut AB (SP). I
utvärderingen skall ingå att resurserna för primärmetrologi identifieras och särskiljs från annan verksamhet hos SP och de övriga riksmätplatserna. Då
primärmetrologin är starkt integrerad med provning
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och forskning samt kalibrering, i konkurrens med
fristående ackrediterade kalibreringslaboratorier,
bör utvärderingen ta fasta på vilka konsekvenser som
uppstår vid en separering av de metrologiska aktiviteterna i sin helhet och att dessa bedrivs i en egen organisation.
Regeringen anser vidare att införande av ett system med referenslaboratorier kan stärka den mättekniska verksamheten i landet. Arbete krävs för att
utveckla kriterier och kompetenskrav som dessa
skall uppfylla. Tillkomsten av referenslaboratorier
bör styras av de behov som föreligger hos näringsliv
och offentlig förvaltning. Genom att särskilja och
tydliggöra ansvaret för primärmetrologin finns sannolikt goda förut-sättningar för att etablera referenslaboratorier, i en sammanhållen gemenskap. Vidare ges möjlighet till erfarenhetsutbyte och
övergripande marknadsföring.
För att genomföra en omorganisation av riksmätplatserna och utökning av systemet med referenslaboratorier krävs ett fördjupat underlag. Detta avser
såväl konsekvenser hos berörda riksmätplatser som
de regel- och budgettekniska ändringar som krävs.
Kriterier som ska uppfyllas av referenslaboratorierna
behöver också tas fram. Regeringen avser därför att
inhämta ytterligare underlag samt därutöver pröva
alternativa möjligheter till finansiering innan ett slutligt ställningstagande kan ske.

B 4.
1995/96

46 295

Utgift

33 327

1997

Anslag

36 520

1998

Förslag

36 961

1999

Beräknat

37 808

2000

Beräknat

38 923

1996

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Den prövning regeringen gjort visar att verksamheten
bedrivs med sådan inriktning att de uppsatta målen
huvudsakligen har uppnåtts.
Föreskrifter har utarbetats som är nödvändiga för
att elsäkerheten skall upprätthållas utan att de utgör
hinder för den tekniska utvecklingen eller för handeln med andra länder. Elsäkerhetsverket redovisar
att under året har en genomgripande översyn genomförts av verkets totala deltagande i standardiseringsarbete. Syftet har varit att öka effektiviteten och skapa ett bättre underlag för prioritering, styrning och
samordning. Översynen har lett till förändringar i
standardiseringsdeltagandet vad avser såväl inriktning, omfattning och fördelning mellan deltagande
med egen personal och köpta tjänster. Verket framhåller att svenska förslag i standardiseringsarbetet i
hög utsträckning har vunnit gehör.
Vad beträffar tillsyn av elanläggningar har verkets
arbete inriktats mot att motivera och bidra till att
säkerställa att ägare och användare av elektriska anläggningar och elektrisk materiel iakttar elsäkerhetsföreskrifterna samt att elinstallationer utförs enligt
gällande säkerhetsföreskrifter. Tillsynen på elanläggningsområdet skall tillse att föreskrifter om utförande, handhavande och skötsel följs samt att erfarenheter från tillsynsarbetet återförs till föreskrifts- och
standardiseringsarbetet. Elsäkerhetsverket anför att
förändringar av verksamheten inom elanläggningstillsynen fortgår som innebär en upprioritering av
fälttillsynen, bättre samordning av de samlade tillsynsresurserna, uppbyggandet av ett effektivt internt
system för erfarenhetsåterföring från tillsynsverksamheten samt en tydligare markering av verkets
myndighetsroll.
Tillsynen på elmaterielområdet utgörs till största
delen av marknadskontroller för att tillse att föreskrifter om kontrollordning, samt om utförande,
handhavande och skötsel av elmateriel följs. Under
året har marknadskontrollen på fältet dvs besök hos
bl.a. tillverkare och importörer bedrivits med egen
personal. Tidigare köptes denna del av verksamheten
liksom tekniska provningstjänster externt. Elsäkerhetsverket påtalar att de hittillsvarande erfarenheterna av denna förändring är goda.

Elsäkerhetsverket
Utgift

Därav

Inkomster hos Elsäkerhetsverket, som redovisas
på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttiteln
2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, beräknas till
36,3 miljoner kronor för nästa budgetår (oförändrat
jämfört med innevarande budgetår).

1

Anslagssparande

32 060 2

Utgiftsprognos

39 300

1. Beloppen anges i tusental kronor. Bruttoutgifter mot anslaget för
1995/96 var 58 647 tkr och inkomster mot anslaget 12 352 tkr.
2. Regeringen har våren 1997 beslutat att dra in 19 000 tkr av anslagssparandet som en besparing.

Elsäkerhetsverket är förvaltningsmyndighet för tekniska säkerhetsfrågor på elområdet. De övergripande
målen för verksamheten är att förebygga av elektricitet
orsakad
skada
på
person och egendom samt störningar på radiokommunikation och näringsverksamhet inom området
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). Elsäkerhetsverket skall därvid svara för statliga insatser för att
bygga upp, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och elektrisk
materiel samt medverka till en tillfredsställande elektromagnetisk kompatibilitet.
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Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)

Regeringens överväganden
Resultatbedömning

Regeringen konstaterar att RRV inte anfört några
invändningar i sin revisionsberättelse för Elsäkerhetsverket avseende räkenskapsåret 1995/96.

Den prövning regeringen gjort visar att verksamheten
bedrivs med sådan inriktning att de uppsatta målen
huvudsakligen har uppnåtts.
En av SÄI:s huvuduppgifter är att med stöd av
lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor
utarbeta regler i form av föreskrifter och allmänna
råd för hantering och import av sådana varor. I verksamheten ingår även medverkan i andra myndigheters föreskriftsarbete samt i nationellt och internationellt standardiseringsarbete. Inspektionen anger att
aktiviteten inom området har legat på samma höga
nivå som förra året och att verksamheten i stor utsträckning har präglats av det fortsatta arbetet med
att modernisera och förenkla det egna regelverket.
Ett betydande arbete har också lagts ned på att anpassa detta till EU:s regler.
SÄI:s tillsynsarbete innebär inte bara kontroll och
övervakning utan även stöd och utveckling. Insatser
sker genom besök vid anläggningar, deltagande som
samrådspart vid projektering av större anläggningsprojekt samt genom råd och stöd åt såväl enskilda
och företag som åt centrala, regionala och kommunala myndigheter. SÄI har tagit fram en samlad åtgärdsplan som syftar till ytterligare effektivisering,
utveckling och förbättring av både den centrala och
den lokala tillsynen över brandfarliga och explosiva
varor. Inom ramen för detta arbete har bl.a. en utbildningsplan och ett utbildningspaket för räddningstjänsterna tagits fram. Motsvarande arbete pågår för polismyndigheterna inom området explosiva
varor.
För att brandfarliga och explosiva varor skall få
hanteras krävs tillstånd. Vad beträffar explosiva varor beslutar SÄI om tillstånd till tillverkning, överföring och till försvarsmaktens hantering. Polismyndigheterna beslutar i övriga ärenden. SÄI prövar frågor
om tillstånd till hantering av brandfarliga varor inom
försvarsmakten. För övrig hantering av brandfarliga
varor sker tillståndsprövningen kommunalt, i många
fall efter samråd med SÄI. Inspektionen påtalar att
antalet ansökningar om tillstånd till hantering av explosiva varor har ökat markant.
Inspektionens godkännandeverksamhet innefattar
bl.a. handläggning av ansökningar vad gäller godkännande och klassificering av explosiva varor, godkännande av konstruktioner till förvaringsutrymmen
för explosiv vara samt granskning av underlag för
typgodkännande av cisterner och tillbehör. Vad beträffar utredningar m.m. utförs insatser dels i utredningar av olyckor och tillbud, dels i verksamhetsövergripande nationella och internationella
arbetsgrupper. Medverkan i utredningar av olyckor
görs i huvudsak som sakkunnig åt polismyndighet
samt på eget initiativ.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att verksamheten inom
myndigheten under den kommande perioden bör bedrivas enligt den allmänna inriktning som gäller för
elsäkerhetsarbetet för budgetåret 1997. De övergripande mål som gäller för perioden 1995/96 – 1998
bör ligga fast.
I anslutning till insatserna skall verket följa den internationella utvecklingen samt främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde.
Regeringen förutsätter att Elsäkerhetsverket noga
följer utvecklingen vad gäller elolycksfall och elbränder för att bl.a. analysera insatserna och elsäkerhetsnivåns utveckling med särskild uppmärksamhet på
elmaterielområdet.

B 5.
1995/96

Sprängämnesinspektionen
Utgift

18 611

Utgift

13 123

1997

Anslag

15 150

1998

Förslag

14 943

1999

Beräknat

15 409

2000

Beräknat

15 891

Därav

1996

1

Anslagssparande

7 379

Utgiftsprognos

18 100

1. Beloppen anges i tusental kronor. Bruttoutgifter mot anslaget för
1995/96 var 22 739 tkr och inkomster mot anslaget 4 128 tkr.

Sprängämnesinspektionen (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 16,6 miljoner kronor för nästa budgetår (innevarande budgetår
ca 17 miljoner kronor).
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modell innehåller, förutom vissa nyckeltal, en redovisning av väsentliga händelser under året och av arbetet på områdena hälsa, skydd och miljö. Det kan
noteras att den svenska standardiseringsorganisationen väl klarat en volymökning inom globalt och europeiskt standardiseringsarbete.
Riksrevisionsverket har i en rapport överlämnad i
mars 1997 utrett hur effektivt statsanslaget till standardiseringen används samt bedömt ändamålsenligheten hos hittills tillämpad bidragsmodell. Enligt
RRV finns det skäl för staten att mera aktivt medverka i och därmed få inflytande över standardiseringen. RRV föreslår vidare en ny finansieringsmodell. Denna innebär att huvuddelen av det statliga
stödet lämnas genom att de myndigheter som medverkar i standardiseringsarbetet bidrar till att täcka
standardiseringens kostnader på samma villkor som
övriga intressenter.
RRV:s rapport har remissbehandlats och flertalet
remissorgan ställer sig i princip positiva till den föreslagna finansieringsmodellen. Flera remissorgan anför dock att den föreslagna modellen inte garanterar
att det statliga stödet bibehålls. Utredningens förslag
övervägs f.n. av regeringen.
SP:s tjänster inom FoU och rådgivning uppfyller
väl de angivna verksamhetsmålen. Resultaten ges en
omfattande och systematisk spridning med goda nyttoeffekter. Verksamheten bedrivs i bred samverkan
med högskola och andra FoU-aktörer. Därigenom
ges goda effekter även i forskarutbildning och annan
kompetensutveckling. SP tillämpar en modell för systematisk värdering av kvantitativa effekter. Denna
visar på ett högt utbyte av FoU-insatser av tillämpad
art, inte minst i kombination med rådgivning. Mot
denna bakgrund bedömmer regeringen att de FoUtjänster som SP i sin tvärtekniska verksamhet genomför genom samarbete med andra FoU-aktörer, internationellt samarbete och deltagande i EU:s forskningsprogram, genom rådgivning till företag och
myndigheter samt genom standardiseringsarbete är
en mycket effektiv metod för att nå ut med ny teknik
i industriella tillämpningar.
TNC och TLS uppfyller väl de mål som angivits
för verksamheterna. Regeringen drar följande slutsatser: TNC är, så som en förening som tillvaratar terminologi, fackspråk och relevant språkvård, mycket
viktig inte minst i EU-arbetet. TLS som intresseförening för bibliotekarier och informatiker i företag,
myndigheter och organisationer har en viktig roll i
att stödja informationstjänsten i företag och organisationer. En annan viktig och väl utförd uppgift är
att sprida IT-kunnande av god kvalitet för att underlätta och effektivisera intressenternas verksamhet.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser (budgetåret 1995/96)
Regeringen konstaterar att RRV inte anfört några
invändningar i revisionsberättelsen avseende SÄI.

Slutsatser
Regeringens bedömning är att verksamheten inom
myndigheten under det kommande året 1998 bör
bedrivas enligt den allmänna inriktning som gäller
för Sprängämnesinspektionen för perioden 1997 –
1999. Det övergripande mål som gäller för Sprängämnesinspektionens verksamhet för perioden 1997 –
1999 bör ligga fast.

B 6.

1995/96

Bidrag till standardisering,
provnings- och mätteknisk FoU
m.m.
Utgift

126 945

Utgift

84 630

1997

Anslag

77 802

1998

Förslag

70 589

1999

Beräknat

71 930

2000

Beräknat

73 370

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

77 802

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Från anslaget utgår bidrag till standardiseringsverksamheten för att SIS Standardiseringen i Sverige som
centralorgan, tillsammans med åtta auktoriserade
standardiseringsorgan för olika verksamhetsområden, skall verka för svensk standardisering nationellt,
europeiskt och globalt.
Vidare utgår bidrag till Sveriges Provnings- och
forskningsinstitut AB (SP) för uppgifter inom teknisk
forskning och utveckling av mät- och provningsteknik, primärmetrologi samt därtill anknuten standardisering.
Från anslaget finansieras verksamheter inom området teknisk informationsförsörjning. För detta ändamål anvisas medel till Tekniska Nomenklaturcentralen (TNC) och Tekniska Litteratursällskapet (TLS).

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Den svenska standardiseringsorganisationen har
lämnat resultatredovisning efter en modell som anpassats till standardiseringsverksamheten. Denna
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5.3

Övriga frågor

5.3.1

Avgiftsfinansierade verksamheter

namnverksamheten följa principen full kostnadstäckning.
Verksamhetsgrenen bolag har uppnått de verksamhetsmål som regeringen satt upp. Införandet av
förseningsavgifter för inlämnandet av årsredovisningar har gjort att andelen årsredovisningar som
inlämnats i tid ökat från ca 50% till nästan 95%.
Verksamhetsgrenen uppdrag (patent, varumärken
m.m, InterPat Sweden) har under budgetåret fått en
ökad efterfrågan av tjänster inom i stort sett alla
verksamhetsområden. Då PRV känt sig nödgat att
prioritera myndighetsuppgifterna före uppdragsverksamheten har uppdrag inom vissa teknikområden
inte kunnat utföras.

Patent- och registreringsverket
Verksamheten vid Patent- och registreringsverket
(PRV) finansieras genom avgifter. Avgifterna skall ge
full kostnadstäckning. Verksamheten med patent,
varumärken och mönster skall ge ett överskott, som
motsvarar kostnaden för Patentbesvärsrättens verksamhet.
Patent- och registreringsverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om patent, varumärken,
mönster, efternamn och förnamn samt för registreringsärenden angående aktiebolag, filialer, handelsbolag, ekonomiska föreningar och europeiska ekonomiska intressegrupperingar. PRV för även register
över fysiska personers och dödsbons konkurser samt
näringsförbud.
PRV:s ekonomiska resultat är tillfredställande.
Bolagsverksamhetens överskott på 32 miljoner kronor förklaras av att planerad IT-satsningar ej kommit
igång. Verksamhetens ackumulerade resultat uppgår
till 53 miljoner kronor. Dessa skall framför allt användas till verkets IT-projekt. PRV har budgeterat
negativa resultat på 39,5 miljoner kr 1997 och på 63
miljoner kr 1998.

BUDGET
OFFENTLIG RÄTTSLIG
VERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKTKOSTNAD)

UPPDRAGS
GIVARE
1
STATEN%

UPPDRAGS
-GIVARE
ÖVRIGA%

Utfall

541 083

532 499

8 584

2

98

Varav 1996

368 741

368 338

404

2

98

Prognos
1997

440 000

477 000

-37 000

2

98

Budget
1998

370 000

421 000

-59 000

2

98

Beräknat
1999

375 000

Regeringens överväganden

Beräknat
2000

375 000

Resultatbedömning

1.Exkl. statliga bolag och affärsverk.

1995/96

Inom verksamhetsgrenen patent redovisar PRV att
antal patentansökningar fortsätter att öka. Verksamhetsmålet enligt regleringsbrevet att inom tre år meddela beslut i patentärenden har inte uppfyllts. Verksamheten präglas fortfarande av obalans mellan
efterfrågan och tillgängliga resurser. Ett problem som
PRV står inför är svårigheten att rekrytera och behålla ingenjörspersonal. Detta är en av de frågor
PRV prioriterar högst.
Inom varumärken låg den genomsnittliga behandlingstiden för ett ärende på 8 månader att jämföra
med regleringsbrevets mål på 10 månader. Produktionen har överstigit efterfrågan. Arbetsproduktivitet
och kostnadsproduktivitet sjönk något.
Mönsterverksamheten hade en ökning av ärenden
samtidigt som produktionen sjönk. Den genomsnittliga behandlingstiden var 13,5 månader att jämföra
med regeringens mål på 11 månader.
Verksamheten inom periodisk skrift har uppnått
regleringsbrevets mål om en högsta genomsnittlig
behandlingstid på två veckor.
Verksamhetsgrenen namn har uppnått regleringsbrevets uppställda mål på en genomsnittlig behandlingstid på tre månader. Inför budgetåret 1998 skall

UPPDRAGSVERKSAMHET

INTÄKTER

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKTKOSTNAD)

UPPDRAGS
GIVARE
STATEN% 1

UPPDRAGS
-GIVARE
ÖVRIGA%

Utfall

108 124

96 607

11 517

2

98

Varav 1996

79 165

68 258

10 906

2

98

Prognos
1997

88 000

91 000

-3 000

2

98

Budget
1998

90 000

94 500

-4500

2

98

Beräknat
1999

92 000

Beräknat
2000

94 000

1995/96

1. Exkl. statliga bolag och affärsverk.
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TJÄNSTEEXPORT

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKTKOSTNAD)

7 061

6 304

757

Varav 1996

4 700

4 200

500

Prognos
1997

4 800

4 300

500

5.3.2

Budget
1998

4 900

4 400

500

Beräknat
1999

5 000

Beräknat
2000

5 100

Ärendet och dess beredning: Industridepartementet
gav den 2 april 1991 ordföranden i Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar (Granskningsnämnden) i uppdrag att göra en översyn av nämnden. Uppdraget motiverades bl.a. av det stora antalet
sammanträden i förhållande till antal beslut om
hemlighållande. Uppdraget redovisades den 23 augusti 1991 i promemorian (Ds 1991:60) Granskning av
försvarsuppfinningar. I promemorian föreslås att
granskningsnämnden avskaffas och att nämndens
uppgifter övertas av Försvarets civilförvaltning (FCF)
och Patent- och registreringsverket (PRV). Promemorian har remissbehandlats. En sammanställning av
remissyttranden finns tillgänglig i Närings- och handelsdepartementet (I91/1612/3). Beredningen av
ärendet har vilat med hänsyn till en pågående omorganisation inom det militära försvaret. Denna medförde bland annat att FCF lades ned och att dess patentenhet överfördes till Försvarets materielverk
(FMV). Regeringen gör nu bedömningen att
Granskningsnämnden skall vara kvar men att vissa
av dess uppgifter skall överföras till FMV. Ett förslag
med sådan innebörd har utarbetats och remissbehandlats. Remissvaren finns tillgängliga hos Näringsoch handelsdepartementet (N97/2225). Lagförslaget
innehåller endast ändringar som föranleds av den nya
organisationen och en del ändrade bestämmelser vad
avser vissa tidsfrister. Mot denna bakgrund får förslaget anses vara av sådan beskaffenhet att Lagrådets
hörande skulle sakna betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats.

Utfall

UPPDRAGS
GIVARE
1
STATEN%

viktig uppgift för verket är genomförandet av regeringens beslut att utlokalisera verksamhetsgrenarna
varumärken, mönster, namn och periodisk skrift till
Söderhamns kommun.

INTÄKTER

UPPDRAGS
-GIVARE
ÖVRIGA%

1995/96

1. Exkl. statliga bolag och affärsverk.

Stora IT-satsningar under 1997 och 1998 gör att det
tillfälligt uppstår relativt stora underskott inom
samtliga offentligrättsliga verksamheter. Av budgeten
inför år 1998 står patentverksamheten för ca 51%
och bolagsverksamheten för ca 38% av intäkterna.
Av uppdragsverksamhetens budget inför år 1998
står bolagsverksamheten för ca 63% av intäkterna.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket
inte anfört några invändningar i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 1995/96.

Slutsatser
PRV tillhandahåller produkter och tjänster som är av
stor betydelse för näringslivet. Många av verkets
tjänster efterfrågas allt mer. Informationen i verkets
register nyttjas av både den offentliga och privata
sektorn. Vidare har PRV ett djupt samarbete med
olika internationella organisationer och säkerställer
därmed ett svenskt inflytande på den internationella
utvecklingen. PRV:s årsredovisning visar att samtliga
verksamhetsmål uppnåtts förutom inom patent- och
mönsterverksamheterna. Patentverksamheten har
haft problem i flera år och PRV hänvisar till svårigheter att rekrytera och behålla patentingenjörer. Patentverksamhetens kompetensförsörjning, tillsammans med IT-utvecklingen, var de högst prioriterade
frågorna innevarande budgetår. Dessa frågor kommer även att prioriteras fortsättningsvis. Anledningen
till att målen inom mönsterverksamheten inte uppnåtts är att vakanser inte ersatts i avvaktan på besked
om ett EG-mönster. Problemet är därför tillfälligt.
Regeringens sammantagna bedömning är att verket
levererar serviceinriktade tjänster med hög kvalitet
och att resultatet är tillfredsställande. En stor och

Granskning av försvarsuppfinningar

Regeringens förslag:
Regeringen föreslår att vissa av de uppgifter Granskningsnämnden har överförs till Försvarets materielverk (FMV). FMV får en förstärkt roll vid beredningen av ärendena och skall bl.a. samordna försvarsintressena. FMV kan besluta om att vidare åtgärd
(dvs. beslut om hemlighållande) inte behövs. I andra
fall skall FMV överlämna ärendet med eget yttrande
till Granskningsnämnden. FMV prövar slutligt frågan om hemlighållande av de utländska försvarsuppfinningar som omfattas av avtal med främmande
stat. Granskningsnämnden granskar slutligt de ärenden som FMV överlämnar dit med begäran om
hemlighållande. Granskningsnämnden omprövar
förordnanden om hemlighållande av de utländska
försvarsuppfinningar som omfattas av avtal med
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främmande stat. Granskningsnämnden granskar
slutligt de ärenden som FMV överlämnar dit med
begäran om hemlighållande. Granskningsnämnden
omprövar förordnanden om hemlighållande efter hörande av FMV. Om FMV under beredningen finner
att skäl för hemlighållande inte längre finns, får FMV
själv upphäva förordnandet.

uppfinningar om man jämför med de senaste årens
genomsnitt.
Skälen för regeringens förslag: Det behövs en oberoende nämnd med bred intresserepresentation.
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar skall
därför inte avskaffas såsom utredningen föreslagit. I
övrigt följer regeringen i princip promemorians förslag med den skillnaden att de uppgifter som enligt
promemorian skulle ligga på Försvarets civilförvaltning i stället åläggs Försvarets materielverk (FMV).
Det som talar för att vissa av Granskningsnämndens uppgifter övertas av en annan myndighet
är att många ärenden kan avgöras utan egentlig sakprövning.
Ärendeutvecklingen visar att antalet fall där
svenska försvarsuppfinningar behöver hållas hemliga
med hänsyn till försvarsintresset är mycket litet. Antalet utländska fall har visserligen visat sig kunna bli
stort, men dessa fall påkallar ingen sakprövning, utan
ärendena inskränker sig till ett konstaterande av att
det föreligger ett avtal mellan Sverige och främmande
stat av ett visst innehåll. Samtidigt är nämnden på
grund av de tidsfrister som finns tvungen att hålla
sammanträden med en viss regelbundenhet. En överföring av vissa av Granskningsnämndens uppgifter
till FMV skulle innebära en rationellare handläggning av ärendena. För de enskilda uppfinnarna bör
reformen medföra att de tidsfrister som nu finns kan
hållas.
FMV är en central förvaltningsmyndighet med
uppgift att anskaffa, vidmakthålla och avveckla materiel och förnödenheter på uppdrag av Försvarsmakten samt att inom detta område stödja Försvarsmaktens verksamhet. FMV är vidare patentorgan för de
myndigheter som hör till Försvarsdepartementet och
skall handlägga ärenden som rör immaterialrättsliga
frågor. Myndigheten får inom sitt verksamhetsområde även tillhandahålla tjänster åt andra än Försvarsmakten och myndigheter som hör till Försvarsdepartementet.
Om FMV åläggs att samordna de olika försvarsintressen som kan göra sig gällande, bl.a. de operativa/taktiska synpunkterna, skulle beredningen bli avsevärt bättre än idag. Visserligen är det möjligt att
låta Granskningsnämnden, som har det övergripande
ansvaret för beredningen, verkställa denna samordning. Det skulle emellertid leda till att behovet av
kommunikation mellan olika myndigheter och sakkunniga skulle öka.
Vad gäller de utländska försvarsuppfinningarna
utgörs huvuddelen av fall där det föreligger avtal
mellan Sverige och främmande land. I de fallen företar Granskningsnämnden ingen sakprövning, utan
konstaterar enbart förekomsten av avtalet i fråga och
beslutar om hemlighållande på detta underlag. Dessa
ärenden förbereds för närvarande av FMV som enligt
avtalen har en mottagande och förmedlande roll.
Granskningsnämndens funktion är i praktiken redu-

Remissinstanserna: Yttranden till promemorian (Ds
1991:60) Granskning av försvarsuppfinningar har
avgetts av Överbefälhavaren, Försvarets civilförvaltning (FCF), Försvarets materielverk (FMV), Patentoch registreringsverket (PRV), Patentbesvärsrätten
(PBR), Granskningsnämnden, Sveriges Industriförbund och Svenska Patentombudsföreningen. Samtliga remissinstanser utom PBR har tillstyrkt utredningens förslag. PBR anser att Granskningsnämnden bör
bestå med det ansvarsområde den har i dag.
Yttranden över det nya förslaget har avgetts av Försvarsmakten, FMV, PRV, PBR, Granskningsnämnden samt Sveriges Industriförbund. Samtliga
remissinstanser tillstyrker regeringens förslag eller har
lämnat det utan erinran. Flera synpunkter har dock
riktats mot olika tidsfrister. Vidare anser Försvarsmakten att det är viktigt att FMV vid sin prövning
samråder med Försvarsmakten. FMV anser att även
beslut om att inte hemlighålla en uppfinning skall
kunna överklagas till regeringen. PBR ifrågasätter om
det är regeringen som skall vara överprövningsinstans och anser att frågan om överprövningsformen
behöver genomlysas på ett mer allsidigt sätt.
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar: Frågor om hemlighållande av försvarsuppfinningar prövas av en särskild granskningsnämnd. Nämndens beslut får överklagas hos regeringen.
De ärendegrupper som förekommer hos nämnden
är följande.
1. Prövning av svenska försvarsuppfinningar.
2. Prövning av utländska försvarsuppfinningar.
3. Årlig omprövning av beslut om hemlighållande.
4. Yttrande till främmande stat med vilken avtal föreligger inför förestående beslut att där häva ett
förordnande om hemlighållande respektive prövning av frågan om att häva ett förordnande om
hemlighållande, om uppfinning upphör att vara
hemlig i den främmande staten.
5. Yttrande till regeringen i vissa fall.
6. Administrativa beslut.
Budgetåret 1995/96 (18 månader) hade Granskningsnämnden 73 fall till prövning. Av dessa förordnades 24 stycken som hemliga, 7 svenska och 17 utländska. Detta är något högre när det gäller svenska
uppfinningar och något lägre när det gäller utländska
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cerad till en registrering. Det skulle därför vara till
fördel om dessa ärenden slutligt kunde avgöras av
FMV. Det skulle innebära en förenkling och avbyråkratisering. Några nackdelar synes inte heller vara
förenade med en sådan reform.
Även beträffande prövning av om utländska försvarsuppfinningar inte längre skall vara hemliga bör
FMV kunna anförtros att självständigt fatta beslut.
Den förstärkta rollen för FMV med förbättring av
samordningen av olika försvarsintressen gör att det
får antas att de olika försvarssynpunkterna har tillförts och prövats i tillräcklig omfattning. En sådan
ordning bör gälla, såväl när det gäller att yttra sig till
en utländsk myndighet som i fråga om att häva ett
förordnande, sedan detta hävts utomlands. När det
gäller att undantagsvis behålla ett förordnande om
hemlighållande för en utländsk försvarsuppfinning,
bör emellertid beslutet fattas av Granskningsnämnden. Beträffande de försvarsuppfinningar som inte är
bilateralt reglerade bör en självständig prövning göras på motsvarande sätt som när det gäller svenska
försvarsuppfinningar.
De argument som förts fram när det gäller FMV:s
kompetens att slutligt bedöma de fall, där det inte
anses vara av väsentlig betydelse för försvaret att en
utländsk försvarsuppfinning hålls hemlig, har givetvis
bärkraft också när de gäller svenska försvarsuppfinningar. Skulle FMV anse att en uppfinning inte behöver hållas hemlig, saknas således rimliga skäl att
från försvarssynpunkt göra en överprövning. FMV:s
bedömning bör därför kunna vara den slutliga också
i de fallen.
FMV bör inte ges rätt att också meddela förordnanden om hemlighållande. I de fall ett förordnande
om hemlighållande bedöms nödvändigt bör det tas
av en myndighet som inte är försvarsanknuten. Vid
beslut om hemlighållanden är det viktigt att alla intressen är representerade. Detta har också flera remissinstanser framhållit. Granskningsnämnden har
en bred intresserepresentation med företrädare för
näringsliv, Patent- och registreringsverket (PRV) och
Försvarsmakten.
Även om PRV, enligt det ursprungliga förslaget,
blev beslutande myndighet skulle behovet av att alla
intressen blir representerade förmodligen kunna tillgodoses på administrativ väg. Detta skulle däremot
inte ge några större rationaliseringsvinster jämfört
med att behålla nuvarande Granskningsnämnd. Det
är därför mest lämpligt att låta Granskningsnämnden
kvarstå som beslutsmyndighet.
Om FMV finner att det är av väsentlig betydelse
för försvaret att uppfinningen hålls hemlig, skall
myndigheten med eget motiverat yttrande överlämna
ärendet till Granskningsnämnden för slutlig prövning. Delar Granskningsnämnden denna bedömning
skall nämnden förordna att uppfinningen inte får offentliggöras eller på annat sätt obehörigen röjas. När
det gäller prövningen och själva bedömningen skall

denna ske på samma sätt som tidigare (se prop.
1971:138 s. 51).
Granskningsnämndens beslut kan enligt nuvarande ordning överklagas till regeringen. Enligt den reform som föreslås skall såväl Granskningsnämnden
som FMV kunna meddela beslut om hemlighållande.
Båda myndigheternas beslut bör därför kunna överklagas. Det är mest lämpligt att ärenden av denna typ
även i fortsättningen överklagas till regeringen. Frågor om tillämpning av lagen om försvarsuppfinningar är inte sådana att domstolsprövning är nödvändig
av hänsyn till den europeiska konventionen om
skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ärendenas karaktär talar snarast
för att det är regeringen som slutligt bör ta ställning i
saken (jfr Slutbetänkande av Fri- och rättighetskommittén, SOU 1994:117 s. 151 f).
Då FMV får en förstärkt roll under beredningen
och är ansvarig för samordningen av de olika försvarsintressena är det rimligt att verket åläggs att
samråda med Försvarsmakten.
Regeringen har delvis beaktat remissinstansernas
synpunkter när det gäller olika tidsfrister. I förslaget
ändras vissa tidsfrister för att möjligheterna att hålla
sig inom tidsramarna skall öka och för att erhålla
samma tidsfrist för internationell och europeisk patentansökan. Förslaget ger också en möjlighet att
hemlighålla patentsökta utländska försvarsuppfinningar i avvaktan på prövning enligt lagen.
Ändringarna bör genomföras den 1 januari 1998.
Något behov av övergångsregler finns inte. De ärenden som inte avgjorts av Granskningsnämnden och
som skall beslutas av FMV bör kunna överlämnas till
FMV för fortsatt prövning.
Kostnader m.m: För Försvarets materielverk innebär
förslagen inte några omfattande organisatoriska förändringar.
För Granskningsnämndens del medför en reform
av detta slag färre antal ärenden att behandla. I endast ett litet antal fall årligen bör Granskningsnämnden komma att behöva ta ställning till en begäran
från FMV:s sida om att en uppfinning skall hållas
hemlig. Granskningsnämnden har också ansvar för
de årliga omprövningsfallen.
För de enskilda uppfinnarna bör reformen medföra att de tidsfrister som nu finns kan hållas och att
antalet myndigheter som medverkar till huvuddelen
av prövningen kan begränsas, vilket är en förenkling.
Inte minst gäller det i förhållande till dem som är
rättsinnehavare till utländska försvarsuppfinningar.
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6 Konkurrensfrågor

6.1

Omfattning/ändamål

att det i ett kortare perspektiv skall vara möjligt att
dra några sådana slutsatser. Det kan dock konstateras att Konkurrenslagsutredningen i sitt betänkande
(SOU 1997:20) gör bedömningen att verkningarna
av den nuvarande konkurrenslagen i huvudsak varit
positiva. När det gäller arbetet med att främja forskning på konkurrensområdet har detta inneburit att
en grund lagts för ökade kunskaper om svenska
konkurrensförhållanden. Några långtgående slutsatser kring hittills uppnådda resultat är inte möjliga att
dra med hänsyn till att verksamheten är relativt ny
och då de understödda forskningsprojekten i flertalet
fall är fleråriga och ännu ej har avslutats.
Med utgångspunkt i de mål som regeringen formulerat och med hänsyn till konkurrensfrågornas
komplexitet och verkets arbetsbörda anser regeringen som helhet att ett tillfredsställande resultat har
uppnåtts. Negativt är dock de långa handläggningstider som uppstått för vissa typer av konkurrenslagsärenden och i det sammanhanget svårigheterna att bli av med den s.k. ärendebulk som följde
på konkurrenslagens ikraftträdande under 1993/94.
Detta har också negativt påverkat möjligheterna att
ägna resurser åt egna initiativ och uppföljande verksamhet.

Sunda konkurrensförhållanden och rättvisa spelregler
för såväl stora som små företag är viktiga förutsättningar för en väl fungerande samhällsekonomi. Konkurrensreglerna och det övervakande arbete som bedrivs av Konkurrensverket, i första hand med stöd av
konkurrenslagens bestämmelser, utgör det huvudsakliga medlet att uppnå en effektiv konkurrens till
nytta för konsumenterna. Utöver lagtillämpningsarbetet har Konkurrensverket uppgifter när det gäller
frågor om avreglering och offentlig sektor, informationsspridning samt vad gäller stöd till forskning på
konkurrensområdet. Det senare arbetet bedrivs med
stöd av det till verket knutna Rådet för konkurrensfrågor. Vidare sker löpande samverkan med länsstyrelserna som har till uppgift att främja konkurrensen
inom sina län.
Inom verksamhetsområdet behandlas även vissa
näringsrättsliga frågor, närmare bestämt den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av Revisorsnämnden. Revisorsnämnden har till huvudsaklig
uppgift att godkänna, auktorisera och utöva tillsyn
över revisorer.
UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE KONKURRENSFRÅGOR
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997 1

89,5

62,3

75,1

1998

1999

2000

65,6

65,6

67,7

1. Inkl. äldreanslag.

6.2

Anslag

C 1.

Konkurrensverket

1995/96

Resultatbedömning och slutsatser

Utgift

85 214

Utgift

58 958

1997

Anslag

62 271

1998

Förslag

62 106

1999

Beräknat

63 815

2000

Beräknat

65 811

Därav

En utvärdering av resultaten av det konkurrensfrämjande arbetet medger inte att några närmare bedömningar görs huruvida insatserna resulterat i ett
allmänt sett ökat konkurrenstryck eller i fråga om
preciserade effekter i konsumentledet. Arbetet är till
sin karaktär alltför långsiktigt och mångfacetterat för

1996

1

Anslagssparande

18 108 2

Utgiftsprognos

69 408

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. 750 0000 kr har dragits in som besparing genom regeringsbeslut 199704-09
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Konkurrensverket är central förvaltningsmyndighet
för konkurrensfrågor. Det redovisade utfallet för
budgetåret 1995/96 visar att medel i väsentlig utsträckning kunnat sparas. De bakomliggande faktorer som förklarar utfallet är bl.a. att nyrekryteringen i
samband med starten av verksamheten budgetåret
1992/93 inte blev av större omfattning än att ca 6
miljoner kronor kunde reserveras för framtiden. Till
detta har kommit att verket under flera år haft en
inte obetydlig personalomsättning med ledtider mellan avgångar och nyrekrytering. Detta har lett till att
förbrukningen av lönemedel och vissa kringkostnader kunnat hållas nere.
Enligt Konkurrensverkets prognos kommer anslagsförbrukningen under 1997 att uppgå till knappt
70 miljoner kronor. En fortsatt stark dominans för
lagtillämpningsarbetet och en ökad anslagsförbrukning under 1997 kan förutses bl.a. med hänsyn till de
särskilda åtgärder som under verksamhetsåret vidtagits för att avarbeta den s.k. ärendebulken. Detta är
enligt regeringens uppfattning en nödvändig prioritering och eventuella överskridanden i förhållande till
anvisade medel kan hanteras genom i anspråktagande av anslagssparandet.
Förutsättningarna för Konkurrensverkets fortsatta
arbete påverkas i viss mån av de åtgärder regeringen
vidtagit efter förslag som lämnats i Konkurrenslagsutredningens betänkande. Här avses de nya s.k. bagatellregler i samband med förvärvsprövning som har
trätt i kraft den 1 juli 1997 och som förutses förenkla
procedurerna för företag och innebära en viss avlastning på verkets arbetsbörda. Utredningen har också
lämnat vissa andra förslag till regeländringar för att
minska verkets ärendebelastning och för att göra systemet enklare och mer effektivt. Dessa och övriga
förslag har remissbehandlats och bereds f.n. i regeringskansliet.

fattningarna om verkets förmåga att tolka lagen och
göra opartiska bedömningar.
När det gäller Konkurrensverkets prestationer kan
konstateras att det under 1995/96 fattats närmare
1300 beslut som rör konkurrenslagen. Verket har
gjort ingripanden mot olika former av konkurrensbegränsande samarbeten och mot missbruk av dominerande ställning. När det gäller förvärvsärenden har
ett stort antal ärenden prövats och avslutats. Negativa beslut har lämnats i ett smärre antal fall medan
flera fall har godkänts först efter det att förvärvsparterna gjort frivilliga åtaganden. Inom ramen för utredningsverksamheten har bl.a. lämnats ett antal
rapporter med förslag till åtgärder för ökad konkurrens på marknader som avreglerats eller som omfattas av konkurrensbegränsande regler. Det gäller t.ex.
områdena långväga busstrafik, inrikesflyg och byggsektorn. Konkurrensverket har under budgetåret
också lämnat ca 200 yttranden över remitterade utredningsförslag som på olika sätt berört konkurrensaspekter.
En genomgripande omorganisation genomfördes
vid verket den 1 september 1995. Syftet med omorganisationen var att effektivisera verksamheten och
att öka utrymmet för ärenden på verkets eget initiativ
och för uppföljning. De erfarenheter som gjorts under verksamhetsåret 1995/96 och därefter är i huvudsak positiva. Som nämnts ovan har under 1997
särskilda åtgärder vidtagits från Konkurrensverkets
sida genom tillsättandet av en särskild avdelning för
avarbetande av gamla ärenden. Denna avarbetning
avses vara avslutad vid utgången av 1997. Prioriteringen innebär dock att det inte är realistiskt med
någon markant ökad andel egna initiativ under verksamhetsåret 1997. Arbetsformer och metoder för den
senare verksamheten måste också utvecklas och preciseras ytterligare. Regeringen förutsätter dock att
ökade insatser i dessa delar skall kunna göras fr.o.m.
budgetåret 1998.

Regeringens överväganden
Regeringens bedömningar med anledning av
revisionens iakttagelser

Resultatinformation
För att underlätta bedömning av måluppfyllelse, och
som en grund för Konkurrensverkets utvecklingsoch planeringsarbete, låter myndigheten med jämna
mellanrum undersöka vad viktiga intressentgrupper
anser om verksamheten. Årsredovisningen för
1995/96 redovisar härvid att förtroendet för verket
varken är stort eller litet och att den uppmätta nivån
verkar ha stabiliserats. Attityden till konkurrenslagen
är mindre positiv än vid tidigare mätningar och undersökningen av den ”kundupplevda kvaliteten” visar i huvudsak på en försämring jämfört med tidigare. Detta gäller bl.a. möjligheterna att hos verket få
snabba och enkla besked. En positiv utveckling har
dock kunnat noteras på vissa punkter, det gäller upp-

Riksrevisionsverket har inte lämnat några invändningar i sin revisionsberättelse avseende Konkurrensverket.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående gör regeringen bedömningen att resurstilldelningen till Konkurrensverket för budgetåret 1998 bör ligga kvar på i
stort sett oförändrad nivå. En smärre nivåminskning
vidtas med hänsyn till omfattningen av de medel som
kunnat sparas sedan tidigare samt behovet av att under kommande budgetår upprätthålla nivån på det
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forskningsfrämjande arbetet inom ramen för anslaget
C 2 Konkurrensforskning.
En ökad prioritet bör ges åt arbetet med att ta egna initiativ och ifråga om aktiva uppföljningsåtgärder
av redan fattade beslut.

C 2.
1995/96

Konkurrensforskning
Utgift

4 306

Utgift

3 365

1997

Anslag

1 736

1998

Förslag

3 473

1999

Beräknat

1 807

2000

Beräknat

1 844

Därav

1996

Det forskningsfrämjande arbetet startades under
budgetåret 1993/94. Hittills har totalt 36 forskningsprojekt erhållit stöd. Sedan verksamheten startades
har ett ökat intresse för forskningsområdet inom
universitet och högskolor iakttagits. Fler studenter
och forskare riktar in sig på områden med anknytning till konkurrensfrågorna. Härmed ökar den teoretiska kunskapsbasen vilket i sin tur leder till fler
empiriskt inriktade forskningsprojekt. Det kan gälla
undersökningar av konkurrensförhållanden på den
svenska marknaden och effekter av konkurrensbegränsningar och regleringar av olika slag. Sådana
studier har betydelse för Konkurrensverkets arbete
på såväl kort som lång sikt, inte minst för det fortlöpande arbetet med egen kompetensutveckling. Genom Rådet för konkurrensfrågor och det stöd som
lämnas till forskningen får verket också kontaktytor
och möjlighet till utbyte med den akademiska världen i form av exempelvis seminarieverksamhet. Verket har tagit initiativ till en särskild utvärdering av
inriktningen av den hittillsvarande verksamheten.
Utvärderingen väntas bli klar senare i höst.
Regeringen redovisade i förra budgetpropositionen en ambition att upprätthålla tillfredsställande
nivå på storleken av det särskilda anslaget till konkurrensforskningen. En viss överföring av medel från
verkets förvaltningsanslag budgetåret 1998 bedöms
nu av regeringen vara möjlig. Sammantaget med de
resurser som inom ramen för forskningsanslaget förutses kunna sparas från innevarande budgetår torde
enligt regeringens uppfattning den forskningsfrämjande verksamheten kunna hållas på en rimlig nivå
under budgetåret 1998.

1

Utgiftsprognos

5 650

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Konkurrensverket disponerar medlen under anslaget
för att främja och stödja forskning inom konkurrensområdet. Verksamheten syftar till att ge kunskap
om olika marknaders funktionssätt, effekter av konkurrensbegränsningar samt verkningarna av olika
konkurrenspolitiska medel.
Vid ingången av innevarande budgetår fanns en
reservation om 12,1 miljoner kronor på det äldre reservationsanslaget för samma ändamål. Det belopp
som i praktiken finns disponibelt för nya satsningar
är dock betydligt mindre. Detta sammanhänger med
att redovisningen av utgifter endast avser faktiskt utbetalade medel. Beslutade men ej utbetalda medel
redovisas ej, liksom ej heller de s.k. uppbundna medel som öronmärks för att kunna fullfölja fleråriga
projekt. Av den redovisade reservationen vid ingången av innevarande budgetår utgjorde 8,4 miljoner kr
sådana uppbundna medel till följd av tidigare beslut.
Vid den senaste beslutsomgången i maj 1997 har ytterligare drygt 4,8 miljoner kr bundits upp. Med
hänsyn till de övriga kostnaderna för verksamheten
innebär detta att uppskattningsvis endast cirka en
halv miljon kronor av hittills anvisade medel kvarstår
inför budgetåret 1998 i form av ej öronmärkta medel.

Slutsatser
Ett mer långsiktigt ställningstagande till inriktningen
och omfattningen av verksamheten bör anstå till nästa års budgetarbete med hänsyn bl.a. till den utvärdering av verksamheten som vidtagits och vars resultat
kommer att presenteras senare i höst.

Regeringens överväganden

6.3

Övriga frågor

6.3.1

Avgiftsfinansierad verksamhet

Revisorsnämnden
Revisorsnämnden har till uppgift att handlägga frågor om godkännande, auktorisation och tillsyn av
revisorer samt registrering av revisionsbolag.
Det övergripande målet för myndighetens verksamhet är att den skall leda till att samhällets behov
av kvalificerade oberoende externa revisorer och revisionsbolag tillgodoses samt att den revisionsverk-

Resultatinformation
Verkets forskningsfrämjande arbete sker främst genom det stöd som lämnas till forskningsprojekt inom
universitet och högskolor. Discipliner som berörs är
juridik, företagsekonomi och nationalekonomi. Därutöver utnyttjas medlen bl.a. för seminarier och för
arrangerandet av viss konferensverksamhet.
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TABELL: REVISORSNÄMNDEN RESULTATBUDGET (TUSENTAL KRONOR)
OFFENTLIGRÄTTSLIG
VERKSAMHET

INTÄKTER (SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT-KOSTNAD)

KOSTNADSTÄCKNING
%

UPPDRAGSGIVARE
STATEN %

UPPDRAGSGIVARE
ÖVRIGA %

Utfall 1995/96

15 539

13 713

1 826

112

-

100

Varav 1996

10 748

9 574

1 174

112

-

100

Prognos 1997

10 920

11 815

-895

92

-

100

Budget 1998

10 750

11 450

-700

94

-

100

Beräknat 1999

10 750

Beräknat 2000

10 750

samhet som de bedriver är av hög kvalité och uppfyller höga etiska krav.
Revisorsnämnden skall vid fullgörandet av sin tillsynsuppgift prioritera egna initiativ. Nämnden skall
också prioritera att tillämpningsföreskrifter till lagstiftningen, i de delar som inte berörs av pågående
lagöversyn, färdigställs.
En lagöversyn pågår av de regler i den nya lagen
om revisorer (1995:528) som behandlar ägandet av
revisionsbolagen samt de problem och frågeställningar som är förknippade med detta (Dir. 1996:106).
Det gäller bl.a. tillsynsmyndighetens möjligheter att
bedriva en effektiv tillsyn och riskerna för att revisorernas oberoende kan komma i fara.
I prop. 1996/97:47 Ändringar i lagen om revisorer
föreslog regeringen kompletterande övergångsbestämmelser till lagen (1995:528) om revisorer med
anledning av ovan nämnda översyn. De nya reglerna
trädde i kraft den 1 januari 1997. Enligt dessa skall
revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt äldre bestämmelser anses som registrerat enligt de
nya bestämmelserna. Giltighetstiden för en sådan registrering går ut fem år från dagen för godkännandet
eller auktorisationen, dock tidigast vid utgången av
år 1998.
Utredningen kommer att redovisa sitt uppdrag
först i september 1998. Regeringen föreslår därför att
giltighetstiden går ut tidigast vid utgången av år
2000. Ändringen är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande saknar betydelse. Yttrande från Lagrådet har därför inte inhämtats.

kunna fullgöra en sådan uppgift har Revisorsnämnden bedömt det nödvändigt att förstärka organisationen med kvalificerad revisorskompetens. Sökandet
efter lämpliga personer har pågått sedan Revisorsnämnden bildades. En rekrytering gjordes först
under budgetårets slutskede.
Revisorsnämnden kommer under 1997 att inrikta
resurserna på att bygga upp den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten så att den kan vara i full
gång budgetåret 1998, att färdigställa tillämpningsföreskrifter för lagstiftningen (i delar som inte berörs
av pågående lagöversyn) och att inrätta och första
gången avhålla revisorsexamen och högre revisorsexamen.
Revisorsnämndens verksamhet är avgiftsfinansierad. Det beräknade underskottet under 1998 sammanhänger med att summan av de avgifter som
nämnden beräknar att få in för examinationsverksamhet under 1998 kraftigt understiger produktionskostnaderna för examination och lämplighetsprov.
Fram till år 2002 är det inte obligatoriskt att genomgå revisorsexamen eller högre revisorsexamen. Godkännande och auktorisation kan sökas enligt övergångsbestämmelser. Revisorsnämnden räknar därför
med att ytterst få kommer att genomgå examen under de närmaste åren. Revisorsnämnden förutser
dock att det överskott som uppkommit under nämndens första verksamhetsår 1995/96, ca 1,8 miljoner
kr, kan tas i anspråk för att täcka de underskott som
förväntas uppstå under åren fram till sekelskiftet.

Regeringens bedömningar med anledning av
revisionens iakttagelser

Resultatbedömning
Budgetåret 1995/96 var Revisorsnämndens första
verksamhetsår. Jämförelsesiffror bakåt i tiden saknas
därför. Det kan konstateras att Revisorsnämnden har
bedrivit sin verksamhet i enlighet med de uppsatta
verksamhetsmålen. Måluppfyllelsen är dock svår att
bedöma p.g.a. den korta tid som Revisorsnämnden
bedrivit sin verksamhet.
Revisorsnämnden har inte kommit igång med någon systematisk uppsökande tillsynsverksamhet under budgetåret. En sådan tillsyn är en utvidgning av
revisorstillsynen som inte tidigare bedrivits. För att

Regeringen konstaterar att det vid Riksrevisionsverksets granskning av Revisorsnämndens årsredovisning
för 1995/96 inte framförts några invändningar.

Slutsatser
Mot bakgrund av ovanstående bedömer regeringen
att inriktningen av den verksamhet som bedrivs vid
Revisorsnämnden skall behållas oförändrad för år
1998.
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6.3.2

långsiktiga spelreglerna på området bäst formuleras.
I sina diskussioner skall rådet beakta att förutsättningarna för konkurrens skiljer sig i olika delar av
landet.

Råd för konkurrens på lika villkor
mellan offentlig och privat sektor

En särskild utredare fick under år 1994 av regeringen
i uppdrag att kartlägga och vid behov föreslå åtgärder för att motverka konkurrensproblem i samband
med att offentliga och privata aktörer möts på
marknaden (dir. 1994:72). Utredaren presenterade
sina slutsatser i betänkandet Konkurrens i balans åtgärder för en ökad konkurrensneutralitet vid offentlig prissättning m.m. (SOU 1995:105).
Utredaren föreslog en särskild lagstiftning med
krav på att offentlig näringsverksamhet under vissa
förutsättningar skall redovisas skild från annan verksamhet, att priset skall baseras på en kostnadskalkyl
som täcker alla typer av kostnader och att prissättningen inte får medföra en från allmän synpunkt
otillbörlig prissättning. Överträdelse av lagen föreslogs kunna leda till ett förbud vid vite att fortsätta
det konkurrenssnedvridande förfarandet. Frågor om
sådant förbud föreslogs kunna prövas av Marknadsdomstolen. En tillsynsmyndighet skulle enligt förslaget inrättas för tillämpning av lagen.
Remissbehandlingen visade att åsikterna går starkt
isär om vilka åtgärder som kan behövas för att skapa
en konkurrens på lika villkor. I fortsatta diskussioner
med representanter för offentlig och privat sektor har
framkommit att ett lämpligt sätt att hantera frågan
bedöms vara att det bildas ett partssammansatt forum för frågor om konkurrens på lika villkor på kort
och lång sikt.
Ett sådant forum avses därför inrättas i form av
ett råd för frågor om konkurrens på lika villkor
mellan offentlig och privat sektor. I rådet skall ingå
representanter för offentlig och privat verksamhet.
Rådets uppgift skall vara att, med beaktande av de
olika grundförutsättningar som gäller för privat och
offentlig sektor, söka undanröja konkurrenskonflikter mellan privat och offentlig verksamhet. Rådets
verksamhet skall inriktas på fall av allmänt intresse
och särskild uppmärksamhet skall ägnas åt frågor
som rör prissättning och konkurrens på så lika villkor som möjligt. Verksamheten skall syfta till att ge
vägledning för framtiden om hur konkurrenssnedvridande förfaranden kan undvikas och om möjligt att
vissa typer av konkurrenskonflikter kan mönstras ut.
Rådet skall fortlöpande samråda med Konkurrensverket och Nämnden för offentlig upphandling
samt med andra berörda organ t.ex. inom redovisningsområdet.
Med utgångspunkt i de erfarenheter rådet fortlöpande får av förhållandena på marknaden skall rådet
skaffa sig en samlad bild av vad som kan vara osund
konkurrens. Med detta som underlag skall rådet diskutera principiella konkurrensfrågor, sprida information om goda exempel på en väl fungerande konkurrens och söka nå en samsyn för framtiden om hur de

6.3.3. Länsstyrelsernas konkurrensfrämjande arbete
Länsstyrelserna skall enligt konkurrensförordningen
(1992:173) främja konkurrensen. De skall bl.a. informera om konkurrensfrågor, uppmärksamma
Konkurrensverket på förhållanden som tyder på
överträdelser av konkurrensbestämmelserna, uppmärksamma regleringar som hindrar en effektiv
konkurrens samt lämna förslag till och, efter samråd
med Konkurrensverket, redovisa förslag till avregleringar och andra åtgärder för att undanröja konkurrenshinder i offentlig sektor.
Länsstyrelserna har också under räkenskapsåret
haft ett regeringsuppdrag att informera om EG:s
statsstödsregler samt att följa utvecklingen på elmarknaden.

Bedömning
Länsstyrelserna har under året i huvudsak ägnat sig
åt regeringsuppdraget.
I regeringsuppdraget valdes sex länsstyrelser
(Västerbotten, Jämtland, Kopparberg, Stockholm,
Kronoberg, Malmöhus) ut som skulle ta fram en
modell för hur konkurrensaspekter kan vägas in i
stödgivningen i länsstyrelsernas egen verksamhet
Detta arbete har redovisats i en rapport till regeringen med förslag till åtgärder i syfte att bidragsgivningen skall bli mer konkurrensneutral och därmed
mera effektiv.
Länsstyrelserna har också ägnat sig åt olika typer
av projekt och enstaka uppgifter på området. Det är
dock svårt att utifrån den information som givits i
årsredovisningarna värdera hur arbetet har utförts
och på vilken nivå.
Ett allmänt intryck är att länsstyrelserna på grund
av resursbrist inte haft möjlighet att ta några nya initiativ på området. Kontaktverksamheten med Konkurrensverket bör emellertid på sikt leda till fler och
fördjupade aktiviteter.
I regleringsbrevet för 1997 har också lämnats mer
preciserade verksamhetsmål för länsstyrelserna. Detta bör kunna leda till en större aktivitet på området
och ge bättre ledning för vad länsstyrelserna kan arbeta med.
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7 Teknisk forskning och utveckling

7.1

Omfattning/ändamål

Målet för verksamhetsområdet är att stärka näringslivets kompetensutveckling, konkurrenskraft och tillväxt. Detta görs genom att en stor del av de näringspolitiska medlen anvisas till teknisk forskning och
utveckling.
Verksamheten inom området bedrivs av myndigheterna Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, och Rymdstyrelsen som initierar och finansierar forsknings- och utvecklingsprojekt samt
tillhandahåller tjänster och resurser som bidrar till
näringslivets förnyelse och tillväxt. Inom området
anvisas dessutom medel avseende bidrag till Stiftelsen
Sveriges teknisk- vetenskapliga attachéverksamhet,
STATT, och Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.
Riktlinjerna för verksamhetsområdet för åren
1997 – 1999 lades fast i proposition Forskning och
samhälle (prop. 1996/97:5, bet. 1996/97:UbU43,
rskr. 1996/97:99).

2 253,2

1 697,8

1 551,5

1998

1999

2000

1 246,6

1 271,6

1 297,9

Anslag

D 1.

Teknisk forskning och
utveckling

1995/96
Därav

1996

Utgift

1 181 618

Utgift

1 029 726

1997

Anslag

783 447

1998

Förslag

672 953

1999

Beräknat

686 385

2000

Beräknat

700 326

1

Anslagssparande

978 709

Utgiftsprognos

925 500

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget disponeras av främst Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK. Det övergripande
målet för verksamheten är att bidra till att stimulera
näringslivets teknikutveckling och skapa gynnsamma
förutsättningar för företagen genom en konkurrenskraftig och industriinriktad FoU-miljö i landet, anslaget skall vidare bidra till att skapa lika goda förutsättningar för näringslivets teknikutveckling som de
som råder i våra viktigaste konkurrentländer. För
detta krävs vetenskaplig och teknisk kunskap och
kompetens inom områden som är av särskilt intresse
för näringslivet. NUTEK:s forskningsprogram skall
utformas så att ett starkt engagemang från näringslivet uppnås samtidigt som insatserna medverkar till
att nya teknikbaserade företag etableras och att tillväxtmöjligheterna i befintliga företag tillvaratas.
Insatserna skall initiera och stödja forskning och
utveckling inom viktiga generiska områden såsom
informationsteknik, bioteknik och materialteknik.
Prioriterade områden är processteknik, miljöteknik,
verkstadsteknik, transportteknik och medicinsk teknik. Andra insatsområden är Komplexa tekniska system, Mindre företags kompetens- och teknikförsörjning, Tjänsteproduktion och IT-användning samt
Människa, teknik, organisation (MTO). Inom anslaget ryms medel för kompetenscentrum, industriforskningsinstitutens kollektiva forskningsprogram

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE TEKNISK FORSKNING OCH UTVECKLING
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

7.2

För år 1998 har besparingar gjorts med 110 miljoner
kronor på anslaget D 1 Teknisk forskning och utveckling, med 57,7 miljoner kronor på anslaget D 3
Rymdverksamhet samt med 2 miljoner kronor på
anslaget D 4 Bidrag till Stiftelsen Sveriges tekniskvetenskapliga attachéverksamhet.
Prioriteringarna under anslagen kommer att anpassas till de förändrade anslagsnivåerna.
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samt särskilda program för fordonsteknik, flygteknik, verkstadsteknik och träråvarubaserad industri.
Programmet för träråvarubaserad industri går in
på sitt andra år av en treårig förlängning. Programmets storlek beräknas till 10 miljoner kronor årligen.
Det fordonstekniska programmet går in på sitt andra
år i en femårig förlängning. Medelstilldelningen beräknas till 30 miljoner kronor per år. Medel anvisas
också för deltagande i det europeiska forskningssamarbetet EUREKA och för åtgärder som syftar till
att stimulera svenskt deltagande i EU:s ramprogram
för forskning och utveckling. (Prop 1996/97:5,
Forskning och samhälle).
Med anledning av de neddragningar som gjorts på
förevarande anslag har förhandlingar förts som utmynnat i att en del av finansieringen av vissa forskargrupper övertagits av Stiftelsen för strategisk
forskning. Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling har övertagit basfinansieringen av industriforskningsinstituten, såsom beskrivits i regeringens
ekonomiska vårproposition (prop. 1996/97:150, bet.
1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:224), med ca 100
miljoner kronor per år t.o.m. den 31 december år
1999. Den sistnämnda stiftelsen finansierar även vissa omstruktureringskostnader i samband med bolagisering av industriforskningsinstitut och andra strukturförändringar. På detta sätt har redan under
innevarande budgetår ungefär hälften av de gjorda
besparingarna på anslaget D 1 kunnat ersättas med
stiftelsemedel.

gram. Samarbeten, nätverk och resultatöverföring
byggs in i programmen med målet att den kunskap
och kompetens som projekten utmynnar i skall nyttiggöras i näringslivet. NUTEK blir på detta sätt en
mycket viktig aktör inom området tekniköverföring
och samverkan mellan högskola och näringsliv. Ett
viktigt exempel på prestation är de nu uppstartade
28 kompetenscentrum vid landets högskolor. Syftet
med kompetenscentrum är att skapa starka forskningsmiljöer vid svenska högskolor där företag aktivt
medverkar med såväl arbetsinsatser som finansiering.
Effekten av varje centrum är att ett nytt samarbete
mellan näringsliv och högskola etablerats. Det långsiktiga samarbetet är till nytta för näringlivet samtidigt som det berikar högskolan och ställer forskarna
inför aktuella problemställningar.
Effekten av NUTEK:s insatser är bl.a att kompetensnivån höjs i företagen, att verksamheten vid landets högkolor i större utsträckning används som en
resurs för näringslivet och att forskning kommer till
stånd på områden av särskild betydelse för näringslivets förnyelse och tillväxt. Detta bidrar ytterst till
förbättrade och nya produkter och system inom näringslivet, stärkt lönsamhet, stärkt långsiktig utveckling, industriell förnyelse och stärkt konkurrensförmåga samt miljövinster.

TABELL: BEMYNDIGANDE ATT TECKNA AVTAL
OM LÅNGSIKTIG FORSKNING OCH UTVECKLING

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Regeringen bedömer att verksamheten avseende teknisk forskning och utveckling bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och att de resultat som uppnåtts väl
svarar mot de fastställda målen.
Resultat av forskningsverksamhet syns främst på
längre sikt och kan vara svåra att koppla till viss finansiär. NUTEK:s prestationer inom området teknisk forskning och utveckling ger effekter i flera led
och under lång tid. Prestationerna består huvudsakligen av att överblicka behov av FoU-insatser som svarar mot de mål som föreligger, initiera, etablera och
driva FoU-program samt därefter följa upp, informera om resultaten, utvärdera och återföra erfarenheterna i planeringsprocessen. Uppgiften att bidra till
tekniköverföringen mellan högskola och näringsliv
har fått en ökad vikt.
NUTEK:s insatser för FoU formuleras i nära samarbete med företag och inom forskarsamhället. Ca
900 personer är engagerade i ett nätverk av styr- och
referensgrupper som tillsammans med NUTEK:s
handläggare styr verksamheten. Under budgetåret
1995/96 löpte ett femtiotal större forskningspro-

BEMYNDIGANDEBEHOV
(MILJONER KRONOR)

1999

2000

2001

2002

Bemyndigandebehov
för tidigare gjorda och
under 1998 planerade
åtaganden

575

500

425

130

Informationsteknik
Närings- och teknikutvecklingsverket, NUTEK, har
på uppdrag av regeringen föreslagit en nationell strategi med syfte att förnya och bredda den industriella
utvecklingsbasen för svensk IT-industri för att därigenom stimulera det svenska näringslivets förnyelse
inom bransch- och produktområden med särskilt
stor tillväxtpotential. En sådan nationell strategi
kommer även att få inverkan på det nationella FoUsystemet och har som yttersta mål att skapa nya,
tekniskt kvalificerade, arbetstillfällen med långsiktig
bärighet.
En viktig del i en sådan strategi är att öka volymen
av vissa strategiskt viktiga, ofta utländska, industriinvesteringar till Sverige. NUTEK har visat att Sverige kan ha goda förutsättningar att i konkurrens med
andra länder locka utländska storföretag att förlägga
nya produktionsanläggningar för halvledarkomponenter till Sverige. Det rör sig om mycket stora inves58
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teringsbelopp, ca 10 miljarder kronor per fabrik, vilket beräknas motsvara ca 1.000 direkta arbetstillfällen. Den sekundära effekten beräknas generellt till
ytterligare ca 2.000 arbetstillfällen per fabrik.
Andra europeiska länder, bl.a. England och
Irland, har varit framgångsrika i att med stöd av nationella strategier och program samt marknadsföring
locka till sig utländska, främst amerikanska och asiatiska, företag.
Om Sverige ska kunna vara med i den process
som karaktäriserar de internationella halvledarföretagens etableringsbeslut måste Sverige överväga att
agera på liknande sätt som de länder vi konkurrerar
med.
NUTEK:s principförslag innebär att det tillsätts en
särskild organisation inom lämplig befintlig myndighet som med särskild uppgift under en tidsrymd av i
första hand fem år ska svara för genomförandet av
den nationella strategin när det gäller att koordinera
och genomföra riktade aktiviteter mot den internationella halvledarindustrin i det övergripande syftet
att förmå några av dessa att inom femårsperioden ha
etablerat nya fabriker i Sverige. NUTEK föreslår vidare att tre separata arbetsgrupper tillsätts varav två
med industriell inriktning (”elektronik och ITtjänster” resp. ”halvledar- och komponenttillverkning”) och en med inriktning mot ”utbildning, FoU
och klusterbildning”.
En annan viktig del i den föreslagna strategin är
att skapa förutsättningar för att underlätta bl.a. ovan
nämnda utländska investeringar. Ett sådant program
saknas idag och måste efter förslag från regeringen
godkännas av såväl riksdagen som EUkommissionen. Sverige bedöms knappast ha någon
reell möjlighet att delta i den internationella länderkonkurrensen om dessa fabriksetableringar om vi
inte samtidigt har möjlighet att kunna erbjuda statligt etableringsstöd. Exempel på sådant stöd är att
staten ställer ut garantier. Vad avser ett eventuellt
garantiprogram är det ej möjligt att nu bestämma
omfattningen av ett sådant. Regeringen föreslår därför att riksdagen bemyndigar regeringen dels att
ställa ut kreditgarantier utan att beloppet för tillfället
begränsas, dels att principen om riskrelaterad avgift
för garantier kan frångås. Denna möjlighet ska ses
som en beredskap och kunna ianspråktas i fall där
frågan om fabriksetablering/-ar aktualiseras. Regeringen avser återkomma till riksdagen senast under
våren 1998 med närmare förslag till uformning och
omfattning av det här föreslagna ekonomiska programmet för att gynna nyetableringar av bl.a. halvledarfabriker i Sverige.
Ett tredje viktigt element är att ovan nämnda strategi och program även återspeglas i forsknings- och
utbildningssystemet. Målet är att det ska finnas en
tillräckligt stor och tydlig försörjningskompetens i
landet för att bl.a. utländska halvledartillverkare ska
finna Sverige intressant som investeringsland och för
att en kompetent och konkurrenskraftig svensk

framtidsindustri ska kunna baseras på elektronik och
mjukvara.
Regeringen delar i allt väsentligt NUTEK:s förslag
och bedömningar.

Slutsatser
Resultatbedömningen har inte föranlett förändringar
av övergripande mål. Det övergripande mål som
gäller för perioden 1997 – 1999 bör ligga fast.
I den ekonomiska vårpropositionen (prop
1996/97:150) beräknas en varaktig besparing på 119
miljoner kronor från 1998 förutom de besparingar
på 286,6 miljoner kronor som genomförts för budgetåret 1997. En del av dessa besparingar har kunnat
kompenseras genom att stiftelsemedel tagit över finansieringen av vissa forskargrupper och industriforskningsinstitutens basfinansiering. Sammantaget
kommer dock NUTEK att, även under budgetåret
1998, tvingas ompröva sitt stöd till flera olika forskningsprogram. Denna omprövning bör tillställas regeringen för kännedom.
De stora förändringar som genomförts av NUTEK:s ekonomiska ramar har lett till behov av en
översyn av strukturen på verksamheten under anslaget D1. Denna översyn som redan inletts har till syfte
att åstadkomma mer koncentrerade insatser på nya
men något färre områden än tidigare.
För budgetåret 1997 har regeringen, i likhet med
tidigare budgetår av riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut som rör teknisk forskning och
utveckling m.m. vilka innebär åtaganden för flera
budgetår. Även under budgetåret 1998 bör det finnas
möjlighet att för delar av verksamheten göra ekonomiska åtaganden som exempelvis omfattar långsiktiga FoU-program.
Det bör ankomma på regeringen att utfärda närmare föreskrifter för medlens användning.

D 2. Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader
1995/96

Utgift

8 731

Utgift

6 102

1997

Anslag

14 270

1998

Förslag

14 351

1999

Beräknat

14 797

2000

Beräknat

15 257

Därav

1996

1

Anslagskredit
Utgiftsprognos

86

14 184

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Under anslaget anvisas medel till förvaltningskostnader vid Rymdstyrelsen. Regeringens överväganden
redovisas under anslaget D 3 Rymdverksamhet.
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Övergripande näringspolitiska mål för Rymdstyrelsens verksamhet är att åstadkomma ökad

grammet. Målsättningen är att programmen skall
leda till praktisk operativ tillämpning inom 3-4 år.
Industriutveckling sker inom alla Rymdstyrelsens
program som innehåller industriarbete. I syfte att
långsiktigt höja industrins kompetens inom dess specialområden har därutöver ett nationellt, med industrin samfinansierat, industriutvecklingsprogram inrättats.
Huvuddelen av den svenska rymdverksamheten
bedrivs i internationellt samarbete, framför allt inom
European Space Agency, ESA. Samarbetet avser
långsiktiga utvecklings- och tillämpningsprogram inom bl.a. jordobservation (fjärranalys) och telekommunikation samt rymdtransporter genom Arianeprojektet och dess efterföljare. Inriktningen på det
svenska deltagandet i ESA bestäms i stor utsträckning av den speciella kompetens som utvecklats under en lång rad av år. Industrins deltagande sker på
en hög teknisk nivå, t.ex. Saab Ericsson Space med
feltoleranta datorer för satelliter och för styrning av
Ariane-raketen och Volvo Aero Corporation med
motordelar för Ariane-raketen. Rymdbolaget deltar
med rymdtjänster som drift av rymdbasen Esrange
och ESA:s satellitstation Salmijärvi och utvecklingsarbete inom elektronik och mekanik samt metodik
för bearbetning och analys av satellitbilder. Sverige
stödjer det arbete som pågår inom ESA för att effektivisera organisation och arbetssätt.
Samarbetet med Frankrike domineras av fjärranalysprogrammet SPOT som har pågått under
många år. Samarbetet är grunden för verksamheten
inom Satellitbild, dotterbolag till Rymdbolaget, med
betydande verksamhet i Kiruna.

– konkurrenskraft genom att svensk industri ges
förutsättningar att utveckla konkurrenskraftiga
rymdprodukter och rymdtjänster,
– teknikspridning som skall ge positiva näringseffekter även utanför rymdindustrin,
– europasamverkan innebärande att Sverige skall
vara en attraktiv partner i det europeiska industrisamarbetet,
– regionutveckling som bidrar till näringslivets utveckling i Kiruna-regionen.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte
riktat några invändningar i revisionsberättelsen avseende Rymdstyrelsen.

D 3. Rymdverksamhet
1995/96

Utgift

795 676

Utgift

626 732

1997

Anslag

576 091

1998

Förslag

524 013

1999

Beräknat

535 132

2000

Beräknat

547 024

Därav

1996

1

Anslagskredit
Utgiftsprognos

2 232

573 859

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Regeringens överväganden
Under detta anslag anvisas medel för rymdforskning,
fjärranalys och industriutveckling samt för deltagande i det europeiska rymdsamarbetet inom European
Space Agency, ESA, och Sveriges bilaterala samarbete
främst med Frankrike.
Inom ramen för den nationella rymdforskningen
bedrivs satellitprojektet Odin. Projektet, som är mera
avancerat än tidigare satellitprojekt, bedrivs under
svensk ledning i samarbete med Finland, Frankrike
och Kanada. Det vetenskapliga syftet är att kartlägga
förekomsten av bl a vattenånga, syrgas och ozon såväl i astronomiska objekt som i jordens atmosfär.
Arbetet med denna komplexa satellit fortgår och
uppsändning planeras att ske under år 1998.
Mål för det nationella fjärranalysprogrammet är
att såväl satellitbaserad som icke satellitbaserad fjärranalysteknik skall utnyttjas för angelägna tillämpningar. Under 1995/96 har beslutats om fyra långsiktiga
och
målinriktade
programområden,
miljöövervakning, topografisk kartläggning, skogsbruk och meteorologi som en del av fjärranalyspro-

Resultatinformation
Rymdverksamheten och dess resultat framställs klart
och informativt i årsredovisningen.
Verksamheten är av långsiktig karaktär och dess
resultat syns därför främst på lång sikt. Effekten av
Rymdstyrelsens samlade insatser är bl.a. att kompetensnivån höjs inom rymdföretagen och att dessas
konkurrenkraft stärks internationellt. Saab Ericsson
Space och Volvo Aero Corporation får i ökande grad
kommersiella kontrakt utanför ESA etc., vilket visar
att konkurrenskraften ökar hos den svenska rymdindustrin.
Rymdteknisk kunskap förs ut i samhället på flera
sätt. Ett viktigt sådant är via rymdindustrins samverkan med universitet och högskolor. Både Saab Ericsson Space och Volvo Aero Corporation har flera
doktorander verksamma. De två företagen ingår i
stora svenska industrikoncerner och sprider sitt kunnande till andra delar av koncernen och till underleverantörer.
60
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Rymdstyrelsens satsningar inom fjärranalysprogrammet har bl.a. resulterat i ökade möjligheter att
använda fjärranalysteknik för angelägna samhälleliga
tillämpningar. I ett europeiskt samarbete, Clean Seas,
studeras möjligheter att med såväl optiska som radarbaserade satellitsystem detektera föroreningar,
t.ex. oljespill eller den giftiga blågröna algens blomning. Metodutveckling pågår som har resulterat i att
satellitbaserad fjärranalys kan användas i marin miljöövervakning i nordiska vatten.
Satellitbaserad fjärranalys används operationellt
inom det norrländska skogsbruket av Assi Domän
för att hålla skogskartan aktuell. Även MoDo Skog
AB och SCA Skog AB prövar satellitfjärranalys. Utveckling av metoder för statistisk analys av beståndsegenskaper pågår.
Flera tillämpningar har lett till efterfrågade kommersiella produkter. En sådan är Rymdbolagets utveckling av flygburna havsövervakningssystem som
säljs över hela världen och är ett hjälpmedel för sjöräddning, övervakning av miljöstörningar och gränsöverträdelser liksom för allmän övervakning av havsytan.
Rymdaktiviterna har en positiv inverkan på näringsverksamheten i Kiruna. Under år 1996 inrättades ett miljö- och rymdinstitut (MRI) och ett miljödatacenter (MDC) i Kiruna, vilket kommer att ge
ytterligare positiva effekter på näringsverksamheten.
Uppbyggnad av dessa verksamheter kommer att pågå de närmaste åren.

Slutsatser
Regeringen bedömer att rymdverksamheten i allt väsentligt bedrivits på ett ändamålsenligt sätt och att de
resultat som uppnåtts väl svarar mot de fastställda
målen.
Resultatbedömningen har inte föranlett förändringar i de övergripande målen. De näringspolitiska
mål som gäller för perioden 1997-1999 bör ligga
fast.
Även under budgetåret 1998 bör det skapas möjlighet att för delar av verksamheten göra ekonomiska
åtaganden som exempelvis omfattar långsiktiga program under en flerårig planeringsperiod. Regeringen
bör därför av riksdagen bemyndigas att under budgetåret 1998 få fatta beslut om stöd till rymdverksamhet som innebär utgifter om högst 338,1 miljoner
kronor under kommande budgetår.
Som en följd av att riksdagen godkänt den inriktning av besparingsåtgärder som regeringen förordat
för budgetåret 1998 (prop 1994/95:100 bil. 13, bet.
1994/95:NU18, rskr. 1994/95:300) minskas anslaget
med 50,7 miljoner kronor. Vidare har en besparing
på 7 miljoner kronor gjorts på anslaget för att finansiera av regeringen föreslagna utgiftsökningar (prop.
1996/97:150,
bet.
1996/97:FiU20,
rskr.
1996/97:284).

D 4. Bidrag till Stiftelsen Sveriges
teknisk-vetenskapliga
attachéverksamhet

Övrigt
För budgetåret 1997 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 år 1998 beräknas till
1 259,6 miljoner kronor.

1995/96

Utnyttjat bemyndigande
t.o.m.
1995/96
Anvisat bemyndigande
för 1997

1998

1999

2000

2001

SUMMA

451,8 1

409,2

338,1

432,3

1 179,6

28,9

37,7

37,4

4,9

80,0

71,0

72,1

195,0

338,1

517,9

447,6

632,2

1 597,7

Begärt bemyndigande
för 1998
Summa

480,7

48 800

Utgift

32 533

1997

Anslag

32 533

1998

Förslag

29 892

1999

Beräknat

29 892

2000

Beräknat

29 892

Därav

1996

1

0
Utgiftsprognos

32 533

1. Beloppen anges i tusental kronor.

TABELL: BEMYNDIGANDEN ATT TECKNA AVTAL
OM LÅNGSIKTIG FORSKNING OCH UTVECKLING
ÅR

Utgift

Stiftelsen Sveriges teknisk-vetenskapliga attachéverksamhet, STATT, är en offentlig stiftelse med svenska
staten och Ingenjörsvetenskapsakademien som huvudmän. Syftet med verksamheten är att - genom bevakning och rapportering om den tekniska och industriella utvecklingen inom olika industrinationer bidra till ökad produktivitet och konkurrenskraft i
svenskt näringsliv.

1. Beloppen anges i miljoner kronor.
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Ingenjörsvetenskapsakademien (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. Verksamheten inriktas på att
följa, analysera och informera om den tekniska och
industriellt-ekonomiska utvecklingen, samt att skapa
och initiera samverkan mellan olika teknikområden.
Från anslaget lämnas statens bidrag till IVA:s
grundläggande verksamhet, som till exempel dess
ledningsfunktion, utredningsverksamhet, IVA:s utlands- och informationsverksamhet samt ekonomiverksamhet.

Regeringens överväganden
STATT:s verksamhetsidé har formulerats på följande
sätt:
Sveriges tekniska attachéer ska genom sin internationella bevakning bidra till ökad tillväxt i Sverige
genom
– att utföra kvalificerade innovationspolitiska analyser som underlag för en konkurrenskraftig
svensk innovationspolitik,
– att medverka till att stärka små och medelstora
företags internationella konkurrenskraft genom
en effektiv insats för tekniköverföring, kompetenshöjning och internationalisering,
– att öka förståelsen för de nya teknikernas betydelse för samhällsutvecklingen och för de komplicerade sambanden teknik-människa-samhälle.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning

Resultatbedömning
IVA har en omfattande kompetens och bidrar till att
stärka och utveckla Sveriges industriella kompetens
och konkurrenskraft.
IVA bidrar med värdefulla utredningar och synpunkter som underlag till utformningen av FoUpolitiken. Dess omfattande nationella och internationella kontaktnät är av stor betydelse för information
till regeringen om utvecklingstendenser och srömningar inom näringslivet.

Sveriges tekniska attachéer har påbörjat förändring
av sin inriktning. Resurserna inom det statliga uppdraget koncentreras på innovationspolitisk bevakning och analys samt på att stärka små och medelstora företag genom tekniköverföring kompetenshöjning och internationalisering. Ett samarbete sker
med bl.a. Exportrådet, inte minst inom utlandsorganisationen.
Resultaten av förändringarna kommer att visa sig
i sin helhet först på något års sikt. Hittills har kontorsnätet och dess bemanning setts över och en ny
befattning Teknisk vetenskaplig attaché, industriattaché, med särskilt ansvar för företagskontakter införts.
Vid anslagsberäkningen har hänsyn tagits till en
besparing om 2 miljoner kronor för att finansiera av
regeringen föreslagna utgiftsökningar.

D 5. Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien
1995/96

Utgift

8 200

Utgift

5 400

1997

Anslag

5 467

1998

Förslag

5 359

1999

Beräknat

5 359

2000

Beräknat

5 359

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

5 467

1. Beloppen anges i tusental kronor.
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8 Utrikeshandel, export- och investeringsfrämjande

8.1

Omfattning/ändamål

det exportfrämjande området.

Inom verksamhetsområdet Utrikeshandel, exportoch investeringsfrämjande redovisas ett antal olika
verksamheter. Kommerskollegium är central myndighet på det handelspolitiska området. Sveriges Exportråd drivs gemensamt av staten och Sveriges Allmänna Exportförening och är centralt serviceorgan
för exportfrämjande åtgärder. Exportkreditnämnden
(EKN) har till uppgift att främja exporten genom att
utfärda olika typer av garantier, i synnerhet exportkreditgarantier. AB Svensk Exportkredit (AB SEK)
tillhandahåller medel- och långfristiga exportkrediter, bl.a. statsstödda exportkrediter. Delegationen för
utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden
Agency) är central myndighet för investeringsfrämjande åtgärder.

Prioriteringar för 1998
Hittillsvarande prioriteringar ligger fast.

Resultatbedömning och slutsatser
De verksamheter som redovisas inom detta verksamhetsområde har uppfyllt sina övergripande mål.

8.2

Anslag

E 1.

Kommerskollegium

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET
1995/96
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997 1

570,8

407,8

393,0

Utgift

73 791

Utgift

49 737

1997

Anslag

48 169

1998

Förslag

46 533

1999

Beräknat

47 928

2000

Beräknat

49 367

Därav
1998

1999

2000

272,4

241,3

240,0

1. Inkl. äldreanslag.

1996

1

Anslagssparande

1 099

Utgiftsprognos

50 469

1. Beloppen anges i tusental kronor.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
De verksamheter som redovisas inom detta verksamhetsområde har hållit sig inom sina budgetramar. På
exportfinansieringssidan bör framhållas att EKN visar ett positivt resultat och att belastningen på statsbudgeten bedöms minska.

Kommerskollegium är central förvaltningsmyndighet
för utrikeshandel och handelspolitik.
De yttre ramarna för den svenska handelspolitiken
befästes genom EU-medlemskapet liksom också genom de nya världshandelsreglerna i WTO. Samtidigt
har antalet frågor och problem som måste utredas
och analyseras ökat kraftigt och/eller ändrat karaktär. Sverige tvingas idag analysera, granska och ta
ställning till förslag och idéer som initieras inte bara
av den Europeiska kommissionen utan även av övri-

Större förändringar
Vissa justeringar föreslås i avtalet om Sveriges Exportråd i syfte att stärka rådets centrala ställning på
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ga 14 medlemsländer. Vidare fick Sverige genom
medlemskapet ta över ett handelspolitiskt system
som i vissa avseenden var mer restriktivt än tidigare.
Kollegiets analyser och förslag har koncentrerats på
att liberalisera och förenkla EU:s importregler i olika
avseenden. Till detta kommer hanteringen av det betydligt större regelverk för världshandeln som nu
administreras av världshandelsorganisationen WTO
och som omfattar i stort sett alla handelsnationer i
världen.
Kommerskollegium har inlett ett viktigt arbete
med att kartlägga svenska företags problem med
handelshinder både inom EU och på tredjelandsmarknader. Handelshinderarbetet har bäring på såväl den inre marknaden, EG:s tullunion som EU:s
yttre handelspolitik.

Lagstiftningsfrågan behandlas i det följande. Lagförslaget finns i avsnitt 2.
Förslag till ändring av lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel
av varor.
Enligt lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av varor får regeringen införa begränsningar om det är påkallat av
bl.a. hänsyn till risk för störning inom samhällsekonomin eller folkförsörjningen eller av särskilda handelspolitiska skäl. Med stöd av denna lag har regeringen utfärdat förordningen (1984:53) om importoch exportreglering.
Regeringen avser att göra en översyn av nämnda
förordning. I den nuvarande förordningen stadgas
bl.a. att beslut som har meddelats av de i förordningen upptagna licensmyndigheterna, Kommerskollegium, Fiskeriverket och Jordbruksverket, får överklagas hos regeringen. I enlighet med huvudprincipen
om rätt till domstolsprövning av förvaltningsbeslut
föreslår regeringen att dessa beslut i stället skall kunna överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandebestämmelsen bör tas in i lag och prövningstillstånd bör krävas vid överklagande till
kammarrätten. Ändringen föreslås ske genom ett tilllägg till 1975 års lag. Under de senaste åren har endast ett beslut enligt förordningen överklagats. Förslaget förväntas därför inte medföra några ökade
kostnader för förvaltningsdomstolarna.
Vid underhandskontakter med de berörda myndigheterna har dessa tillstyrkt eller inte haft något att
erinra mot ändringsförslaget. Eftersom regleringen
kommer att överensstämma med vad som gäller för
förvaltningsärenden i allmänhet finns inte skäl att
inhämta yttrande från Lagrådet. Någon författningskommentar utöver det sagda synes inte behövlig.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Regeringen konstaterar att kollegiet har redovisat sin
verksamhet i enlighet med uppställda krav och mål.
Verksamhetsmålet för utredningar ”Att i god tid
förse regeringen med kvalificerat underlag inför beslut och förhandlingar” har uppnåtts. Kvaliteten på
utredningarna mäts genom en enkät som tillställs
huvuduppdragsgivaren Regeringskansliet. Enligt enkätsvaren ansågs produktkvaliteten vara mycket hög.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte
anfört några invändningar i sin revisionsberättelse för
räkenskapsåret 1995/96.

E 2.

Slutsatser
Regeringen konstaterar att utifrån tillgängligt material från Kommerskollegium har samtliga mål uppnåtts. Kollegiets analyser och övriga insatser bidrog
till att Sverige under perioden kunde påverka EU:s
handelspolitik i liberal riktning.
Arbetet med att kartlägga svenska företags problem med handelshinder skall intensifieras. Kollegiets
arbete med europainformation bör i än högre grad
inriktas mot näringslivet och fackmyndigheterna. För
ökad effektivitet bör detta i större utsträckning än
hittills integreras med kollegiets övriga sakverksamhet.
Ändring föreslås i lagen (1975:85) med bemyndigande att meddela föreskrifter om in- eller utförsel av
varor.

1995/96

Exportfrämjande verksamhet
Utgift

243 655

Utgift

119 068

1997

Anslag

136 051

1998

Förslag

127 656

1999

Beräknat

127 656

2000

Beräknat

127 656

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

136 051

1 Beloppen anges i tusental kronor.

Anslaget disponeras för utbetalning till Sveriges
Exportråd. Vid ingången av innevarande budgetår
fanns en reservation om 5,3 miljoner kronor på
det äldre reservationsanslaget för samma ändamål.
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delssekreterare eller där Exportrådet inte ingått samarbetsavtal med handelskammare. Ett fortsatt viktigt
samarbetsområde rör upphandling från internationella finansieringsinstitutioner.
Samarbetet skall ses om ett uttryck för ömsesidig
nytta så att respektive organs övergripande mål kan
uppnås mer effektivt. Regeringen anser samtidigt att
avtalet om Sveriges Exportråd skall kompletteras på
sätt som framgår av 4 §. Ett tillägg görs vari anges att
rådet skall samarbeta med andra organ som med
statliga medel genomför eller låter genomföra exportfrämjande insatser. Detta samarbete används
också i det årliga budgetunderlaget på så sätt att underlaget speglar en samlad syn på exportfrämjandet.
Motsvarande krav avseende samarbete ställs på andra organ genom regeringens försorg. Därigenom erhålls också övergripande information om exportfrämjande satsningar så att en samlad bedömning
kan göras i regeringskansliet.
När det gäller frågan om Exportrådets engagemang i importfrågor, som tagits upp av några remissinstanser, så finns det enligt regeringens mening
inte tillräckliga skäl att förorda en förändring av Exportrådets karaktär och uppgifter. I stället bör ett
fortsatt nära samarbete ske med importörernas organ
på detta område. Exportrådet har däremot en uppgift att se export som en del i ett större internationaliseringssammanhang. Genomgångar med enskilda
företag kan t.ex. leda till helt andra slutsatser än att
satsa på export. Vidare kan exportfrämjande ibland
ställa krav på importåtgärder. Ett nära samarbete
med NUTEK och ALMI i internationaliseringsarbetet är därvid av stor vikt. För att markera Exportrådets roll i företagens internationaliseringsarbete bör 2
§ i avtalet justeras. Rådets uppgift är att initiera,
samordna, marknadsföra och genomföra åtgärder
för att främja svensk export och internationalisering i
samband med export.
De föreslagna ändringarna i avtalet om Exportrådet har tagits fram i förhandling mellan representanter för staten och Sveriges Allmänna Exportförening.

Regeringens överväganden
Förslag till ändring av avtalet om Sveriges Exportråd
Exportrådets verksamhet grundar sig på ett avtal
mellan staten och Sveriges Allmänna Exportförening. Nu gällande avtal är från 1992 (prop.
1991/92:108, Bilaga 3, bet. 1991/92:NU23, rskr.
1991/92:227).
RRV har i rapporten Statliga insatser för att
främja export från små och medelstora företag föreslagit att Exportrådets roll som centralt organ inom
exportfrämjandet förstärks och att de övriga aktörernas roller och uppgifter förtydligas (RRV
1996:67). Rapporten har remissbehandlats.
Regeringen delar RRV:s syn på att Exportrådets
roll som centralt exportfrämjande organ bör stärkas
och lämpliga samarbetsformer utvecklas med andra
aktörer på detta område. Regeringen anser emellertid
inte att Exportrådet skall utvärdera andra organs exportfrämjande arbete eller disponera samtliga tillgängliga anslag för fördelning till andra organ, vilket
ligger i RRV:s förslag.
Det ligger ett stort värde i regionala och lokala engagemang för att fånga upp exportmogna och utvecklingsbara företag samt idéer och förslag till aktiva insatser. Det åligger Exportrådet att i samarbete
med andra organ se till att så sker. Samarbetet med
ALMI Företagspartner AB och regionala handelskammare välkomnas därför varmt av regeringen.
Samarbetet med NUTEK bör utvecklas, inte minst
när det gäller NUTEK:s engagemang inom EUområdet för små företag. En rad initiativ tas också
inom länsstyrelser och på kommunal nivå där exportfrämjande ses som ett led i regionernas näringspolitiska utveckling. Enligt regeringens mening är det
angeläget att länsstyrelser men även kommuner i
ökad utsträckning anlitar Exportrådets kompetens i
Sverige och utomlands när det gäller insatser av exportfrämjande natur. Ett exempel är de s.k. konsultcheckarna som länssstyrelserna kan lämna till företag
vilka mycket väl kan användas för att köpa tjänster
av Exportrådet.
Ett nära samarbete bör även i fortsättningen ske
med Sveriges Teknisk-vetenskapliga Attachéverksamhet (STATT) och med aktörer som har ansvar
för exportfinansieringsfrågor. Ett samarbete med
Sida bör också utvecklas så att den svenska resursbasen kan tas tillvara i större utsträckning vid upphandling i det bilaterala biståndet.
När det gäller utlandsverksamheten är det enligt
regeringens mening angeläget att tillgängliga knappa
resurser utnyttjas på bästa sätt. Utlandskontor bör
därför inte etableras med hjälp av statliga medel utan
att respektive organ har samrått med Exportrådet.
Ett utökat samarbete från Exportrådets sida förutses
med Invest in Sweden Agency, STATT och även med
utrikesrepresentationen. Exportfrämjandet kommer
även under 1998 ges stor vikt inom utrikesrepresentationen, i synnerhet i länder där det inte finns han-

Medel för exportfrämjande
Riksrevisionsverket har mot bakgrund av de minskande anslagen till Exportrådet och ökad tillgänglighet av andra statliga medel på t.ex. regional nivå föreslagit att medel förs till Exportrådet från andra
anslag på statsbudgeten. Enligt regeringens mening
bör det ökade samarbetet mellan Exportrådet och
andra aktörer leda till att dessa i ökad utsträckning
lägger uppdrag på rådet för olika exportfrämjande
insatser. En överföring av anslagsmedel enligt RRV:s
förslag är däremot inte aktuell. Det RRV:s förslag
åsyftar torde i stället uppnås genom ökat samarbete.
En översyn om några år får visa om så är fallet. Samtidigt bör framhållas att andra aktörer ibland lämnar
motsvarande tjänster som Exportrådet men med en
viss subventionsgrad. Enligt regeringens mening är
det ytterst angeläget att offentliga aktörer inte med
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offentliga medel erbjuder olika subventioneringsgrad
för likartade tjänster.
Regeringen konstaterar att Exportrådet och dess
verksamhet fortsätter att anpassas till ställda krav.
Verksamheten koncentreras till de två kärnverksamheterna exportservice och exportutveckling. Rådet
fortsätter inriktningen mot ökad kundanpassning,
ökad långsiktighet i affärsrelationerna och ökad affärsmässighet i verksamheten. Detta avspeglas också
i de individuella uppdragen som har ökat väsentligt
(från 74 miljoner kronor budgetåret 1991/92 till 200
miljoner kronor 1996). Uppdragsintäkterna förutses
öka med ca 20 % per år framöver. För 1997 förutses
det statliga uppdragets andel av omsättningen minska ytterligare och uppgå till ca en tredjedel.
De små och medelstora företagen prioriteras i
verksamheten, bl.a. genom den starka satsningen på
exportservice och småföretagskonsulter. Exportrådet
ägnar huvuddelen av det statliga uppdraget till exportservice för mindre företag. Antalet exportaktioner har minskat kraftigt och kommer att ytterligare
begränsas framöver. I övrigt läggs mycket arbete på
IT-utveckling, förstärkt samverkan i Sverige och utomlands samt uppföljning och utvärdering av verksamheten.
Regeringen anser att Exportrådet fortsätter att utvecklas positivt enligt de långsiktiga förutsättningar
som lades fast i statsmakternas beslut år 1992 och att
exportfrämjandet har stor betydelse som instrument i
näringspolitiken och handelspolitiken. Regeringen
förutser en stärkt central roll med de föreslagna ändringarna i avtalet om Exportrådet och motsvarande
krav på andra berörda organ.

4§
Rådet skall till regeringen årligen avge budgetunderlag för handelssekreterarnas verksamhet och för annan exportfrämjande verksamhet som finansieras
med statliga medel genom rådet utifrån en samlad
syn på exportfrämjande insatser. Rådet skall också
årligen för regeringen redovisa användningen av sådana medel med utgångspunkt i gällande riktlinjer.
Handelssekreterare utses av regeringen på förslag
av rådet.
Rådet skall samarbeta med andra organ, som med
statliga medel genomför eller låter genomföra exportfrämjande insatser.

E 3.
1995/96

Exportkreditnämnden1
Utgift

174 757

Utgift

146 691

1997

Anslag

120 000

1998

Förslag

50 000

1999

Beräknat

20 439

2000

Beräknat

20 910

Därav

1996

2

3

Utgiftsprognos

116 900

1. Anslaget benämndes tidigare Exportkreditnämnden, täckande av vissa
utgifter för skadeersättningar
2. Beloppen anges i tusental kronor.
3. Anslagsbeloppet minskades med 3,1 miljoner kronor i tilläggsbudget för
bå 1997

Exportkreditnämnden (EKN) skall genom utfärdande av garantier främja svensk export. Garantin utgör
en försäkring mot vissa förlustrisker i samband med
export till och investeringar i utlandet. För garantin
betalas en premie som är relaterad till risken. Garantigivningen sker sedan 1 januari 1997 i ett ordinarie
garantisystem med resultatkravet att verksamheten
totalt sett skall vara självbärande över tiden.
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) samt för att ge EKN ersättning
för skuldlättnader (prop. 1991/92:100 bil 4, s. 224,
227, bet. 1991/92:NU23, rskr. 1991/92:227). För att
EKN skall kunna fullgöra sina åtaganden infördes
för budgetåret 1997 en obegränsad upplåningsrätt i
Riksgäldskontoret.
Utfallet för budgetåret 1995/96 motsvarade ungefär den utgiftsprognos som gjordes i budgetpropositionen 1996. För 1997 budgeterades 120 miljoner
kronor. I tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1997 (prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU 20,
rskr. 1996/97:284) minskades anslaget till 116,9
miljoner kronor (se vidare anslaget E 4 AB Svensk
Exportkredits statsstödda exportkreditgivning). EKN
beräknar att man budgetåret 1997 kommer att utnyttja omkring 80 miljoner kronor för räntekompen-

AVTAL
mellan Svenska staten och Sveriges Allmänna Exportförening om ändringar i avtal från 1992-05-21
(prop.1991/92:108, bet. 1991/92:NU23, rskr.
1991/92:227) vad gäller 2 och 4 §§
2§
Rådets uppgift är att initiera, planera, samordna,
marknadsföra och genomföra åtgärder för att främja
svensk export och internationalisering i samband
med export.
Rådet skall särskilt
1. insamla, bearbeta och tillhandahålla marknadsinformation,
2. lämna råd i samband med export och internationalisering,
3. stimulera och stödja kollektiva och enskilda exportansträngningar.
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sation. Därutöver avser regeringen under innevarande budgetår besluta om ersättning till EKN för
skuldlättnader på Egypten i enlighet med tidigare beslut om kompensation till EKN. Beloppet, troligen ca
25 miljoner kronor, ryms inom anslagsutrymmet.
Den särskilda garantiramen för de baltiska staterna, Ryssland m.fl. länder som EKN administrerar på
regeringens uppdrag, behandlas under utgiftsområde
7, anslag B 2 Avsättning för förlustrisker vad avser
garantier för finansiellt stöd och exportkreditgarantier.
Regeringen har den 2 april 1997 beslutat om utredningsdirektiv gällande det statsstödda exportfinansieringssystemet. Utredningen skall redovisas senast den 31 december 1997. Utredningen berör bl.a.
EKN:s verksamhet.

Totalt redovisade EKN för det förlängda budgetåret 1995/96 ett kassamässigt överskott om ca 2
miljarder kronor. Återvinningarna, de högsta någonsin, uppgick till 1,8 miljarder kronor och skadeutbetalningarna till ca 500 miljoner kronor. Vid årets slut
uppgick de utestående fordringarna till 16,2 miljarder kronor (varav 12,7 miljarder kronor utgör
EKN:s andel). EKN förutser i normalalternativet
fortsatta kassamässiga överskott under de närmaste
åren (1997-1999) om drygt 1 miljard kronor per år
(se tabell 1).
Det ackumulerade riskmässiga resultatet per 31
december 1996 pekar i normalalternativet mot ett
överskott om drygt 4 miljarder kronor. Överskotten
hänför sig huvudsakligen till den gamla verksamheten, medan den nya pekar mot ett resultat strax över
noll (se tabell 2). Detta betyder att den gamla verksamheten bedöms att gå ihop och t.o.m. ge ett överskott även sedan hänsyn tagits till de belopp som utbetalats direkt från statsbudgeten genom åren, totalt
3,9 miljarder kronor. Av dessa utgör 2,9 miljarder
kronor räntekompensation för upplåning i den gamla
verksamheten som EKN förväntas återbetala till staten (i nominella belopp). EKN beräknar att, om inget
oförutsett inträffar, alla lån hänförliga till den gamla
verksamheten kan vara återbetalda före år 2000,
varefter en återbetalning kan börja av räntekompensationen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
EKN redovisar, förutom resultatet för det förlängda
budgetåret 1995/96, också prognoser för det s.k.
kassamässiga resultatet för budgetåren 1997, 1998
och 1999 samt bedömningar av det ackumulerade
riskvärderade resultatet per den 31 december 1996
enligt tre alternativ; normalt, optimistiskt och pessimistiskt. Redovisningen visar också fördelningen
mellan den gamla och den nya verksamheten
(garantier utfärdade fr.o.m. 1 juli 1990). De riskmässiga resultaten visar, förutom de kassamässiga flödena, även uppskattade värden av EKN:s utestående
fordringar och engagemangsrisker. Prognoserna för
såväl det kassamässiga som det riskmässiga resultatet
präglas av betydande osäkerhet bl.a. till följd av att
en stor del av garantiengagemanget och fordringarna
är koncentrerade till ett fåtal länder.

Ramar för EKN-garantier
Den av riksdagen fastställda totala ramen för den ordinarie garantiverksamheten uppgår f.n. till 100
miljarder kronor. Regeringen har beslutat att EKN:s
garantiåtaganden kan uppgå till 80 miljarder kronor,
varav 5 miljarder kronor får avse s.k. SLV-garantier
(stipulated loss value-garantier avseende export av
civila flygplan). Utöver ramen för den ordinarie garantiverksamheten finns en särskild ram för investeringsgarantier på 3 miljarder kronor.

TABELL 1: PROGNOSER FÖR EKN:S KASSAMÄSSIGA RÖRELSERESULTAT (I MILJONER KR)
KASSAMÄSSIGA
RÖRELSERESULTAT

1997

NORMALALTERNATIV
1998
1999

1997

OPTIMISTISKT
1998

1999

1997

PESSIMISTISKT
1998

1999

Gamla verksamheten

620

700

610

670

720

820

170

- 70

40

Nya verksamheten

440

630

610

480

670

670

-200

-860

-830

EKN totalt

1.060

1.330

1.220

1.150

1.390

1.490

-30

-930

-790

TABELL 2: PROGNOSER FÖR EKN:S ACKUMULERADE RISKMÄSSIGA RESULTAT (I MILJARDER KR, I SIFFRORNA INGÅR EJ BELOPP SOM ERHÅLLITS FRÅN STATSBUDGETEN, SAMMANLAGT 3,9 MILJARDER KRONOR
T.O.M. 31 DEC 1996)
ACKUMULERADE RISKMÄSSIGA
RESULTAT 31/12 1996

NORMAL

OPTIMISTISKT

PESSIMISTISKT

Gamla verksamheten

+ 4,0

+ 5,8

- 0,2

Nya verksamheten

+ 0,5

+1,3

-3,4

EKN totalt

+ 4,5

+7,1

-3,6
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Ramutnyttjandet uppgick den 31 december 1996
till 54,1 miljarder kronor för den ordinarie garantiverksamheten och till 0,6 miljarder kronor för investeringsgarantierna. Siffrorna avser nettoengagemanget efter det att EKN gjort schablonmässiga
justeringar för hur stor del av utfästelsebeloppen man
uppskattar kommer att leda till affärer.
Regeringen gör bedömningen att totalramen för
den ordinarie garantiverksamheten inte behöver höjas under budgetåret 1998 och därför bör fastställas
till 100 miljarder kronor. Vidare görs bedömningen
att ramen för investeringsgarantier bör förbli oförändrad, d.v.s. fastställas till 3 miljarder kronor.

delningen i gammal och ny verksamhet bör ses över.
Regeringen avser utreda frågan.
Garantier i kris- och krigsläge
EKN blev enligt regeringsbeslut 1993 beredskapsmyndighet inom funktionen ”Utrikeshandel”.
Funktionsansvarig myndighet är Kommerskollegium.
I totalförsvarspropositionen (prop. 1996/97:4) tar
regeringen upp behovet av att fortsatt utreda möjligheten att i kris- och krigslägen ge s.k. importgarantier
samt utformandet av exportkreditgarantierna under
kris- och krigslägen. EKN har i enlighet med propositionen inkommit med en skrivelse till regeringen den
14 april 1997 avseende EKN:s garantiverksamhet i
kris- och krigslägen. Skrivelsen har delgivits för
kommentarer bl.a. till Kommerskollegium (KK) och
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB). ÖCB betonar hur viktigt det är att Sverige kan bibehålla viktig
handel med strategiska produkter i ett krisläge, särskilt sedan omfattande neddragningar gjorts av beredskapslagringen i landet. ÖCB och KK är positiva
till EKN:s förslag om att utforma särskilda garantier
för kris- och krigslägen, både avseende import och
export.
Syftet med importgarantier är att bidra till att
trygga den import som krävs för försvarsansträngningar och befolkningens försörjning. Importgarantin skall kunna lyfta av den tillkommande risk som
kris- och krigssituationen innebär för importören och
den utländske exportören. Exempel på garantityper
som, enligt EKN, kan vara aktuella är exportkreditgaranti till utländsk exportör och exportfinansstödsgaranti till dennes finansiär. Andra exempel på garantityper är importkreditgaranti till den svenske
importören och garantier till importörens finansiärer.
EKN föreslår att garantierna bl.a. skall kunna täcka
svensk importörs respektive utländsk exportörs bristande uppfyllande av avtal.
När det gäller exportkreditgarantier kan förhållanden uppstå som omöjliggör normal garantigivning. EKN anser att man i sådana fall måste bemyndigas att lämna garantier för sådan export som av
ansvariga myndigheter bedöms särskilt angelägen.
Exempel på risker som, enligt EKN, måste kunna
garanteras är alternativa former av betalning, t.ex.
bytesaffärer, och fullgörandegaranti för skadestånd i
det fall den svenske exportörens åtagande inte fullföljs.
EKN föreslår vidare att samtliga garantier för krisoch krigslägen måste kunna täcka skador till följd av
svensk myndighets åtgärd och utformas som ovillkorliga garantier med 100 % täckning, d.v.s. utan
självrisk. I ett läge då importen eller exporten är mer
ett samhällsintresse än ett företagsintresse bör premie
normalt inte tas ut. Istället föreslår EKN att nämnden regelbundet till regeringen redovisar förlustriskerna så att avsättningar på statsbudgeten kan ske i
enlighet med det som gäller för statens garantigivning. EKN betonar att inga avsättningar till säker-

Finansiering av verksamheten
EKN kan, när likvida reserver inte är tillräckliga, låna i bl.a. Riksgäldskontoret. EKN har under budgetåret 1997 en obegränsad upplåningsrätt i Riksgäldskontoret. Det är regeringens bedömning att den
obegränsade upplåningsrätten bör gälla även för
budgetåret 1998.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att revisorerna inte anfört
några invändningar i sin revisionsberättelse för räkenskapsåret 1995/96. Revisorerna kommenterar
också positivt den goda interna kontrollen och myndighetens vilja att förbättra rutiner och system.

Övrigt
Uppdelning i gammal och ny verksamhet
I slutet av 1980-talet bedömdes det samlade resultatet av den dittillsvarande garantiverksamheten, till
följd av skuldkrisen och stora skadeutbetalningar, gå
mot stora definitiva förluster. Riksdagen beslutade
därför i mars 1990 (prop 1989/90:44, bet.
1989/90:NU19, rskr. 1989/90:153) att regeringen
skulle kunna frångå principen om att underskott
skulle finansieras med räntebärande upplåning. Regeringen bemyndigades att vid behov besluta om räntefrihet för sådan upplåning som avsåg fordringar
som inte bedömdes möjliga att återvinna.
En skiljelinje drogs mellan upplåning avseende
garantigivning före den 1 juli 1990 (gammal verksamhet) och garantier utfärdade fr.o.m. den 1 juli
1990 (ny verksamhet). För upplåning i gammal verksamhet har EKN erhållit räntekompensation och för
upplåningen i nya verksamheten har ränta erlagts.
Sedan denna uppdelning gjordes har återvinningsutsikterna kraftigt förbättrats och engagemanget i
den gamla verksamheten minskat avsevärt. Regeringen anser mot denna bakgrund att behovet av upp-
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E 4.

hetsreserver kommer att krävas innan beslut fattas
om att garantisystemen för kris- och krigslägen blir
operationella.
Det internationella regelverk som reglerar statsstödd garantigivning hindrar inte ett land från att i
ett kris- och krigsläge tillämpa särskilda villkor.
Regeringen föreslår att garantiverksamheten i krisoch krigslägen skall regleras i en särskild förordning
och begär riksdagens bemyndigande att, med utgångspunkt från EKN:s förslag, utforma regler och
villkor för importgarantier respektive exportkreditgarantier för kris- och krigslägen. Garantigivningen
föreslås ske inom den av riksdagen beviljade ramen
för den ordinarie garantiverksamheten. Regeringen
föreslås av riksdagen erhålla bemyndigande att i ett
kris- eller krigsläge besluta hur stor del av ramen som
skall få disponeras för denna garantigivning.

1995/96 1

AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning
Utgift

39 059

Utgift

27 338

1997

Anslag

16 500

1998

Förslag

9 063

1999

Beräknat

5 159

2000

Beräknat

1 104

Därav

1996

2

Utgiftsprognos

19 600 3

1. Anslagen E 7 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning genom AB
Svensk Exportkredit, E8 Kostnader för statsstödd exportkreditgivning
avseende export av fartyg m.m. samt E 9 Ersättning för extra kostnader
för förmånlig kreditgivning till u-länder.
2. Beloppen anges i tusental kronor.
3. Anslaget har ökats med 3,1 miljoner kronor i tilläggsbudget

Anslaget disponeras för ersättning till AB Svensk
Exportkredit (AB SEK) för eventuellt underskott
utgörande skillnaden mellan intäkter och kostnader, huvudsakligen ränteintäkter och räntekostnader, inom ramen för systemet med statsstödda exportkrediter. Villkoren för krediterna följer den
överenskommelse om statligt stöd vid exportkreditgivning som Sverige biträtt inom ramen för
OECD, den s.k. consensus-överenskommelsen.
AB SEK bedriver upp- och utlåning för statsstödda krediter i en särskild, avgränsad del av verksamheten och redovisar dem i särskild balans- och resultaträkning.
Anslaget omfattar även kostnader för räntestöd
till finansiering av export av fartyg, en stödform som
upphörde år 1989, och kostnader för vissa förmånliga krediter till u-länder, dock enbart åtaganden som
gjorts t.o.m. år 1984. I den redovisning av anslagsbelastningen som AB SEK gör tre gånger per år, särredovisas de ovan nämnda delposterna.
Statens ersättning till AB SEK, liksom AB SEK:s
skyldighet att redovisa medel till staten, regleras i ett
avtal från 14 maj 1990.
Regeringen har den 2 april 1997 beslutat om utredningsdirektiv gällande det statsstödda exportfinansieringssystemet. Utredningen skall redovisas senast den 31 december 1997. Utredningen berör bl.a.
AB SEK:s verksamhet.

Det internationella arbetet - EU-anpassning och internationell harmonisering
Den europeiska kommissionen har nyligen antagit
regler i form av ett meddelande om konkurrensutsatt
exportkreditförsäkring. Detta definieras som försäkring av kommersiella risker på privata gäldenärer i de
flesta OECD-länder vad gäller riskperioder på upp
till två år. Syftet är att förhindra att statsstödd verksamhet konkurrerar på ojämlika villkor med privata
försäkringsbolag. En del av EKN:s verksamhet berörs av reglerna. Regeringen har efter riksdagens
medgivande fattat beslut om att EKN senast 31 december 1997 skall avveckla denna verksamhet. EKN
har beslutat att t.o.m. detta datum ta emot nya ansökningar.
Vad gäller meddellånga och långa garantier har
kommissionen på basis av ett beslut i ministerrådet
framlagt ett nytt direktivförslag som syftar till att
skapa lika konkurrensvillkor för EU:s exportörer.
Förslaget kommer under hösten 1997 att diskuteras i
den berörda rådsarbetsgruppen.
Inom ramen för OECD:s s.k. consensusöverenskommelse har diskussioner de senaste åren
förts vilka syftat till att fastställa riktlinjer för premiesättning och relaterade villkor vid statsstödd garantigivning. Parterna i överenskommelsen enades i juni
1997 om sådana riktlinjer. Dessa innebär bl. a. att
minimipremier fastställs för politiska risker och att
en gemensam landklassificering införs. Riktlinjerna
kommer att inarbetas i consensusöverenskommelsen.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Anslagsbelastningen hänförs f.n. uteslutande till
kostnader för vissa förmånliga krediter till uländer. Kostnaderna minskar i takt med att dessa
åtaganden upphör. I det övriga statsstödda systemet redovisar AB SEK f.n. ett överskott, staten
tillgodo, för det förlängda budgetåret 1995/96
303 miljoner kronor. För budgetåret 1997 förutses ett överskott, uppskattningsvis 150 miljoner
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kronor. Även för de närmaste budgetåren väntas
överskott. Överskotten inbetalas till inkomsttitel.

Regeringens överväganden
Resultatinformation

E 5.
1995/96

Investeringsfrämjande
Utgift

39 558

Utgift

36 906

1997

Anslag

41 000

1998

Förslag

39 168

1999

Beräknat

40 074

2000

Beräknat

41 005

Därav

1996

Regeringen konstaterar att ISA har redovisat sin
verksamhet i enlighet med uppställda krav och
mål.
År 1995/96 har haft karaktären av ett uppbyggnadsår, både vad gäller verksamheten i Sverige och
på flertalet prioriterade marknader utomlands. Arbetet har främst varit inriktat på att bilda myndigheten,
rekrytera personal till kontoren i Stockholm, New
York och Tokyo samt att lägga en metodisk och
långsiktig grund för investeringsfrämjandet.
Mot bakgrund av att 1995/96 varit ISA:s första
verksamhetsår har det inte varit möjligt att utförligt
kommentera de uppnådda resultatens förhållande till
de övergripande målen ”att utländska företag genomför nyinvesteringar och nyetableringar i Sverige
samt samverkar med svenska företag i landet”.
Regeringen har tillkallat en särskild utredare för
utvärdering av verksamheten vid ISA avseende tiden
1 juli 1995 - 30 september 1997. Utvärderingen avser främst de arbetsmetoder och den strategi som
myndigheten valt. Utredaren skall redovisa sitt arbete
senast den 31 december 1997.

1

Utgiftsprognos

64 716 2

1. Beloppen anges i tusental kronor.
2. Utgifterna inkluderar även utnyttjade anslagsbehållningen från anslaget
12 A5 Investeringsfrämjande budgetåret 1995/96.

Delegationen för utländska investeringar i Sverige,
Invest in Sweden Agency, ISA, är den centrala
myndigheten för investeringsfrämjande åtgärder.
På vissa av de prioriterade utlandsmarknaderna
skall ISA bedriva verksamhet genom egen utlandsrepresentation.
Verksamheten finansieras dels från anslag, dels
med bidrag från s.k. partners i projektverksamheten.
Anslagsbehållningen
på
reservationsanslaget
12 A5 Investeringsfrämjande var efter budgetåret
1995/96 36 317 tkr. Bakgrunden till behållningen är
att verksamheten under hösten 1995 huvudsakligen
var inriktad på att bilda myndigheten och då förbrukades endast cirka 5 miljoner kronor, att det under
1996 inte uppstod några kostnader för internationella sökprocesser och att länderverksamheten startade successivt under 1996. Överskottet från budgetåret 1995/96 är huvudsakligen avsatt för
internationella sökprocesser under 1997 och ett särskilt progam för kompetensutveckling för att i samarbete med kommuner och län stärka de lokala och
regionala resurserna för investeringsfrämjandet.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att Riksrevisionsverket inte
anfört några invändningar i sin revisionsberättelse för
räkenskapsåret 1995/96.
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9 Konsumentfrågor

9.1

Omfattning/ändamål
Prioriteringar för 1998
Att konkretisera miljömålet inom konsumentpolitiken och ta fram en åtgärdsinriktad handlingsplan på området konsumtion och miljö.
Att stärka konsumenternas ställning som marknadsaktörer, bl.a. genom åtgärder för bättre prisinformation inom dagligvaruhandeln.
Att arbeta för att konsumenterna skall få en starkare ställning i EU. Särskilt viktigt är att konsumentintresset och ett ökat konsumentinflytande tillgodoses vad gäller livsmedel, det europeiska standardiseringsarbetet, finansiella tjänster och det nya mediasamhället.

Till konsumentområdet hör följande myndigheter:
Marknadsdomstolen, Konsumentverket, Allmänna
reklamationsnämnden och Fastighetsmäklarnämnden. Vidare omfattar konsumentpolitiken frågor som
rör stöd till konsumentorganisationer och konsumentforskning samt bidrag till miljömärkning av
produkter.
Utgiftsutvecklingen inom verksamhetsområdet
Konsumentfrågor framgår av följande sammanställning:
UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

160,2

113,2

114,0

1998

1999

2000

103,0

105,7

108,4

1. Inkl. äldreanslag.

9.2
Sammanfattande kommentar till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
EU-medlemskapet kombinerat med beslutade besparingar har medfört att flera av myndigheterna på
konsumentområdet fått utökade arbetsuppgifter men
realt reducerade anslagsbelopp. Detta har ställt höga
krav på effektiviseringar och prioriteringar i verksamheterna. Det är regeringens bedömning att detta
arbete i huvudsak hanterats på ett bra sätt av myndigheterna.

Resultatbedömning och slutsatser

Resultatbedömningen görs utifrån de konsumentpolitiska målen, nämligen att konsumenterna skall
ha en stark ställning på marknaden, att hushållen
skall ha goda möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt, att konsumenternas
hälsa och säkerhet skyddas samt att sådana konsumtions- och produktionsmönster utvecklas som minskar påfrestningarna på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.
Av betydelse för målet att konsumenterna skall ha
en stark ställning på marknaden är bl.a. Allmänna
reklamationsnämndens arbete med att pröva konsumenttvister och rekommendera lösningar av tvisterna. Efterlevnaden av nämndens beslut har visat sig
vara god. Följsamheten i procent för budgetåret
1993/94 var 65 procent, 69 procent för 1994/95 och
65 procent för andra halvåret 1995 och första halvåret 1996. Följsamheten är dock i verkligheten troligen åtminstone 75 procent. Anledningen är att en del

Större förändringar
Miljö- och livsmedelsfrågorna har kommit att bli allt
viktigare sett i ett konsumentperspektiv. Inom EU
har förändringar genomförts på bl.a. livsmedelsområdet, vilka kan komma att påverka det konsumentpolitiska arbetet även i Sverige.
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företag, efter publicering av nämndens årliga undersökning, vidtar rättelse.
Konsumentverkets/KO:s arbete för en hög efterlevnad av den konsumentskyddande lagstiftningen
har visat sig ge goda resultat genom att näringsidkarna ofta rättat sig efter de påpekanden som
gjorts. Branschöverenskommelser, bl.a. om förbättringar vad gäller avtalsvillkor, har haft stor betydelse
för att stärka konsumenternas ställning på marknaden.
När det gäller målet att hushållen skall ha goda
möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra
resurser effektivt kan nämnas att Konsumentverkets
utvärdering av skuldsaneringslagen (1994:334) lett
till förbättringar i skuldsaneringsförfarandet. För att
påskynda skuldsaneringsförfarandet har arbetsuppgifterna för budgetrådgivare i kommun och handläggare på kronofogdemyndighet renodlats utifrån
deras respektive kompetensområden. Detta är ett direkt resultat av Konsumentverkets utvärdering.
Vidare har Konsumentverkets matkostnadsundersökning gett konsumenterna ökade möjligheter att ta
del av väsentlig prisinformation. Matkorgen bedöms
ha en prispressande effekt på de orter som deltar i
undersökningen. Av betydelse för detta mål är dessutom att Konsumentverkets stöd visat sig vara viktigt
för utvecklingen av den kommunala konsumentverksamheten. Därutöver har Konsumentverkets provningsverksamhet visat sig vara ett medel för att påverka
produktutvecklingen
i
en
för
konsumenten/brukaren positiv riktning.
Svenska konsumentkrav har fått gehör i den europeiska standardiseringen, vilket bidragit till uppfyllelsen av målet att konsumenternas hälsa och säkerhet
skyddas inom bl. a. leksaksområdet samt när det
gäller cykel- och småbarnshjälmar. Produktstandardiseringen påverkar dessutom konsumenternas val av produkter, framför allt indirekt. Konsumentverket genomför marknadskontroller, vilka generellt leder till en hög efterlevnad. Detta innebär att
det i dag är svårt att finna undermåliga produkter på
flera områden där man gjort marknadskontroller.
Exempelvis gäller det vissa leksaker och personlig
skyddsutrustning.
Målet att sådana konsumtions- och produktionsmönster utvecklas som minskar påfrestningarna
på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling formulerades så sent som år 1995. Överslagsberäkningar från Naturvårdsverket visar att
hushållen står för nära hälften av de svenska utsläppen. Ett arbete med att utveckla en handlingsplan
när det gäller konsumenterna och miljön pågår.
SIS Miljömärkning har utvärderat miljöeffekterna
av miljömärkning samt undersökt konsumenternas
kännedom om och attityder till miljömärkning. Resultatet visar att miljömärkningen på vissa områden
som till exempel papperstillverkning och kemisktekniska produkter bidragit till minskad miljöbelastning. Konsumentundersökningen visade att över 80

procent av de tillfrågade kände igen miljömärket
Svanen och att märket åtnjuter trovärdighet hos konsumenterna. På nordisk nivå har ett arbete inletts för
att utvärdera miljöeffekterna av miljömärkningssystemet.
Miljöargument i marknadsföringen har granskats
av Konsumentverket med stöd av marknadsföringslagen. Kontakter med näringsidkare har i stor utsträckning lett till frivillig rättelse.
Under budgetåret 1998 avser regeringen att prioritera framtagandet av en åtgärdsinriktad handlingsplan för att konkretisera miljömålet i konsumentpolitiken, utveckling av metoder för bättre prisinformation inom dagligvaruhandeln samt åtgärder
för att stärka konsumenternas ställning inom EU.
Inom Regeringskansliet bereds för närvarande betänkandet Bättre information om konsumentpriser
(SOU 1997:19) samt betänkandet Konsumenterna
och miljön (SOU 1996:108).

9.3

Anslag

F 1.

Marknadsdomstolen

1995/96

Utgift

6 004

Utgift

4 208

1997

Anslag

5 888

1998

Förslag

4 686

1999

Beräknat

4 825

2000

Beräknat

4 969

Därav

1996

1

Anslagssparande

5 443 2

Utgiftsprognos

4 888

1- Beloppen anges i tusental kronor
2. Regeringen beslutade om en indragning om 2 000 i vårpropositionen

En jämförelse mellan budget och utfall 1995/96 visar
att anslaget inte utnyttjats fullt ut. Det ackumulerade
anslagssparandet uppgick vid årsskiftet 1996/97 till
5 443 000 kronor. Riksdagens beslut med anledning
av regeringens vårproposition innebar besparingar på
Marknadsdomstolen om 1 587 000 kr. Vidare har
regeringen beslutat om en indragning på 2 000 000
kronor av Marknadsdomstolens anslagssparande.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Marknadsdomstolen är en specialdomstol som i enlighet med lagen ( 1970:417) om marknadsdomstol
m. m. handlägger mål och ärenden enligt konkurrenslagen
(1993:20),
marknadsföringslagen
(1995:450), lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i
konsumentförhållanden, lagen (1984:292) om av72
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F 2.

talsvillkor mellan näringsidkare, produktsäkerhetslagen (1988:1604), samt lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig
upphandling. Vidare handlägger marknadsdomstolen
mål och ärenden enligt lagen (1978:763) med vissa
bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker, tobakslagen (1993:581), konsumentförsäkringslagen (1980:38), prisinformationslagen (1991:
601), konsumentkreditlagen (1992:830), valutaväxlingslagen (1996:1006), lagen (1996:1118) om
marknadsföring av kristallglas samt lagen (1997:218)
om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende.
Det övergripande målet för Marknadsdomstolen
är att på ett rättssäkert sätt och inom rimlig tid avgöra de mål och ärenden som den har att handlägga
samt att leda rättsutvecklingen och främja en enhetlig
rättstillämpning inom det marknadsrättsliga området.
Målens svårighetsgrad varierar vilket försvårar
möjligheten att mäta effektiviteten. Av årsredovisningen framgår att styckkostnaden sjunkit för vissa
prestationer medan den ökat för andra. Domstolen
har under budgetåret 1995/96 avgjort 57 mål och
ärenden. Handläggningstiden har i genomsnitt varit 8
månader. Regeringen gör bedömningen att effektiviteten i verksamheten är god.
Stockholms tingsrätt är första instans i mål enligt
marknadsföringslagen. Marknadsdomstolen är andra
och sista instans i mål enligt samma lag. I mål enligt
konkurrenslagen sker prövningen i tre instanser.
Konkurrensverket är beslutsmyndighet. Verkets beslut överklagas till Stockholms tingsrätt, vars domar
och beslut i sin tur kan överklagas till Marknadsdomstolen. I Konkurrenslagsutredningens betänkande Konkurrenslagen 1993 – 1996 (SOU 1997:20),
har bl.a. föreslagits förändringar i instansordningen
för prövningen av ärenden enligt konkurrenslagen.

1995/96

Konsumentverket
Utgift

110 082

Utgift

77 114

1997

Anslag

69 445

1998

Förslag

67 876

1999

Beräknat

69 956

2000

Beräknat

72 102

Därav

1996

1

Anslagssparande

2 586

Utgiftsprognos

73 192

1. Beloppen anges i tusental kronor

Konsumentverket är central förvaltningsmyndighet
för konsumentfrågor. De övergripande målen för
verksamheten är att ge hushållen möjligheter att utnyttja sina ekonomiska och andra resurser effektivt,
ge konsumenterna en stark ställning på marknaden,
skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och
medverka till att sådana konsumtions- och produktionsmönster utvecklas som minskar påfrestningarna
på miljön och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
När det gäller Konsumentverkets verksamhet har insatser som främjar från miljösynpunkt långsiktigt
hållbara konsumtions- och produktionsmönster hög
prioritet, liksom insatser i det svenska arbetet med
konsumentpolitiken i EU, rörande bl.a. produktsäkerhet och konsumenternas ställning när det gäller
finansiella tjänster. Särskilt viktigt är det att också
stödja hushåll med svag ekonomi.
I anslutning till de övergripande målen för politikområdet fullgörs de uppgifter som ankommer på
Konsumentombudsmannen (KO) enligt lagen
(1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden, marknadsföringslagen (1995:450), produktsäkerhetslagen (1988:1604) och lagen (1997:379) om
försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister träder i kraft december 1997 samt radio- och TV-lagen (1996:844).
Verket fullgör vidare uppgifter enligt lagen
(1978:763) med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker, konsumentförsäkringslagen
(1980:38), prisinformationslagen (1991:601), konsumentkreditlagen (1992:830), lagen (1992:1231)
om märkning av textilier , lagen (1992:1672) om paketresor, lagen (1992:1232) om märkning av hushållsapparater, lagen (1992:1326) om personlig
skyddsutrustning för privat bruk, lagen (1992:1327)
om leksakers säkerhet, tobakslagen (1993:581), lagen (1995:669) om märkning av skor samt lagen
(1996:1118) om marknadsföring av kristallglas.
Konsumentverket har också bemyndigande att ge ut

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende Marknadsdomstolen.

Slutsatser
Mot denna bakgrund bör Marknadsdomstolen anvisas ett anslag på 4 686 000 kronor.
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föreskrifter enligt lagen (1994:1772) om tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet och
förordningen (1994:1169) om europeisk miljömärkning.
För att kunna mäta effekter och utröna behovet
av åtgärder har Konsumentverket under 1995/96 genomfört marknadsstudier inom olika områden. Verket har också utvärderat tillämpningen av den nya
skuldsaneringslagen samt utfört varuprovningar. Arbetet med att förbättra och effektivisera stödet till de
kommunala konsumentvägledningarna har fortsatt,
bl.a. genom databaserad information. Under budgetåret har drygt 5 200 ärenden registrerats hos
Konsumentverket vilket i princip är oförändrat jämfört med året innan. Styckkostnaden för ett ärende
har varit 2 800 kronor vilket är en sänkning med 200
kronor jämfört med föregående år. Cirka 41 procent
av det totala antalet ärenden har snabbhandlagts.
Genomsnittlig handläggningstid för dessa ärenden
var 2,6 dagar, en sänkning med 0,1 dagar från föregående år.
EU-medlemskapet kombinerat med beslutade besparingar har medfört att Konsumentverket fått utökade arbetsuppgifter men realt reducerade anslagsbelopp. Detta har ställt höga krav på effektiviseringar
och prioriteringar i verksamheten.
Regeringen anser att konsumentinflytande på den
europeiska standardiseringen är nödvändigt för att
varor som säljs i Sverige skall vara säkra och för att
stärka konsumenternas ställning i Europa. Konsumentverket får disponera medel inom utgiftsområde
24 under anslaget B 6 Bidrag till standardisering och
provnings- och mätteknisk FoU m.m. för bidrag till
standardiseringskommissionen för standardiseringsprojekt.

tidningen annonsfri, vilket innebär att det är mycket
svårt att uppnå full kostnadstäckning.
VARUPROVNING
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

27 200

28 800

-1600

94

1996

19 500

19 000

500

103

Prognos 1997

20 600

20 700

-100

100

Beräknat 1998

20 700

20 700

0

100

Beräknat 1999

21 100

21 800

-700

97

Beräknat 2000

22 000

22 500

-500

98

varav

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

4 479

4 863

-384

92

1996

2 240

2 432

-192

92

Prognos 1997

4 550

4 544

6

100

Beräknat 1998

6 500

6 500

0

100

Beräknat 1999

6 500

6 500

0

100

Beräknat 2000

6 500

6 500

0

100

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Konsumentverket har erhållit en invändning från
RRV i revisionsberättelsen. Det är smärre brister i
den interna kontrollen som föranlett denna invändning. Konsumentverket har redan åtgärdat ett antal
av de punkter som RRV tar upp, och på andra punkter har en översyn påbörjats. Konsumentverket anför
att inför årsredovisningen för år 1997 kommer
samtliga punkter att vara åtgärdade. Regeringen följer inom ramen för myndighetsdialogen fortlöpande
detta arbete.

Slutsatser
Med utgångspunkt i de verksamhetsmål som redovisats i regleringsbrevet för 1995/96 är regeringens bedömning att Konsumentverket i stort uppfyllt de
uppsatta målen. Som även RRV har påpekat bör
dock verket i högre grad söka tydliggöra vad som är
effekter av myndighetens prestationer och vad som
kan vara effekter av externa faktorer. Även i övrigt
torde åtgärder i linje med RRV:s synpunkter kunna
underlätta en bedömning av måluppfyllelse.
Det finns ett behov av att ange tydligare prioriteringar i Konsumentverkets verksamhet. Regeringen
kommer även i fortsättningen att inom ramen för
myndighetsdialogen med verket utveckla och förbättra verksamhetsmål samt resultat- och kvalitetsmått.
Konsumentverket bör anvisas ett anslag på
67 876 000 kronor.

KOSTNADS TÄCKNING
%

Utfall 1995/96

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

Varuprovning på uppdrag omfattar bland annat
hushållsapparater.

RÅD OCH RÖN
INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

varav

Budget för avgiftsbelagd verksamhet

UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

Tidskriften Råd & Rön skall finansieras med avgifter. Ambitionen är full kostnadstäckning, men det
finns inget formellt krav på detta, dels för att Råd &
Rön är under utveckling för att också bli en elektronisk tidskrift, dels för att tidningen är den viktigaste
kanalen i det informationsuppdrag gentemot medborgarna som Konsumentverket har. Dessutom är
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F 3.
1995/96

Allmänna reklamationsnämden
Utgift

18 903

Utgift

13 100

1997

Anslag

13 788

1998

Förslag

13 560

1999

Beräknat

13 906

2000

Beräknat

14 123

Därav

1996

1

Anslagssparande

2 365

Utgiftsprognos

16 310

Regeringens bedömning med anledning avrevisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende ARN.
Arbetet med att förbättra och utveckla årsredovisningen kommer att fortsätta inom ramen för myndighetsdialogen.

1. Beloppen anges i tusental kronor

Slutsatser

En jämförelse mellan budget och utfall 1995/96 visar
att anslaget inte utnyttjats fullt ut utan anslagssparandet ökat något. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kommer att under innevarande budgetår
utnyttja i princip hela anslagssparandet för att göra
investeringar i ett nytt datasystem som på sikt torde
leda till vissa rationaliseringar. I samband med införandet av det nya datasystemet kommer nämnden
även att få vissa ökade kostnader för utbildning under år 1998. Regeringen avser följa upp effekterna av
det nya datasystemet.

Mot denna bakgrund bör Allmänna reklamationsnämnden anvisas ett anslag på 13 560 000 kronor.

F 4.
1995/96

Utgift

6 381

Utgift

6 381

1997

Anslag

5 945

1998

Förslag

6 068

1999

Beräknat

6 189

2000

Beräknat

6 313

Därav

Regeringens överväganden
Resultatinformation

Fastighetsmäklarnämnden

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

819

6 764

1. Beloppen anges i tusental kronor

Fastighetsmäklarnämnden inrättades den 1 oktober
1995 i enlighet med den nya fastighetsmäklarlagen
(1995:400) som trädde i kraft samma dag. Nämnden
köper kanslitjänster av Kammarkollegiet.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) har till uppgift att pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare rörande varor, tjänster och andra nyttigheter som tillhandahållits huvudsakligen för enskilt
bruk, så kallade konsumenttvister, och ge rekommendationer om hur tvister bör lösas. Nämnden
skall också yttra sig i konsumenttvister på begäran av
domstolar, stödja den kommunala konsumentverksamhetens medling i konsumenttvister genom bland
annat utbildning, rådgivning och information samt
informera konsumenter och näringsidkare om
nämndens praxis.
Genom en ändring i instruktionen finns det från
den första september i år en möjlighet till avgörande i
plenum, i syfte att uppnå mer enhetliga avgöranden.
Årsredovisningen ger en god bild av den verksamhet som ARN har bedrivit under året. Den genomsnittliga handläggningstiden för prövning av konsumenttvister är i stort densamma som året innan,
dvs. 3,3 månader. Väntetiden för ärenden som avgjorts med intresseledamöter är 4,9 månader och för
ärenden som avgjorts utan intresseledamöter 1,4
månader. Väntetiderna har allmänt sett kortats betydligt under de senaste åren. Tillströmningen av tvister har ökat under budgetåret 1995/96. Det är främst
på områdena el, motor och bostad som ökningen
skett. När det gäller bankfrågor har ärendetillströmningen däremot sjunkit.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
Fastighetsmäklarnämnden skall verka som central
myndighet för registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare och skall särskilt inrikta sin verksamhet
på att fastighetsmäklarna följer god fastighetsmäklarsed, att information sprids om vad god fastighetsmäklarsed innebär samt att mäklarna har en god utbildning för sin uppgift. Nämnden skall se till att de
kunskapskrav som ställs på fastighetsmäklare är ändamålsenliga och svara för att prövning av kunskaperna sker.
Utgångspunkten är att staten skall få full kostnadstäckning för arbetet med registrering av och tillsyn över fastighetsmäklare genom avgifter från
mäklare.
Det har visat sig att nämndens resursbehov varit
större än vad som kunnat förutses. På grund av detta
har det under första och andra verksamhetsåret blivit
en viss eftersläpning i ärendehanteringen.
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En arbetsgrupp under lagutskottet har utvärderat
1995 års fastighetsmäklarlag. Den valda organisationsmodellen att Kammarkollegiet sköter kansligöromål och tillhandahåller den personal som bereder och föredrar ärenden inför nämnden, verkar,
enligt arbetsgruppens rapport, inte förenlig med ett
effektivt tillsynsarbete. Statskontoret har i en rapport
(1996:11) ifrågasatt behovet av en författningsreglerad anslutning till en värdmyndighet. Statskontoret
menar att nämnden har egna medel och kompetens
nog att kunna anställa viss egen personal och i övrigt
köpa konsulter och administrativt stöd.
Fastighetsmäklarnämnden har varit verksam i
knappt två år. Under verksamhetsåret 1995/96 har
Fastighetsmäklarnämnden registrerat 525 nya fastighetsmäklare samt avgjort 175 tillsynsärenden. Fastighetsmäklarnämnden har genom sina föreskrifter
(KAMFS 1996:1) åstadkommit en plan för fastighetsmäklarutbildningen under en övergångsperiod
fram till dess att ett nytt utbildningssystem träder i
kraft. Bland annat har kunskapskraven för utbildningen av fastighetsmäklare skärpts. Nämnden har
utarbetat och överlämnat ett förslag till nytt utbildningssystem till regeringen. I avvaktan på regeringens
ställningstagande i fråga om en ny utbildning för fastighetsmäklare har nämnden arbetat med frågan på
vilket sätt man kan fortbilda och vidareutbilda redan
registrerade mäklare.
Under första halvåret 1997 har Fastighetsmäklarnämnden avgjort 224 tillsynsärenden och balansen
av tillsynsärenden har minskat från 231 ärenden 31
december 1996 till 121 ärenden 30 juni 1997.
Under år 1997 anordnar nämnden centrala skriftliga prov för examination av blivande fastighetsmäklare. Proven finansieras genom avgifter som
nämnden disponerar. Under första halvåret genomfördes 1 500 prov.

Regeringens bedömning med anledning av
revisionens iakttagelser
Regeringen konstaterar att RRV inte har haft några
invändningar i revisionsberättelsen avseende Fastighetsmäklarnämnden.

Slutsatser
Med anledning av de iakttagelser som gjorts har
Kammarkollegiet och Fastighetsmäklarnämnden redan, inom ramen för ett särskilt projekt, vidtagit åtgärder för att minska balansen av tillsynsärenden.
Regeringen såväl som berörda myndigheter anser
dock i likhet med de utvärderingar som gjorts att en
mer genomgående översyn av nämndens organisation fordras för att effektivisera och åstadkomma en
bättre styrning och kontroll av verksamheten.
I samband med detta bör även en utvärdering av
projektet att minska balansen av tillsynsärenden göras.
Mot denna bakgrund bör Fastighetsmäklarnämnden anvisas ett anslag på 6 068 000 kronor.

F 5.

1995/96

Utfall 1995/96
varav

INTÄKTER
(SOM FÅR
DISPONERAS)

KOSTNADER

RESULTAT
(INTÄKT KOSTNAD)

Budget 1998

8 706

Utgift

6 208

1997

Anslag

4 100

1998

Förslag

4 100

1999

Beräknat

4 100

2000

Beräknat

4 100

1996

1

Utgiftsprognos

4 741

1. Beloppen anges i tusental kronor

Sedan år 1990 har särskilda medel anslagits till stöd
för ideella konsumentorganisationer. Medlen skall
bl.a. kunna användas till stöd åt befintliga konsumentorganisationer och för att stödja och stimulera
uppbyggnaden av nya organisationer.
Jämförelse mellan budget och utfall 1995/96 visar
att en stor del av anslaget inte utbetalats. Vid ingången av innevarande budgetår fanns en reservation om
1,1 miljoner kronor på det äldre reservationsanslaget
för samma ändamål. Förklaringen till detta är att det
föreligger vissa eftersläpningar i utbetalningar av medel. Anslagna och reserverade medel för innevarande
budgetår har redan utnyttjats.

KOSTNADS TÄCKNING
%

1

1996

Prognos 1997

Utgift

Därav

Budget för avgiftsbelagd verksamhet
UPPDRAGSVERKSAMHET
(TUSENTAL KRONOR)

Stöd till konsumentorganisationer

2 000

2 000

0

100

500

500

0

100

1. 1995/96 disponerade inte nämnden avgifterna

Fastighetsmäklarnämnden kommer att anordna endast ett prov under år 1998 under förutsättning att
en ny utbildningsordning införs.
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Mot denna bakgrund bör anvisas ett anslag på
4 100 000 kronor för stöd till konsumentorganisationer.

Regeringens överväganden
Resultatbedömning
Konsumentverket har under budgetåret 1995/96 beviljat bidrag på sammantaget 5 053 000 kronor till
organisationer för olika konsumentprojekt. Antalet
beviljade ansökningar var 59.
Särskilt stora ansträngningar har gjorts för att nå
unga konsumenter i föreningar och organisationer.
En fristående forskare har fått i uppdrag att utvärdera de projekt Konsumentverket beviljat stöd till
mellan åren 1994 och 1996. Redovisning skall ske
till verket i oktober 1997. I en delrapport redovisas
att 60 procent av organisationerna upplever att projektbidragen gett direkta effekter, t.ex. i form av fler
medlemmar, ökat intresse för och medvetenhet om
konsumentfrågor, 80 procent av organisationerna
uppger dessutom att deras projekt lett till fastare
sammanhållning i konsumentfrågor inom organisationen och 90 procent att organisationen fått positiv
uppmärksamhet till följd av projektet. Sammantaget
är detta ett mycket bra resultat, sett i relation till de
förhållandevis små belopp som genom projektansökningarna kommit varje organisation till del.
Regeringen anser att konsumentorganisationerna
spelar en viktig roll i Europasamarbetet. I sin egenskap av frivilliga organisationer utövar de inflytande
genom andra kanaler än dem som EU-ländernas regeringar har. Sveriges konsumentråd har under året
medverkat i ett antal samarbetsorgan med bäring på
Europaarbetet.
Konsumentrådet genomförde våren 1996, tillsammans med Lantbrukarnas Riksförbund, en konferens i EU-parlamentet om antibiotika i djuruppfödningen. Inom EU:s konsumentkommitté har
konsumentrådet aktualiserat behovet av förändrade
regler och bättre hantering av EU:s bidrag till
konsumentorganisationers projekt.

F 6.
1995/96

Stöd till konsumentforskning
Utgift

3 268

Utgift

2 710

1997

Anslag

2 070

1998

Förslag

2 114

1999

Beräknat

2 156

2000

Beräknat

2 199

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

4 454

1- Beloppen anges i tusental kronor

Jämförelse mellan budget och utfall 1995/96 visar att
en stor del av anslaget inte utnyttjats. Vid ingången
av innevarande budgetår fanns en reservation om 2,4
miljoner kronor på det äldre reservationsanslaget för
samma ändamål. Förklaringen till detta är att det föreligger vissa eftersläpningar i utbetalningar av medel. Prognosen för innevarande budgetår är att anslagna och reserverade medel kommer att utnyttjas.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
I budgetpropositionen för år 1997 föreslog regeringen att Forskningsrådsnämnden skulle anvisas
1 570 000 kronor för att utveckla konsumentforskningen. Dessutom anvisades Konsumentverket
500 000 kronor för att bland annat avveckla pågående projekt, vidarebefordra erfarenheter och delta i
arbetet med att utveckla konsumentforskningen.
Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag.
Konsumentverket har under budgetåret beviljat
4,3 miljoner kronor till 29 projekt. Närmare 90 procent av detta belopp har beviljats till universitet och
högskolor.
Konsumentverket har initierat ett programarbete
rörande konsumentsäkerhetsforskning som lett till
ett samverkansprojekt med Folkhälsoinstitutet, NUTEK och Socialstyrelsen. Verket har också bistått
den nordiska koordinatorn för konsumentforskning,
vars uppgift är att ta initiativ inom det nordiska
forskningsprogrammet, med att initiera projekt för
att genomföra det nordiska handlingsprogrammet
för konsumentforskning.
På grund av forskningens långsiktiga karaktär och
på grund av att verksamheten nyligen överflyttats till

Slutsatser
Sveriges konsumentråd och Konsumenter i samverkan är på olika sätt representerade i europeiskt
konsumentarbete. Det är regeringens bedömning att
båda organisationerna även fortsättningsvis skall
kunna medverka till en fördjupad diskussion och debatt om hur konsumentskyddet skall kunna stärkas i
Europa och sprida information om EU till sina respektive medlemsorganisationer. Mot denna bakgrund anser regeringen att såväl Sveriges konsumentråd som Konsumenter i samverkan bör få fortsatt
ekonomiskt stöd för att företräda konsumenterna i
Europaarbetet. Medel för detta har beräknats under
detta anslag.
Även andra organisationer bör liksom hittills
kunna få ekonomiskt stöd för konsumentprojekt
som bör fördelas av Konsumentverket.
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Forskningsrådsnämnden är det i nuläget inte möjligt
att påvisa konkreta resultat.

Europeiska kommissionen har presenterat ett förslag till en ny miljömärkningsförordning, vilket
kommer att behandlas av rådet tidigast under år
1998. Förslaget syftar till att effektivisera arbetet
med miljömärkning inom EU.
Det frivilliga Nordiska Miljömärkningssystemet
styrs av riktlinjer som är fastställda av nordiska ministerrådet. En begränsning i systemet är att endast
det nationella organet får tilldela miljömärkningslicenser. En svensk utgångspunkt är att i det nordiska
miljömärkningssamarbetet initiera frågan om en
öppning av systemet för ackrediterade (kompetensprövade) aktörer.
De utgifter som hänförs till det nordiska systemet
är främst kostnader för kriterieutveckling och revidering av redan fastställda kriterier samt information
om och marknadsföring av systemet. Utgifter som
följer av att handha EU:s miljömärkningssystem
gäller i huvudsak kostnader för att delta i kommissionsmöten av olika karaktär såsom möten med behöriga organ, expertgruppsmöten för kriterieutveckling m.fl.
Enligt SIS redovisning finansierades ca 2/3 av
miljömärkningsverksamheten under år 1996 genom
licensintäkter från den nordiska miljömärkningen.

Slutsatser
Regeringen bedömer att det ännu är för tidigt att utvärdera Forskningsrådsnämndens arbete. Forskningsrådsnämnden tog den 1 januari år 1997 över
ansvaret för stödet till konsumentforskningen och
verksamheten är därför i ett uppbyggnadsskede. Regeringen gör bedömningen att Konsumentverket
även för år 1998 bör anvisas medel för att ha möjlighet att aktivt medverka i arbetet med att utveckla
konsumentforskningen. Verket har den samlade erfarenheten av hittills utförd svensk konsumentforskning och kan bidra med värdefulla konsumentpolitiska bedömningar av forskningsarbetet.
Regeringen föreslår mot denna bakgrund att anslaget till konsumentforskning skall uppgå till
2 114 000 kronor.

F 7.

Bidrag till miljömärkning av
produkter
Omstrukturering till aktiebolag

1995/96

Utgift

6 900

Utgift

3 450

1997

Anslag

4 600

1998

Förslag

4 600

1999

Beräknat

4 600

2000

Beräknat

4 600

Därav

1996

1

Utgiftsprognos

Miljömärkningssystemen förvaltas i dag av SIS i
enlighet med ett uppdragsavtal mellan SIS och staten. Regeringen avser att i samråd med SIS under
år 1998 omstrukturera organisationen av miljömärkningsverksamheten. Avsikten är att denna
tills vidare skall bedrivas inom ett av staten och
SIS, för ägarna icke vinstgivande, ägt bolag. Därigenom skapas en klarare och effektivare organisation med en tydligare beslutsstruktur än i den
nuvarande ordningen och det svenska deltagandet
i det nordiska samarbetet underlättas.
Huvudinriktningen för bolagets verksamhet skall
vara densamma som i nuvarande organisation och
dess skötsel m.m. liksom tidigare regleras i ett avtal
mellan ägarna. Verksamheten skall syfta till att som
nationellt organ förvalta det av Nordiska Ministerrådet skapade miljömärkningssystemet "Svanen" och
det miljömärkningssystem, "Blomman", inom EU
som regleras i förordningen EEC 880/92. Bolaget
skall även, på uppdrag av staten, kunna bedriva annan därmed förenlig frivillig miljömärkningsverksamhet.
Avsikten är att staten tills vidare skall äga 10 procent av aktiekapitalet och röstetalet för samtliga aktier, genom förvärv av dessa för en köpeskilling av
1 krona, och resterande aktier av SIS.

4 600

1. Beloppen anges i tusental kronor

Målet för miljömärkningsverksamheten är att genom
frivillig miljömärkning stimulera utveckling och användning av produkter som ur miljösynpunkt är
bättre än andra i övrigt jämförbara produkter.
Ett harmoniserat nordiskt system för miljömärkning av produkter, Svanen, infördes under år 1989.
Danmark som tidigare deltagit som observatör anslöt
sig till ordningen i juni 1997. Den frivilliga miljömärkningen i Sverige, inom ramen för detta system,
organiseras och drivs av SIS- Standardiseringen i Sverige (SIS) och leds av Miljömärkningsstyrelsen.
Miljömärkningen skall på sikt finansieras genom
avgifter och ersättningar från de företag som får sina
produkter miljömärkta.
Sedan den 1 maj 1992 gäller inom EU en förordning om miljömärkning. Enligt denna skall medlemsländerna utse ett eller flera behöriga organ för
att handha de uppgifter som anges. Regeringen har
utsett SIS att vara svenskt behörigt organ för EU:s
miljömärkningssystem.
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är avsett att bidra till att täcka kostnader för kriterieutveckling och revidering av redan fastställda
kriterier inom det nordiska miljömärkningssystemet samt att täcka de kostnader som kan
hänföras till EU:s miljömärkningsordning. Regeringen avser att inledningsvis avsätta 2 800 000
kronor som bidrag till kostnaderna för det nordiska arbetet och 1 800 000 kronor för att täcka
kostnaderna för arbetet som kan hänföras till
EU:s miljömärkningssystem.
För att skapa en klarare och effektivare organisation med tydligare beslutsstruktur än i nuvarande
ordning och underlätta det svenska deltagandet i det
nordiska samarbetet anser regeringen att miljömärkningsverksamheten bör bedrivas i bolagsform, i
vilket bolag staten skall äga upp till 10 procent av
aktiekapitalet och röstetalet för samtliga aktier.

Regeringens överväganden
Resultatinformation
EU:s miljömärkningssystem har hittills gett begränsade intäkter. Kostnaderna för deltagandet i
EU:s miljömärkning uppgick år 1996 till ca
1 500 000, licensintäkterna dock enbart till
253 000 kronor. Under år 1998 förväntas inte
EU-märkningen ge intäkter som mer än marginellt
kan bidra till att täcka kostnaderna.
Ca 1 500 svanmärkta produkter finns på den
svenska marknaden. Licenser innehas av 130 svenska
företag. Trettio utländska företag har registrerat sina
företag hos SIS. Inom EU finns ca 160 milömärkta
produkter i nio medlemsländer. Omkring 25 företag,
av vilka fyra är svenska, innehar licenser.

Slutsatser
Med hänsyn till att det nordiska miljömärkningssystemet kräver ett omfattande nordiskt samarbete samt till att EU:s miljömärkningssystem inte förutses ge intäkter av någon betydelsefull
storlek anser regeringen att miljömärkningsverksamheten bör få fortsatt statligt stöd. Stödet
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen

1. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1995:1518) om mervärdesskattekonton för
kommuner och landsting.

4. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

2. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner
och landsting.

5. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
enligt följande uppställning:

3. antar förslaget till lag om ändring i lagen
(1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner
och landsting.
ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
(TUSENTAL KRONOR)

ramanslag

71 326 400

A 2. Bidrag till särskilda insatser i vissa kommuner och landsting

reservationsanslag

736 600

A 3. Statligt utjämningsbidrag till kommuner och landsting

obetecknat anslag

20 985 000

A 4. Bidrag till Rådet för kommunal redovisning

obetecknat anslag

700

A 1. Generellt statsbidrag till kommuner och landsting

Summa

93 048 700
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2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1518) om
mervärdesskattekonton för
kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 5 och 7 §§ lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE

5§
Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från kontona för ingående mervärdesskatt som inte dragits av enligt mervärdesskattelagen (1994:200).
Kommunalförbund har efter ansökan rätt till ersättning från kommunkontot och landstingskontot för ingående mervärdesskatt som inte
dragits av enligt mervärdesskattelagen. Fördelningen mellan kontona
görs i förhållande till kommunernas och landstingens deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet.
Vad som anges i andra stycket
gäller även sådant regionförbund
som avses i lagen (1996:1415) om
försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne
län.
7§
Kommuner och landsting har efter ansökan rätt till ersättning från kontona för de ökade kostnader som till följd av bestämmelserna om mervärdesskatt uppkommer vid upphandling avseende verksamhet inom
sjukvård, tandvård, social omsorg och utbildning. Rätt till ersättning föreligger också när kommunen och landstinget lämnar bidrag till näringsidkare för dennes verksamhet inom nämnda områden.
Ersättning enligt första stycket
Ersättning enligt första stycket
utgår även till kommunalförbund utgår även till
och sådant beställarförbund som
1. kommunalförbund,
bedriver försöksverksamhet enligt
2. sådant beställarförbund som
lagen (1994:566) om lokal för- bedriver försöksverksamhet enligt
söksverksamhet med finansiell lagen (1994:566) om lokal församordning mellan socialförsäk- söksverksamhet med finansiell
7
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ring, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst, och
3. sådant regionförbund som
avses i lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar län och Skåne län.
Storleken av ersättningar som avses i denna paragraf beräknas enligt
schablon. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om schablonberäkningen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1515) om
utjämningsbidrag till
kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag
till kommuner och landsting skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

Skattemyndigheten fastställer bidragens storlek samt lämnar senast den 25 januari under bidragsåret uppgift till varje kommun och landsting om storleken
av dess bidrag.

FÖRESLAGEN LYDELSE

9§
Skattemyndigheten beslutar preliminärt bidragens storlek samt
lämnar senast den 20 januari under bidragsåret uppgift till varje
kommun och landsting om storleken av dess preliminära bidrag.
Kommuner och landsting kan
senast den 15 februari påtala att
ett fel uppkommit i underlaget för
beslutet.
Skattemyndigheten fastställer
bidragens storlek samt lämnar senast den 15 april uppgift till varje
kommun och landsting om storleken av dess bidrag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1516) om
utjämningsavgift för kommuner och landsting

Härigenom föreskrivs att 9 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift
för kommuner och landsting skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

Skattemyndigheten fastställer avgifternas storlek samt lämnar senast den 25 januari under avgiftsåret uppgift till varje kommun
och landsting om storleken av
dess avgift.

8

FÖRESLAGEN LYDELSE

9§
Skattemyndigheten beslutar preliminärt avgifternas storlek samt
lämnar senast den 20 januari under avgiftsåret uppgift till varje
kommun och landsting om storleken av dess preliminära avgift.
Kommuner och landsting kan
senast den 15 februari påtala att
ett fel uppkommit i underlaget för
beslutet.
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Skattemyndigheten fastställer
avgifternas storlek samt lämnar
senast den 15 april uppgift till
varje kommun och landsting om
storleken av dess avgift.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (1965:269) med
särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

Härigenom föreskrivs att 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt,
m.m. skall ha följande lydelse.

NUVARANDE LYDELSE

FÖRESLAGEN LYDELSE
1

4§
Vad som i denna paragraf sägs om kommun och kommunalskattemedel
tillämpas också i fråga om landsting och landstingsskattemedel.
En kommun har rätt att under visst år (beskattningsåret) av staten
uppbära preliminära kommunalskattemedel med ett belopp som motsvarar produkten av de sammanlagda beskattningsbara förvärvsinkomsterna i kommunen enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 §
taxeringslagen (1990:324) om taxering till kommunal inkomstskatt
(skatteunderlaget) året före beskattningsåret, den skattesats som har beslutats för beskattningsåret och de uppräkningsfaktorer enligt tredje
stycket som har fastställts senast i september året före beskattningsåret.
Senast i september varje år skall regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, fastställa två uppräkningsfaktorer som skall svara
mot den uppskattade procentuella förändringen av skatteunderlaget i
riket. Den ena skall avse förändringen mellan andra och första året före
beskattningsåret. Den andra skall avse förändringen mellan året före beskattningsåret och beskattningsåret.
Innan skattemyndigheten beInnan skattemyndigheten betalar ut kommunalskattemedel till talar ut kommunalskattemedel till
kommunerna skall avräkning gö- kommunerna skall avräkning göras enligt 10 § lagen (1995:1516) ras enligt 10 § lagen (1995:1516)
om utjämningsavgift för kommu- om utjämningsavgift för kommuner och landsting, 2 § lagen ner och landsting, 2 § lagen
(1995:1518) om mervärdesskat- (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och tekonton för kommuner och
landsting och 16 kap. 8 § skatte- landsting och 16 kap. 8 § skattebetalningslagen (1997:483). Vida- betalningslagen (1997:483). Vidare skall tillägg göras för bidrag re skall tillägg göras för bidrag
enligt 10 § lagen (1995:1515) om enligt 10 § lagen (1995:1515) om
utjämningsbidrag till kommuner utjämningsbidrag till kommuner
och landsting samt för bidrag en- och landsting samt för bidrag enligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514) ligt 1 och 2 §§ lagen (1995:1514)
om generellt statsbidrag till kom- om generellt statsbidrag till kommuner och landsting. Det belopp muner och landsting. Det belopp
som framkommer skall betalas ut som framkommer skall betalas ut
med en tolftedel per månad den med en tolftedel per månad den
tredje vardagen räknat från den tredje vardagen räknat från den
17 i månaden, varvid dag som 17 i månaden, varvid dag som
enligt 2 § lagen (1930:173) om enligt 2 § lagen (1930:173) om
beräkning av lagstadgad tid jäm- beräkning av lagstadgad tid jämställs med allmän helgdag inte ställs med allmän helgdag inte
9
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skall medräknas. Är kommunens
fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas
på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl
föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat
belopp. Om något av de belopp
som utbetalningen i månaderna
januari och februari grundats på
inte motsvarar en tolftedel av
kommunens fordran, skall den
jämkning som föranleds av detta
ske i fråga om utbetalningen i
mars månad.
En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den
årliga taxeringen under året efter
beskattningsåret har avslutats.
Produkten av skatteunderlaget
enligt den taxeringen och den
skattesats som har beslutats för
beskattningsåret utgör de slutliga
kommunalskattemedlen.
Om
summan av dessa överstiger
summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra
stycket skall skillnaden betalas ut
till kommunerna med ett enhetligt
belopp per invånare den 1 november året efter beskattningsåret.
I motsatt fall skall skillnaden
återbetalas av kommunerna med
ett enhetligt belopp per invånare
den 1 november året efter beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari
andra året efter beskattningsåret.

1

Senaste lydelse 1997:514.

skall medräknas. Är kommunens
fordran inte uträknad vid utbetalningstillfällena i månaderna januari och februari, skall utbetalningarna dessa månader grundas
på samma belopp som utbetalningen i december månad det föregående året. När särskilda skäl
föranleder det får skattemyndigheten dock förordna att utbetalningen skall grundas på ett annat
belopp. Om något av de belopp
som utbetalningen i månaderna
januari, februari och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel
av kommunens fordran, skall den
jämkning som föranleds av detta
ske i fråga om utbetalningen i
april eller, om det är fråga om ett
större belopp, fördelas på utbetalningarna i april, maj och juni månader.
En slutavräkning av kommunalskattemedlen skall ske när den
årliga taxeringen under året efter
beskattningsåret har avslutats.
Därvid skall en kommun som inte
ingår i ett landsting behandlas
som om den även utgjorde ett
landsting. Produkten av skatteunderlaget enligt den taxeringen och
den skattesats som har beslutats
för beskattningsåret utgör de slutliga kommunalskattemedlen. Om
summan av dessa överstiger
summan av de preliminära kommunalskattemedlen enligt andra
stycket skall skillnaden betalas ut
till kommunerna med ett enhetligt
belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret.
I motsatt fall skall skillnaden
återbetalas av kommunerna med
ett enhetligt belopp per invånare
den 1 november året före beskattningsåret. Utbetalning eller återbetalning skall göras i januari
andra året efter beskattningsåret.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
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3 Allmänna bidrag till kommuner

3.1 Omfattning och ändamål

Större förändringar
Riksdagen beslutade enligt regeringens förslag i den
ekonomiska vårpropositionen (prop. 1996/97:150,
bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284) om ett tillskott om 4 000 miljoner kronor för år 1997 i syfte
att behålla kvaliteten i de kommunala verksamheterna och undvika sysselsättningsneddragningar.
Därutöver aviserades en förstärkning med ytterligare
4 000 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.
Mot bakgrund av de förbättrade statsfinanserna
anser regeringen att tillskottet till kommuner och
landsting kan ökas med 4 000 miljoner kronor år
1999 och med ytterligare 4 000 miljoner kronor år
2000. Aviserade och föreslagna tillskott uppgår sålunda till 16 000 miljoner kronor år 2000. Därmed
utgör tillskottet år 2000 en höjning med ca 25 procent av detta års utgiftsområdesram, exklusive det
statliga utjämningsbidraget.

Utgiftsområdet omfattar merparten av statens utgifter för bidrag till kommuner och landsting. Bidragen
lämnas dels i form av ett allmänt finansiellt stöd till
kommuner och landsting, dels i form av bidrag för
att åstadkomma likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan kommuner repektive landsting. Utgiftsområdet omfattar också ett bidrag för särskilda
insatser i vissa kommuner och landsting.
I tabellen nedan redovisas den beräknade totala
utgiftsnivån för utgiftsområdet med hänsyn tagen till
en höjning av statsbidragen samt regleringar som föreslås enligt finansieringsprincipen och överenskommelsen från våren 1996 mellan regeringen och
Svenska Kommunförbundet samt Landstingsförbundet om den kommunala ekonomin för åren 1997 och
1998.

Mål för utgiftsområdet
Målet för utgiftsområdet är att så långt det är möjligt
skapa goda och likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och landstingen att
uppnå de nationella målen inom olika verksamheter.

UTGIFTSUTVECKLINGEN
MILJONER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1995/96
1996
1997

102 518

78 237

87 684

1998

1999

2000

93 049

100 288

101 848

Prioriteringar för 1998
En ökning av statsbidraget föreslås i syfte att värna
de kommunala kärnverksamheterna, vård, omsorg
och skola. Ökningen görs även i syfte att förbättra
sysselsättningsutvecklingen i kommunsektorn. En del
föreslås avsättas för kommuner och landsting med en
särskilt svår ekonomisk situation.

Sammanfattande kommentarer till verksamhetsutfall
och ekonomiskt utfall
Kommunsektorn har till följd av den samhällsekonomiska utvecklingen under 1990-talet ställts inför
stora krav på anpassning av verksamheten. Konsumtionen minskade under åren 1992–1996 med drygt 4
procent i fasta priser. Det ökade utgiftstrycket som
bl.a. följt av den höga arbetslösheten under 1990talet har inneburit effektiviseringar och omprioriteringar i den kommunala verksamheten. Neddragningarna har lett till betydande sysselsättningsminskningar vilket också riskerar att leda till alltmer kännbara kvalitetsförsämringar inom de kommunala
kärnverksamheterna.

Ramen för år 1998
För år 1998 ökas ramen för utgiftsområdet med
5 436 miljoner kronor jämfört med nivån år 1997.
Utöver det ökade tillskottet utgörs höjningen av regleringar i enlighet med finansieringsprincipen och
överenskommelsen med Svenska Kommunförbundet
och Landstingsförbundet. I ramen för år 1998 har
också hänsyn tagits till att 100 miljoner kronor av
tillskottet engångsvis kommer att tillföras utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar för att finansiera
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ökade kostnader för kommunersättningar vid flyktingmottagande.

ner och landsting skulle höjas med 4 000 miljoner
kronor år 1997. Samtidigt aviserade regeringen att
ytterligare 4 000 miljoner kronor borde tillföras
kommuner och landsting fr.o.m. år 1998.
Regeringens klart uttalade mål är att de ökade
statsbidragen till kommuner och landsting skall användas för att förbättra sysselsättningsutvecklingen i
kommunsektorn och samtidigt vidareutveckla kvaliteten i vården, omsorgen och skolan.
Som ett led i uppföljningen av denna satsning har
en enkätundersökning genomförts i samtliga kommuner och landsting för att få underlag att bedöma
vilka effekter tillskottet för åren 1997 och 1998 kan
komma att ge och om effekterna ligger i linje med
regeringens mål. Resultatet av enkäten visar att ca 80
procent av kommunerna och landstingen nu och den
närmaste tiden framöver vidtar åtgärder för att upprätthålla och förbättra sysselsättning och kvalitet i
vården, omsorgen och skolan, helt i linje med regeringens målsättning. Av landets 288 kommuner och
23 landsting svarar nästan två tredjedelar att tillskottet får en positiv effekt på sysselsättningen. Totalt
motsvarar tillskottet enligt enkäterna nästan 8 000
arbetstillfällen år 1997 och ytterligare ca 9 000 arbetstillfällen år 1998. Av dessa utgör närmare hälften
nya arbetstillfällen.
Den övervägande delen av tillskottet satsas enligt
svaren från kommunerna och landstingen på grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg och sjukvård.
Drygt 60 procent av tillskottet kommer enligt enkätsvaren att användas direkt i de prioriterade verksamheterna. Även den del som går till att förbättra
årets resultat kommer sannolikt indirekt verksamheten tillgodo genom att besparingskraven mildras. Det
bör dock påpekas att enkätsvaren avser planerade
åtgärder och att uppföljningen behöver kompletteras
med uppgifter om utfallet av satsningen på sysselsättning och kvalitet. Regeringen avser att fortsätta
arbetet med att följa upp och analysera den kommunala sysselsättningsutvecklingen. Uppföljning och
utvärdering av de olika verksamheterna sker inom
ramen för den ordinarie sektorsuppföljningen.

3.2 Utvecklingen inom kommunsektorn
3.2.1

Utvecklingen de senaste åren

Kommunsektorns ekonomiska förutsättningar påverkas i hög grad av den samhällsekonomiska utvecklingen. Därigenom har det ställts stora krav på
anpassning i den kommunala sektorn under 1990talet. Arbetslösheten har stigit kraftigt under dessa
år. Det har bl.a. inneburit svårigheter för vissa grupper, såsom flyktingar och ungdomar, att ta sig in på
arbetsmarknaden vilket påverkat de kommunala utgifterna negativt. Det har också fått till följd att skatteinkomsterna för kommunsektorn haft en svag utveckling.
Konsumtionen minskade realt med drygt 4 procent under åren 1992–1996. Även antalet sysselsatta
minskade under dessa år och minskningen har fortsatt under första halvåret 1997. Detta har varit nödvändigt för att skapa balans mellan intäkter och
kostnader. Utvecklingen påverkas också av dels den
begränsning som skett av möjligheten att höja skatten åren 1997 och 1998, dels det av riksdagen beslutade balanskravet som införs fr.o.m. år 2000. Anpassningen har inte enbart varit negativ. Inom många
områden har omstruktureringar varit nödvändiga för
att uppnå högre effektivitet i verksamheten.
I samband med den ekonomiska vårpropositionen
överlämnades en skrivelse (skr. 1996/97:118) med en
översiktlig redovisning av hur den kommunala verksamheten utvecklats i förhållande till de nationella
mål som statsmakterna satt upp för vissa verksamhetsområden.

3.2.2

Planerade åtgärder med anledning av
ökade statsbidrag åren 1997 och 1998

3.2.3

Enligt regeringens bedömning i 1997 års ekonomiska
vårproposition skulle sektorn, utan något ekonomiskt tillskott, de närmaste åren komma att ställas
inför neddragningar av verksamheten både utifrån de
gällande ekonomiska förutsättningarna och balanskravet. Samtidigt som behoven av kommunal
verksamhet inom äldreomsorgen och skolan bedömdes komma att öka.
För att i detta läge främja den kommunala sysselsättningen och kvaliteten i vården, omsorgen och
skolan föreslog regeringen i den ekonomiska vårpropositionen att det generella statsbidraget till kommu-

Uppföljning av överenskommelsen
mellan regeringen och Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet

Regeringen och de politiska företrädarna för Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet träffade våren 1996 en överenskommelse om vilka riktlinjer som bör gälla för den kommunala ekonomin
under åren 1997 och 1998. Överenskommmelsen
innebär för regeringens del att den åtar sig att hålla
statsbidragen på en oförändrad nivå och att regeringen skall lämna förslag till att ekonomiskt reglera
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statliga åtgärder som påverkar de kommunala skatteinkomsterna och det kommunala utgiftstrycket.
Regeringen har inför denna propositions överlämnande till riksdagen haft överläggningar med de
båda kommunförbunden. Vid överläggningarna har
bl.a. en genomgång gjorts av hur riksdagsbeslut och
regeringsförslag som inte var kända vid överläggningarna inför budgetpropositionen hösten 1996 påverkar den kommunala ekonomin. Nedan redogörs i
korthet för dessa beslut och förslag.
Vissa förändringar som genomförs med inriktning
på beskattningen av små och medelstora företag påverkar de kommunala skatteinkomsterna negativt.
Även det sänkta utbildningsbidraget och den föreslagna höjningen av reseavdraget bedöms ha negativ
inverkan på den kommunala ekonomin. Samtidigt
bedöms den utökade utbildningssatsningen, de ändrade reglerna avseende särskilt grundavdrag och den
föreslagna höjningen av det icke avdragsgilla beloppet för resekostnader ge positiva kommunalekonomiska effekter.
Vid regeringens och de båda kommunförbundens
gemensamma bedömning inför föregående års budgetproposition ingick att de höjda ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen finansierades genom
åtgärder som neutraliserade de positiva kommunalekonomiska effekterna. Den slutliga finansieringen
innehöll bl.a. höjda finansieringsavgifter vilket, i jämförelse med bedömningen föregående höst, beräknas
ha positiv inverkan på de kommunala skatteinkomsterna. Även andra genomförda förändringar i arbetslöshetsförsäkringen bedöms ge positiva effekter
på de kommunala skatteinkomsterna.
Regeringens bedömning är att den sammantagna
effekten av de åtgärder som har föreslagits t.o.m. föreliggande proposition, och som inte regleras i särskild ordning, kan anses vara i princip neutral för
kommuners och landstings ekonomi.
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har vid överläggningar med regeringen även
aktualiserat andra frågor. Dessa avser bl.a. ytterligare
kompensation för kostnader vid kommunernas
flyktingmottagande och kostnader för uppbyggnaden
av ett nytt adressregister. Regeringen avser att fördela
en viss del av bidraget till särskilda insatser till
kommuner med höga kostnader för flyktingmottagande. Därutöver anser regeringen att de krav som
förbunden fört fram på ytterligare kompensation får
betraktas som tillgodosedda mot bakgrund av det
föreslagna tillskottet.
I avsnitt 3.3 redovisas sådana förslag som skall
regleras i enlighet med finansieringsprincipen samt
andra förslag som påverkar anslagsnivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting.

3.2.4

Andra förslag som riktas till kommunsektorn

Det finns flera satsningar inom andra områden som
har positiva effekter för kommunsektorn. Riksdagen
har bl.a. i enlighet med regeringens förslag i den
ekonomiska vårpropositionen beslutat att en ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd, resursarbete, skall införas på försök i hela landet under åren 1997 och
1998. Åtgärden innebär att offentliga arbetsgivare
får ta emot långtidsinskrivna vid arbetsförmedlingen
som under en begränsad tidsperiod utför kvalitetshöjande arbete.
Regeringen föreslår i denna proposition att kommunerna, från och med den 1 januari 1998, ges möjlighet att genom överenskommelse med staten erbjuda ungdomar i åldern 20–24 år som står till
arbetsmarknadens förfogande en aktiverande och
utvecklande insats på heltid. Detta erbjudande skall
ges innan den unge varit arbetslös i 100 dagar. Dessa
ungdomar skall dock i första hand söka arbete på
den reguljära arbetsmarknaden. Kommunerna erhåller ersättning från staten för aktiveringsåtgärderna.
Regeringen har också lämnat förslag om lokala
investeringsprogram där kommunerna ges möjlighet
att i samverkan med olika aktörer söka statligt stöd
till investeringsinsatser som förbättrar den ekologiska
hållbarheten. Regeringen beräknar för detta ändamål
sammanlagt 5 400 miljoner kronor för perioden
1998–2000.

3.2.5

Regeringens slutsatser

Regeringen anser att det finns samhällsekonomiska
förutsättningar att ytterligare förstärka det nu föreslagna resurstillskottet till kommuner och landsting
på sammanlagt 8 000 miljoner kronor år 1998. Tillskottet bör därför ökas med 4 000 miljoner kronor
år 1999 och med ytterligare 4 000 miljoner kronor
år 2000, dvs. en nivåhöjning på 16 000 miljoner
kronor år 2000. Därmed utgör tillskottet år 2000 en
höjning med ca 25 procent av detta års utgiftsområdesram, exklusive det statliga utjämningsbidraget.
Tillskottet för åren 1997 och 1998 har lagts ut genom en höjning av de generella bidragen, vilket ligger
helt i linje med regeringens principiella syn på ansvarsfördelningen mellan staten och kommunsektorn. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i
samband med nästa års ekonomiska vårproposition
med förslag till hur resurstillskotten fr.o.m. år 1999
skall tillföras kommunsektorn.
Det ökade tillskottet bör ge kommuner och landsting goda förutsättningar att förstärka kvaliteten i
vård, omsorg och skola. Vidare bör tillskottet ge
möjligheter för kommuner och landsting att behålla
sin personal och i många fall t.o.m. öka antalet sys13
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selsatta. Enligt bedömningen av den kommunala
ekonomins utveckling de närmaste åren, som görs i
avsnitt 3.2.6, bör det finnas utrymme att i förhållande till år 1997 öka antalet kommunalt sysselsatta
med ca 20 000 fram till sekelskiftet.
Tillskottet bör även underlätta för kommunsektorn att möta de ökade behov av kommunal verksamhet, främst inom äldreomsorg och skola, som
följer av den demografiska utvecklingen. De kommunala kärnverksamheterna måste prioriteras framför skattesänkningar.

3.2.6

Mot bakgrund av att det s.k. återbetalningsskyddet beräknas falla ut under år 1999 har ett belopp på
2 600 miljoner kronor lagts in i kalkylen i form av en
tillfällig statsbidragshöjning detta år.
Jämfört med bedömningen i den ekonomiska vårpropositionen har prognosen avseende konsumtionsoch sysselsättningsutvecklingen för år 1997 reviderats ned. Den kommunala konsumtionen beräknas
under år 1997 minska med 1,7 procent i fasta priser,
jämfört med en minskning med 0,9 procent enligt
bedömningen i våras. Orsaken till detta är en kraftigare sysselsättningsminskning än väntat under första
halvåret 1997. Under andra halvåret väntas minskningen bromsas upp, inte minst mot bakgrund av de
ökade statsbidragen för år 1997. Totalt sett beräknas
antalet sysselsatta i kommunsektorn minska med
drygt 40 000 mellan åren 1996 och 1997.
Konsumtionsutgifterna för sektorn som helhet beräknas öka realt under perioden. Konsumtionsutvecklingen åren 1998 och 1999 påverkas av att ersättningen till s.k. resursarbetare ("Kalmarmodellen") räknas in i den kommunala lönesumman.
Åtgärden beräknas år 1998 höja nivån på den kommunala sysselsättningen och därmed konsumtionen.
Då åtgärden upphör året efter hålls ökningen av den
kommunala konsumtionen tillbaka under år 1999.
Utbildningssatsningarna inom den kommunala
vuxenutbildningen beräknas innebära en viss ytterligare nivåhöjning av den kommunala konsumtionen.
Det finansiella sparandet beräknas successivt förbättras efter år 1998 samtidigt som den kommunala
konsumtionen bedöms fortsätta att öka i volym, vilket möjliggörs av ökade skatteinkomster och höjda
statsbidrag. Jämfört med bedömningen i den ekonomiska vårpropositionen utvecklas dock skatteinkomsterna något svagare. Nivån på det finansiella
sparandet år 2000 beräknas motsvara ett positivt resultat för sektorn som helhet och det ekonomiska
balanskravet kan därmed uppnås.
År 1996 motsvarade den kommunala sektorns
utgifter ca 24 procent av BNP, varav kommunal
konsumtion, dvs. den egentliga verksamheten, utgjorde 18 procentenheter. Resterande del utgjordes
av transfererings- och investeringsutgifter. De kommunala utgifterna beräknas år 2000 motsvara 23
procent av BNP, varav kommunal konsumtion utgör
17 procentenheter.
Sett i ett längre tidsperspektiv har den kommunala
sektorn expanderat kraftigt. Ett trendbrott skedde
emellertid i början av 1990-talet. Även om expansionstakten bromsades upp under 1980-talet ökade
den kommunala konsumtionen i fasta priser med 25
procent under åren 1980–1991. Under åren 1992–
1996 har konsumtionen realt minskat med drygt 4
procent. Enligt den bedömning som redovisas ovan
beräknas konsumtionen minska med ytterligare 1,7
procent under år 1997, för att under åren 1998–
2000 öka med sammanlagt 2 procent i fasta priser.
Det kommer således att finnas utrymme för en ök-

Den kommunala ekonomin de
närmaste åren

Nedan redogörs i korthet för den bedömning av den
kommunala sektorns finansiella utveckling under
åren 1997–2000 som redovisas närmare i bilaga 2
Svensk ekonomi (avsnitten 11.4 och 12.2). I bilagan
framgår de samhällsekonomiska förutsättningarna
för beräkningen. I övrigt bygger beräkningen på de
förutsättningar som har angivits i det föregående.
Utvecklingen kan sammanfattas i följande tabell.
KOMMUNSEKTORNS FINANSER1
MILJARDER KRONOR (LÖPANDE PRISER)
1997

Inkomster
Skatter
Statsbidrag

2

Övrigt
Utgifter
Transfereringar

1998

1999

2000

399,2

425,6

447,2

467,9

294,4

300,7

312,2

329,3

57,9

76,4

84,6

86,3

46,9

48,6

50,4

52,2

404,5

431,1

449,2

465,9

73,4

88,8

94,6

96,4

Konsumtion

308,7

318,6

330,0

343,8

– volymförändring %

– 1,7

0,6

0,4

1,0

Investeringar

22,4

23,7

24,7

25,6

Finansiellt
sparande

– 5,3

– 5,5

– 2,0

2,0

– därav kommuner

– 3,7

– 4,9

– 2,9

– 0,3

–

– 0,1

0,8

2,3

3,7

– 1,5

– 1,3

– 1,3

– 1,4

–

landsting
övriga

3

1. Inkomster och utgifter redovisas exklusive statligt utjämningsbidrag och
statlig utjämningsavgift.
2. Redovisas fr.o.m. 1996 netto efter avdrag för kommunernas och landstingens tillskott till det kommunala mervärdesskattesystemet.
3. Församlingar och kommunalförbund
Källor: Konjunkturinstitutet, Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet.

De generella statsbidragen beräknas i kalkylen höjas
med ca 4 000 miljoner kronor per år under hela perioden 1997–2000. En viktig förutsättning är det
ekonomiska balanskrav som börjar gälla år 2000 för
såväl kommuner som landsting. Den genomsnittliga
kommunalskattesatsen har i kalkylerna antagits vara
oförändrad i förhållande till år 1997.
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ning av antalet sysselsatta i kommuner och landsting.
Sysselsättningseffekten av de aviserade tillskotten för
åren 1999 och 2000 kan schablonmässigt beräknas
uppgå till ca 20 000 arbetstillfällen.

ålders- eller förtidspension föras över från staten till
sjukvårdshuvudmännen. Överföringen beräknas för
år 1998 innebära merintäkter (inklusive effekter av
ökade administrationskostnader) om ca 400 miljoner
kronor för sjukvårdshuvudmännen.
Den 1 januari 1998 överförs kostnadsansvaret för
förbrukningsartiklar vid inkontinens från staten till
landstingen vad avser brukare med eget boende och
från staten till kommunerna vad avser brukare i särskilt boende. Denna överföring medför att det generella statsbidraget höjs med 1 400 miljoner kronor
fr.o.m. år 1998. Från år 1999 bör kompensationen
höjas med ytterligare 126 miljoner kronor.
Regeringen har föreslagit (prop. 1996/97:146) att
kommunerna skall bekosta de 20 första assistanstimmarna per vecka och att staten genom assistansersättningen bekostar de assistanstimmar som överstiger denna gräns. Kommunerna föreslås med
anledning av detta kompenseras med 800 miljoner
kronor utöver höjningen av det generella bidraget
som kommunerna får år 1998. Frågan om utjämning
av kostnadsskillnader mellan kommuner för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS) behandlas av
kommunala utjämningsutredningen, se avsnitt
3.4.1.1.
Vidare föreslås att en justering görs med anledning
av fördelningen av den år 1996 gjorda regleringen av
kompensationen till kommunsektorn för de höjda
arbetsgivaravgifterna
för
att
finansiera
medlemsavgiften i EU. Justeringen innebär att landstingens anslagspost sänks med 200 miljoner kronor
och kommunernas höjs med samma belopp år 1998.
Till följd av det år 1996 ingående underskottet för
kommunerna respektive överskottet för landstingen,
om 79 miljoner kronor i inkomstutjämningen föreslås anslagsposten bidrag till kommuner höjas med
79 miljoner kronor och anslagsposten bidrag till
landsting sänkas med 79 miljoner kronor. Underrespektive överskottet justeras för närvarande av Statistiska centralbyrån vid beräkningarna av bidraget.
Förslaget innebär således en anpassning av anslagsposterna till verkliga bidragsutbetalningar.
Riksdagen har i enlighet med regeringens förslag
(prop. 1996/97:227, bet. 1996/97:SkU3, rskr. 1996/
97:66) beslutat att sjömansskatten avskaffas fr.o.m.
inkomståret 1998. Den periodiseringseffekt som
uppstår vid avskaffandet föreslås regleras genom att
det generella statsbidraget till kommuner och landsting sänks med 333 miljoner kronor engångvis under
år 1998.
Inom ramen för det ändrade systemet för återbetalning av mervärdesskatt till kommuner och landsting fr.o.m. år 1996 föreslås att en justering görs
mellan kommunernas och landstingens anslagsposter. Till följd av nytt underlag beträffande verksamhetsöverföringar år 1996 mellan landsting och
kommuner föreslås att 40 miljoner kronor förs från
anslagsposten för kommuner till anslagsposten för

3.3 Anslag
A 1. Generellt statsbidrag till
kommuner och landsting
Utgift

80 081 803 1

Utgift

57 276 210 2

1997

Anslag

66 027 000

1998

Förslag

71 326 400

1999

Beräknat

78 702 000

2000

Beräknat

80 462 000

1995/96
Därav

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

65 981 107

Beloppen anges i tusental kronor
1. I beloppet ingår statligt utjämningsbidrag till kommuner och skatteutjämningsbidrag till landsting för år 1995 samt särskilt bidrag till det kommunala mervärdesskattesystemet år 1996.
2. I beloppet ingår särskilt bidrag till det kommunala mervärdesskattesystemet år 1996.

Syftet med bidraget är att utgöra ett allmänt finansiellt stöd till verksamhet i kommuner och landsting.
Anslaget fördelas i relation till kommunens eller
landstingets invånarantal. För år 1998 fördelas en del
av bidraget till kommuner utifrån åldersbaserade
kriterier. Bidraget skall dessutom vara ett instrument
för att genomföra ekonomiska regleringar mellan
staten och kommuner respektive landsting.

Regeringens överväganden
I enlighet med vad som angavs i den ekonomiska
vårpropositionen föreslår regeringen att anslaget höjs
med 3 800 miljoner kronor fr.o.m. år 1998.
I det följande redogörs för de regleringar och
andra förändringar som regeringen föreslår skall påverka nivån på det generella statsbidraget fr.o.m. år
1998. Av dessa redovisades flertalet i den ekonomiska vårpropositionen.
Från år 1997 ingår kompensation till kommuner
respektive landsting avseende pensioner och andra
trygghetsförmåner till lärare, skolledare och syokonsulenter i de generella statsbidragen (prop. 1995/96:
150, bet. 1995/96:FiU10, rskr. 1995/96:304). Kompensationen till kommunerna skall årligen öka fram
till år 2005.
Enligt en överenskommelse som har träffats mellan regeringen och Landstingsförbundet skall fr.o.m.
år 1998 administrationen av avgiftsintäkter för sjukhusvård för patienter som är pensionärer och har hel
15
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landsting fr.o.m. år 1998. Regeringen avser att lägga
ett särskilt uppdrag till Riksgäldskontoret om en
motsvarande justering för åren 1996 och 1997.
Regeringen föreslår slutligen att 16,6 miljoner
kronor tas från det generella bidraget till landstingen
år 1998 och förs till anslaget för de särskilda medlen
för att justera snedvridningseffekter som uppstod i
1997 års utjämningssystem för landstingen till följd
av en felräkning. Efter det att skattemyndigheten
hade fastställt utjämningsavgift för Örebro läns
landsting avseende år 1997 upptäcktes att ett felaktigt antal årsstudieplatser hade använts vid beräkningen av standardkostnaden för högskoleutbildning.
Regeringen beslutade att korrigera detta uppenbara
fel och beviljade Örebro läns landsting 16,6 miljoner
kronor av de särskilda medlen. Felet innebar att de
resterande landstingen fick ett för högt
utjämningsbidrag eller en för låg utjämningsavgift år
1997.
Sammanfattningsvis föreslår regeringen att anslaget år 1998 uppgår till 71 326,4 miljoner kronor.
Utöver de redovisade förändringarna som påverkar bidragsnivån för år 1998 finns ytterligare aktua-

liserade förändringar som kommer att påverka utgiftsområdet åren 1999 och 2000.
Hösten 1997 uttalade regeringen att den är beredd
att utfärda ett s.k. återbetalningsskydd på upp till
2 600 miljoner kronor med anledning av regeringens
beslut att räkna upp skatteinkomsterna avseende
1997. För år 1999 bör enligt regeringens nuvarande
bedömning 2 600 miljoner kronor engångsvis
tillföras utgiftsområdet för att finansiera återbetalningsskyddet.
Som tidigare redovisats anser regeringen att det
för år 1998 föreslagna resurstillskottet till kommuner
och landsting bör ökas med 4 000 miljoner kronor år
1999 och med ytterligare 4 000 miljoner kronor år
2000. Syftet med tillskottet är dels att stärka kvaliteten i vård, omsorg och skola och därigenom också
uppnå positiva sysselsättningseffekter, dels att
motverka skattehöjningar i kommuner och landsting.
Regeringen avser att återkomma i nästa års
ekonomiska vårproposition om hur det ökade tillskottet bör tillföras kommuner och landsting.

ANSLAGSNIVÅ FÖR GENERELLT STATSBIDRAG TILL KOMMUNER OCH LANDSTING
MILJONER KRONOR

Anslagsnivå 1997 (inkl. tilläggsbudget)
Lärarpensioner

1998

1999

KOMMUNER
2000

1998

1999

LANDSTING
2000

51 010

51 010

51 010

15 017

15 017

15 017

50

150

310
– 400

– 400

– 400

700

763

763

Avgift sjukhusvård
Kostnader inkontinensartiklar

700

763

763

Assistansersättning

800

800

800

EU-avgift omföring

200

200

200

– 200

– 200

– 200

79

79

79

– 79

– 79

– 79

– 40

– 40

40

40

Underskott utj.syst. omföring
Sjömansskatt, engångsvis
Kommunala mervärdesskattesystemet

– 222
– 40

– 111

Korrigering Örebro läns landsting
Återbetalningsskydd
Tillskott

Tillskott
Summa

– 17

3

1 732

1

Tillskott åldersrelaterat

40

1

868

1 394

1 469

1 539

1 395

1 470

1 540

2 400

4 800

55 366

60 033

61 001

2

1 010

1 060

1 120

1 600

3 200

15 960

18 669

19 461

1. Tillskott aviserat i den ekonomiska vårpropositionen och som föreslås i denna proposition.
2. Det ökade tillskott som aviseras i denna proposition för åren 1999 och 2000. Fördelningen mellan kommuner och landsting är preliminär.
3. Nivån på återbetalningsskyddet kan komma att förändras fram till dess slutlig taxering av 1997 års beskattningsbara inkomster föreligger. Återbetalningsskyddet kommer att regleras via ett särskilt anslag vilket regeringen återkommer med i nästa års budgetproposition.
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A 2. Bidrag till särskilda insatser i
vissa kommuner och landsting
1995/96
Därav

1996

Utgift

1 418 590

Utgift

0

1997

Anslag

600 000

1998

Förslag

736 600

1999

Beräknat

600 000

2000

Beräknat

400 000

Anslagssparande
Utgiftsprognos

För att underlätta avvecklingen av en del av det
specialdestinerade bidraget och för att värna den
verksamhet som byggts upp i samarbete mellan
kommuner, landsting och frivilliga organisationer
föreslår regeringen för år 1998 att 90 miljoner kronor avsätts av anslaget för särskilda insatser, för att
användas för bidrag till kommuner och landsting i
storstadsområdena för förebyggande HIV/aids-verksamhet. Av dessa 90 miljoner kronor utgör 20 miljoner kronor en överföring för år 1998 från utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg.
Bidraget föreslås utges till de kommuner och landsting som tidigare fått del av det s.k. extra bidraget
och fördelas utifrån antalet smittade i kommunen
respektive landstinget. Detta bidrag till kommuner
och landsting skall kunna användas såväl för deras
egen verksamhet som för verksamhet de bedriver i
samarbete med de frivilliga organisationerna eller för
stöd till dessa.
Med anledning av den ovan redovisade korrigeringen av Örebro läns landstings utjämningsbidrag
föreslår regeringen att 16,6 miljoner kronor år 1998
förs från landstingens generella statsbidrag till anslaget för särskilda insatser.
Sammanfattningvis föreslår regeringen att anslaget
år 1998 uppgår till 736,6 miljoner kronor.

401 410

1 000 910

Beloppen anges i tusental kronor

Syftet med anslaget är att utgöra ett stöd till kommuner och landsting som på grund av speciella omständigheter kan hamna i en särskilt svår ekonomisk
situation. I enlighet med förslag i den ekonomiska
vårpropositionen höjdes anslaget för år 1997 med
200 miljoner kronor.
Vid ingången av år 1997 fanns en ingående reservation på drygt 400 miljoner kronor på anslaget.
Regeringen har beslutat att 200 miljoner kronor av
dessa skall utbetalas till kommuner med en särskilt
hög andel flyktingar och lika mycket till kommuner
och landsting för särskilda projekt för omstrukturering av verksamheten.
Även för budgetåret 1997 har beslut fattats om att
200 miljoner kronor skall betalas ut till kommuner
med hög andel flyktingar. Vidare har under året
beslutats om stöd till Stenungsunds och Karlsborgs
kommuner.

A 3. Statligt utjämningsbidrag till
kommuner och landsting
1995/96

Regeringens överväganden

Utgift

20 984 552

Utgift

20 984 552

1997

Anslag

20 985 000

1998

Förslag

20 985 000

1999

Beräknat

20 985 000

2000

Beräknat

20 985 000

Därav

I den ekonomiska vårpropositionen aviserade regeringen en höjning av anslaget med 200 miljoner kronor till sammanlagt 800 miljoner kronor för år 1998.
Regeringens bedömning var att det fortfarande finns
kommuner och landsting som på grund av speciella
omständigheter kan hamna i en särskilt svår
ekonomisk situation. Regeringen gör även nu denna
bedömning. På grund av ett prognostiserat
anslagsöverskridande, inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar, som rör kommunala ersättningar
vid mottagande av flyktingar föreslår dock regeringen att 100 miljoner kronor av den aviserade höjningen för år 1998 engångsvis förs till anslaget B 4
Kommunersättningar vid flyktingmottagande. Det
innebär att medlen kommer kommuner med särskilt
höga kostnader för flyktingmottagande tillgodo.
I den ekonomiska vårpropositionen aviserades vidare att utgifterna för insatser mot aids inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg,
skulle reduceras med 70 miljoner kronor fr.o.m. år
1998. Regeringen uttalade också att statens stöd till
kommunernas och landstingens hiv-preventiva arbete
får anses ingå i det generella statsbidraget.

1996

Anslagssparande
Utgiftsprognos

20 701 939

Beloppen anges i tusental kronor

Syftet med det statliga utjämningsbidraget är att
åstadkomma likvärdiga förutsättningar för kommuner respektive landsting. Bidraget utjämnar för såväl
skillnader i skattekraft som för strukturella kostnadsskillnader mellan kommuner respektive landsting. Bidraget motsvaras av en lika stor utjämningsavgift på statsbudgetens inkomstsida (inkomsttiteln
Utjämningsavgift för kommuner och landsting).
Storleken på bidraget bestäms av de beräkningar som
görs enligt förordningen (1995:1645) om utjämningsbidrag och utjämningsavgift för kommuner
och landsting.
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tilläggsdirektiv (dir. 1997:32) om att utreda dels behov och utformning av en utjämning av kostnadsskillnader mellan kommuner för verksamhet enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), dels huruvida felaktigheter i beräkningarna av utjämningsbidrag och utjämningsavgift skall korrigeras i efterhand och i så fall på vilket
sätt.
Kommittén överlämnade i juni 1997 en skrivelse
till regeringen med anledning av den del av tilläggsdirektiven som gällde utjämning för verksamhet enligt
LSS. Enligt skrivelsen anser inte kommittén att det
finns ett tillräckligt underlag för att nu presentera
något förslag i denna del och framför att man vill ta
ställning till frågan om utjämning för verksamhet
enligt LSS först när man kan bedöma förändringsbehovet i utjämningssystemets alla delar.
Kommittén överlämnade i juni 1997 delbetänkandet Hantering av fel i utjämningssystemet för
kommuner och landsting (SOU 1997:93) som omfattar den del av tilläggsdirektiven som avser korrigeringar av fel i utjämningssystemet.
Delbetänkandet har remissbehandlats. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i
Inrikesdepartementet (dnr In97/1534/KE).

Regeringens överväganden
Regeringen föreslår att anslaget för år 1998 uppgår
till 20 985 miljoner kronor.

A 4. Bidrag till rådet för kommunal
redovisning
1995/96
Därav

1996

Utgift

0

Utgift

0

1997

Anslag

500

1998

Förslag

700

1999

Beräknat

700

2000

Beräknat

700

Anslagssparande
Utgiftsprognos

0

500

Beloppen anges i tusental kronor

Syftet med bidraget är att vara ett ekonomiskt stöd
till Rådet för kommunal redovisning, som är en ideell
förening för normbildning i redovisningsfrågor för
kommuner och landsting. Rådets uppgift är att
främja och utveckla god redovisningssed i enlighet
med lagen (1997:614) om kommunal redovisning.
Medlemmar i rådet är staten, Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

3.4.1.2 Bakgrund
Det nuvarande statsbidrags- och utjämningssystemet
för kommuner och landsting består av ett generellt
invånarbaserat statsbidrag, inkomstutjämning, utjämning för strukturellt betingade kostnadsskillnader
och införanderegler. Inkomst- och kostnadsutjämningen bygger på att de kommuner och landsting
som har en högre skattekraft eller mer gynnsam
struktur än genomsnittet får betala en utjämningsavgift till staten och att de som har en lägre skattekraft
eller mindre gynnsam struktur än genomsnittet får
ett utjämningsbidrag från staten. De sammanlagda
utjämningsbidragen respektive utjämningsavgifterna
för kommuner och landsting uppgår i princip till lika
stora belopp vilket innebär att systemet är statsfinansiellt neutralt.
Har någon kommun eller något landsting, på
grund av felaktigheter i beräkningarna, exempelvis
fått ett för litet bidrag eller en för stor avgift innebär
detta att övriga kommuner respektive landsting fått
för stora bidrag eller för låga avgifter i förhållande till
om beräkningarna varit riktiga från början. Om
felaktigheter i inkomst- och kostnadsutjämningen
skall korrigeras får detta följaktligen ekonomiska
konsekvenser för alla andra kommuner respektive
landsting.
Frågan om hur felaktigheter i statsbidrags- och
utjämningssystemet bör hanteras har aktualiserats
genom att två felaktigheter uppdagats i beräkningarna av 1996 års kostnadsutjämning mellan lands-

Regeringens överväganden
Nivån på anslaget följer av regeringens avtal med
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet som redovisades i den ekonomiska vårpropositionen. Regeringen föreslår att anslaget för år 1998
uppgår till 700 000 kronor.

3.4 Övriga kommunala frågor
3.4.1

Hantering av fel i utjämningssystemet
för kommuner och landsting

3.4.1.1 Frågans behandling
Den 17 augusti 1995 bemyndigade regeringen chefen
för Finansdepartementet att tillkalla en kommitté (Fi
1995:16) med uppgift att följa upp och utvärdera
samt lämna förslag i syfte att utveckla det system för
statsbidrag och utjämning för kommuner respektive
landsting som avsågs träda i kraft den 1 januari 1996
(dir. 1995:118).
Kommittén, som antagit namnet Kommunala utjämningsutredningen, fick den 13 februari 1997
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ting samt en felaktighet i beräkningarna av 1997 års
kostnadsutjämning mellan landsting.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens förslag utom avseende senaste tidpunkten för
skattemyndigheten att lämna besked om det preliminära beslutet om utjämningsbidrag respektive utjämningsavgift. Utredningen föreslog den 15 januari.
Remissinstanserna: De flesta av remissinstanserna
ställer sig bakom förslaget. Riksrevisionsverket anser
att underlaget för både inkomst- och kostnadsutjämningen skall vara korrekt och att eventuella felaktigheter måste korrigeras. Möjligheterna att hantera utjämningssystemet på samma sätt som
avräkningen av kommunalskattemedel bör utredas.
Riksskatteverket förordar i första hand ett förslag
där Statistiska centralbyrån distribuerar det fullständiga underlaget i december året före bidrags- och avgiftsåret så att alla inblandade kan kontrollera uppgifterna innan skattemyndigheten skickar ut besluten
i januari. I andra hand föreslår Riksskatteverket att
senaste datum för det preliminära beslutet flyttas
fram till den 20 januari. Flera remissinstanser understryker behovet av att ha tillgång till det fullständiga
beräkningsunderlaget.
Skälen för regeringens förslag: Det är inte tillfredsställande att möjligheterna att rätta fel som kan
uppkomma i utjämningssystemet är så begränsade
som de är i dag. Huvudsyftet med bidrags- och utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska
förutsättningar mellan kommuner respektive
landsting. För att uppnå detta krävs att systemet beaktar så många faktorer att det förmår fånga upp
den komplexa verkligheten. Systemet är därför
mycket detaljrikt och fel kan uppkomma även om
man vidtar alla tänkbara åtgärder för att förebygga
detta. Om möjligheterna att rätta fel är begränsade
kan det uppstå icke önskvärda effekter, vilket medför
att systemets trovärdighet och syfte går förlorat. De i
dag gällande reglerna innebär också att staten får
svårt att finansiera korrigeringar om fel endast kan
rättas till fördel för en kommun eller ett landsting.
Samtidigt som det finns behov att kunna korrigera
fel är det viktigt att kommunerna och landstingen ges
stabila planeringsförutsättningar. De skall inte under
någon längre tid behöva sväva i ovisshet om vad det
slutliga beloppet för bidrag respektive avgift kan
komma att bli. Därför behövs enligt regeringens
mening en bättre möjlighet att kunna göra rättelser.
Regeringen föreslår följande system.
Skattemyndigheten fattar senast den 20 januari
bidrags- eller avgiftsåret beslut om preliminära bidrag och avgifter. Den senaste tidpunkten för skattemyndighetens preliminära beslut avviker från utredningens förslag. Ändringen är föranledd av att
skattemyndigheten bör ha åtminstone tio dagar för
att fatta och expediera besluten. Dessa bör givetvis
ändå expedieras så snart som möjligt. En begäran om
rättelse av det preliminära bidragets eller avgiftens
storlek på grund av fel skall framställas senast den 15
februari till skattemyndigheten. Skattemyndigheten
skall efter samråd med Statistiska centralbyrån

3.4.1.3 Nuvarande möjligheter att rätta fel
Enligt nuvarande regler fattar skattemyndigheten beslut om bidragens och avgifternas storlek och lämnar
besked till kommunerna och landstingen senast den
25 januari bidrags- och avgiftsåret. Bidragen skall
betalas ut och avgiften skall betalas in genom avräkning i samband med och på motsvarande sätt som
gäller vid utbetalningen av kommunalskattemedel.
Utbetalningen sker månadsvis den tredje vardagen
efter den 17:e i månaden.
Rättelse av fel för samtliga berörda kommuner
och landsting kan i dag endast göras innan skattemyndigheten har expedierat sina beslut. Efter denna
tidpunkt måste varje beslut behandlas individuellt
och förutsättningarna att ändra ett beslut måste prövas för varje kommun eller landsting för sig.
Skattemyndighetens möjligheter att i ett enskilt
fall rätta fel är i dag mycket begränsade. Uppenbara
skrivfel och liknande kan rättas och inom ramen för
myndighetens omprövningsrätt finns vissa möjligheter att rätta uppenbara oriktigheter. På grund av utjämningssystemets komplexitet är de fel som kan
uppkomma inte alltid uppenbara och dessa rättelsemöjligheter kan då inte användas. Härutöver styrs
möjligheterna att rätta ett felaktigt beslut av i praxis
utvecklade principer om förvaltningsbeslutens rättskraft. Dessa principer innebär att avgiftsbesluten i
princip står fast och att bidragsbesluten i princip inte
kan rättas till nackdel för en bidragsberättigad.

3.4.1.4 Förslag till ny beslutsordning för utjämningsbidrag och utjämningsavgift

Regeringens förslag:
Från och med bidrags- och avgiftsåret 1998 skall
skattemyndigheten fatta ett preliminärt beslut om
utjämningsbidrag respektive utjämningsavgift senast
den 20 januari. Efter att skattemyndigheten har
skickat ut de preliminära besluten har kommuner
och landsting möjlighet att till och med den 15 februari påtala om ett fel uppkommit i underlaget till
beslutet. Senast den 15 april fastställer skattemyndigheten bidragens och avgifternas storlek samt lämnar uppgift till varje kommun och landsting. Om
korrigeringar görs skall en jämkning ske i samband
med utbetalningen av kommunalskattemedel i april
eller, om det är fråga om ett större belopp, fördelas
på utbetalningarna i april, maj och juni.
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avgöra om ett fel föreligger. Utgångspunkten är att
konstaterade fel skall rättas. Rättningarna bör
begränsas till sådana fel som beror på att det statistiska underlaget inrapporterats eller bearbetats på ett
icke avsett sätt. En förutsättning för att fel skall
kunna rättas är att eventuella felaktigheter i statistiken skall kunna ersättas med rätta värden med rimlig
ansträngning och i rimlig tid. Senast den 15 april
skall skattemyndigheten faställa de definitiva beloppen och lämna uppgift till varje kommun och landsting om storleken av dess slutliga bidrag eller avgift.
Mellan den 15 februari och den 15 april ges tid för
Statistiska centralbyrån att kunna räkna om beloppen samt för skattemyndigheten att kommunicera
med de berörda.
Reglering av utjämningsbidrag och utjämningsavgift gentemot kommuner och landsting sker i samband med utbetalningen av kommunalskattemedel
och regleras i 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
Om ett fel uppdagas innebär detta att utbetalningen av kommunalskattemedel i januari, februari
och mars inte är riktig. En jämkning bör därför ske i
fråga om utbetalningen i april eller, om det är fråga
om ett större belopp, fördelas på utbetalningarna i
april, maj och juni. Det är skattemyndigheten som
gör bedömningen om det är fråga om ett större belopp. För att det skall anses som ett större belopp bör
det dock i normalfallet överstiga 200 kronor per invånare för kommunerna och 120 kronor per invånare för landstingen beräknat på årsbasis. En sådan
fördelning torde endast behövas i de fall en kommun
eller ett landsting får en höjd avgift eller ett minskat
bidrag. Regeringens förslag föranleder en ändring av
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.
Om ingen begäran om rättelse av beslutet inkommer bör skattemyndigheten kunna fatta det definitiva beslutet under februari månad. Det bör vara
fråga om undantagsfall att beslutet dröjer till den 15
april. Tidsrymden mellan det preliminära och det
slutliga beslutet, normalt ca en månad och maximalt
knappt tre månader, är en avvägning mellan å ena
sidan att kommunerna, landstingen, Statistiska centralbyrån och skattemyndigheten skall ha rimlig tid på
sig att kontrollera samtliga uppgifter och å andra
sidan att kommunerna och landstingen inte under
någon längre tidsrymd skall behöva sväva i ovisshet
om hur stort det slutliga beloppet kommer att bli.
Förslaget till en ny beslutsordning med en relativt
kort tid mellan det preliminära och slutliga beslutet
bör vara ett incitament för samtliga inblandade att
kontrollera alla belopp inför det slutliga beslutet.
Skulle det vara så att det ändå finns fel i beräkningsunderlaget som upptäcks efter skattemyndighetens slutliga beslut gäller samma regler som i dag avseende rättelse, dvs. en individuell bedömning av

varje beslut för sig. Vidare finns en möjlighet att
överklaga till regeringen men det är även här bara
den klagande kommunens eller det klagande landstingets beslut som kan prövas.
Regeringen anser att kommuner och landsting till
skillnad från i dag bör få tillgång till hela det underlag som beräkningarna av utjämningssystemet är baserade på. Denna åtgärd gör det möjligt för kommuner och landsting att upptäcka fel i beräkningarna.
Därigenom bör risken för att fel skall uppkomma
minimeras. Det preliminära beslutet torde således i
de allra flesta fall vara detsamma som det slutliga.
Risken för att fel uppkommer kan dock aldrig helt
uteslutas. Genom den föreslagna beslutsordningen
skapas dock förutsättningar för att så långt möjligt
korrigera eventuella fel fullt ut så att inte snedvridningseffekter uppstår i systemet.

3.4.2

Slutavräkning av kommunalskatt

Regeringens förslag:
Slutavräkning av kommunal- och landstingsskattemedel skall regleras med ett enhetligt belopp per invånare den 1 november året före beskattningsåret.
Därvid skall en landstingsfri kommun behandlas som
om den även utgjorde ett landsting.

Skälen för regeringens förslag: Staten svarar för uppbörd, taxering och indrivning av kommunalskatterna. Under själva beskattningsåret erhåller kommunerna och landstingen endast preliminära
skatteinkomster från staten. I januari andra året efter
beskattningsåret sker den slutliga regleringen, slutavräkningen, mellan staten och kommunerna respektive landstingen. Vissa år leder slutavräkningen till att
kommunerna och landstingen skall betala tillbaka
skattemedel och andra år erhåller de ytterligare
skattemedel från staten. Detta förfarande regleras i
lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om
kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.
I samband med att ett nytt statsbidrags- och utjämningssystem till kommuner och landsting infördes
gjordes en anpassning av avräkningsförfarandet vid
utbetalning av kommunalskattemedel (prop.
1995/96:64, bet. 1995/96:FiU5, rskr. 1995/96:116).
Anpassningen innebär att slutavräkningen av kommunal- och landstingsskattemedel skall regleras med
ett enhetligt belopp per invånare i kommunen respektive landstinget per den 1 november året efter
beskattningsåret. Den första slutavräkningen enligt
dessa regler, s.k. kollektiv avräkning, sker i januari
1998.
För att se över systemet för utbetalning av kommunalskattemedel bildades i januari 1997 en arbets20
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grupp inom Finansdepartementet. Arbetsgruppens
ställningstagande presenterades i rapporten Kommunala skatteinkomster – Stabila planeringsförutsättningar (Ds 1997:15). Rapporten har remissbehandlats. Remissyttrandena finns tillgängliga i
Finansdepartementet (dnr Fi97/602).
Arbetsgruppen ansåg bl.a. att den kollektiva avräkningen bör fördelas mellan kommunerna respektive landstingen efter folkmängden per den 1 november året före beskattningsåret. En klart
övervägande del av remissinstanserna var positiva till
förändringen. Regeringen anser att denna förändring
nu bör genomföras. Skälet till detta är att folkbokföringen detta datum reglerar i vilken kommun och
landsting som en person skall betala skatt under beskattningsåret. Det är då konsekvent att slutavräkningen fördelas utifrån samma invånarantal.
Regeringen anser vidare att ett förtydligande skall
göras i lagen när det gäller hur en kommun som inte
ingår i ett landsting, en s.k. landstingsfri kommun,
skall hanteras i detta sammanhang. I flera av de lagar
som behandlar nuvarande kommunala statsbidragsoch utjämningssystem betraktas en landstingsfri
kommun i tillämpliga delar också som ett landsting.
Vid beräkningen och fördelningen av skattemedel vid
en slutavräkning skall därför en landstingsfri
kommun behandlas som om den även utgjorde ett
landsting. I annat fall skulle slutavräkningen per
invånare räknat bli för låg i de landstingsfria
kommunerna jämfört med resterande del av
kommun- och landstingskollektivet, oavsett om avräkningen leder till att ytterligare skattemedel skall
erhållas eller till att redan erhållna skattemedel skall
återbetalas.
I beredningen av denna fråga har samråd skett
med Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

3.4.3

Skälen för regeringens förslag: Under tiden den 1 juli
1997 – 31 december 2002 genomförs en försöksverksamhet med en ändrad regional ansvarsfördelning i Kalmar, Gotlands och Skåne län (prop.
1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77).
Försöksverksamheten innebär att ett regionalt självstyrelseorgan bildas i vart och ett av de tre länen.
Dessa självstyrelseorgan tar enligt förslaget över vissa
statliga uppgifter från länsstyrelsen och Statens kulturråd. I Kalmar respektive Skåne län utgörs självstyrelseorganet av ett regionförbund. Enligt lagen
(1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar och Skåne län får även kommunala
angelägenheter föras över till regionförbundet.
Kommuner, landsting och kommunalförbund har
rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt,
som uppstått i verksamheter som inte medför skatteplikt, från ett särskilt inomkommunalt system. Eftersom uppgifter nu kan komma att föras över till regionförbunden från kommuner och landsting bör
också de nya självstyrelseorganen ges rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt från det kommunala systemet. Regeringens förslag innebär att lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för
kommuner och landsting ändras så att även självstyrelseorganen har rätt till återbetalning från de båda
kontona som finns upprättade hos Riksgäldskontoret. Förslaget om ändring har beretts med Svenska
Kommunförbundet och Landstingsförbundet.

Regional försöksverksamhet och systemet för återbetalning av mervärdesskatt till kommuner och landsting

Regeringens förslag:
De nya regionala självstyrelseorgan som bildas enligt
lagen (1996:1415) om försöksverksamhet med regionförbund i Kalmar och Skåne län ges rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt från det inomkommunala mervärdesskattesystemet.
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4 Författningskommentar

4.1 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och
landsting

4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting

Förslaget behandlas i avsnitt 3.4.3.

Ändringen i 9 § motsvarar ändringen i 9 § lagen
(1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner
och landsting.

4.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting

4.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och
annan menighets utdebitering av
skatt, m.m.

9§
I första stycket stadgas att skattemyndigheten preliminärt skall besluta om bidragens storlek. Detta beslut grundas dock på ett fullständigt underlag.
I andra stycket anges att kommuner och landsting
kan påtala att ett fel uppkommit i underlaget för beslutet. För att man skall kunna tala om ett fel i underlaget skall det vara fråga om statistiska uppgifter
som inrapporterats eller bearbetats på ett icke avsett
sätt. Ett sådant fel kan t.ex. vara att det finns en
uppgift i den officiella statistiken men för en viss
kommun har den av misstag inte använts i beräkningen. Ett annat exempel är att ett fel i datahanteringen gör att variabeln för ett landsting av misstag
inte blivit uppdaterad trots att alla andra landstings
variabler uppdaterats i detta avseende. Det är skattemyndigheten som efter samråd med Statistiska
centralbyrån har att avgöra om ett fel i underlaget
föreligger.
I tredje stycket regleras att skattemyndigheten
slutligt skall fastställa bidragens storlek och den tidpunkt skattemyndigheten senast skall lämna uppgift
om dessa till varje kommun.

4§
I fjärde stycket anges som huvudregel att om något
av de belopp som utbetalningarna i januari, februari
och mars grundats på inte motsvarar en tolftedel av
kommunens fordran skall en jämkning göras på
grund av detta i samband med aprilutbetalningen.
Om det är fråga om ett större belopp skall dock
jämkningen fördelas på utbetalningarna i april, maj
och juni månader. För att det skall anses som ett
större belopp bör det dock i normalfallet överstiga
200 kronor per invånare för kommunerna och 120
kronor per invånare för landstingen beräknat på årsbasis. Det är skattemyndigheten som gör bedömningen av vad som är ett större belopp.
I femte stycket har förtydligandet gjorts såvitt avser s.k. landstingsfria kommuner samt har ändring
skett av det datum vilket skall ligga till grund för den
kollektiva avräkningen. Övervägandena bakom sistnämnda ändring behandlas i den allmänna motiveringen, avsnitt 3.4.2.
Av förtydligandet såvitt avser s.k. landstingsfria
kommuner följer att vid beräkning av slutavräkningen skall skattemedlen i de landstingsfria kommunerna delas upp i såväl kommunal- som landstings23
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skattemedel. Uppdelningen skall göras utifrån
kommuners respektive landstings andel av den sammanräknade slutavräkningen vid en beräkning som
exkluderar de landstingsfria kommunerna. Den del
av de landstingsfria kommunernas slutavräkning som
motsvarar landstingens andel enligt denna beräkning

skall ingå i slutavräkningen av landstingsskattemedel.
Resterande del skall utgöra slutavräkning av
kommunalskattemedel.
De
landstingsfria
kommunerna skall utifrån antalet invånare ingå i
regleringen av slutavräkningen både vad gäller
kommunal- och landstingsskattemedel.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. medger att regeringen, för att kunna fullgöra sina
betalningsåtaganden, får överskrida ramanslaget
Räntor på statsskulden,

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med skuldförvaltning,
3. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. enligt
följande uppställning:

2. medger att regeringen, för att kunna fullgöra sina
betalningsåtaganden, får överskrida ramanslaget

ANSLAG

ANSLAGSTYP ANSLAGSBELOPP
TUSENTAL KRONOR

A 1 Räntor på statsskulden

ramanslag

B 1 Oförutsedda utgifter

108 415 000
10 000

C 1 Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning
Summa

700 000
109 125 000

5

.
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2 Inledning

Utgiftsområde 26 omfattar utgifter för räntorna på
statsskulden, oförutsedda utgifter samt Riksgäldskontorets provisionkostnader i samband med upplåning och skuldförvaltning. Anslaget för statsskulds-

räntor m.m. ingår inte i utgiftstaket. Ramen för år
1998 har justerats upp i förhållande till 1997 års
ekonomiska vårproposition till följd av portföljomplaceringar.

UTGIFTSUTVECKLINGEN FÖR UTGIFTSOMRÅDE 26
TUSENTAL KRONOR
1995/96

VARAV 1996

1997

1998

1999

2000

123 765 258

99 540

95 310 000

109 125 000

98 235 000

93 410 000

7
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3 Räntor på statsskulden

kontorets in- och utlåning till myndigheter, statliga
bolag m.m. Förutom det primära lånebehovet spelar
ränte- och valutautvecklingen en avgörande roll för
statsskuldsräntornas storlek. Marknadsräntorna har
under de senaste två åren uppvisat en fallande trend
(diagram 1). Kronan däremot har försvagats det senaste året, vilket diagram 2 visar. Beräkningsantagandena för prognosperioden ligger i stort sett i linje
med dagens nivåer vad gäller räntorna men avspeglar
en viss förväntad förstärkning av kronkursen.

A1. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
Utgift

123 758 000

Utgift

99 533 000

1997

Anslag

104 145 000

1998

Förslag

108 415 000

1999

Beräknat

97 450 000

2000

Beräknat

92 750 000

1995/96
Därav

1996

1

Utgiftsprognos

95 300 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

TABELL 3.1 BERÄKNDE UTGIFTSMÄSSIGA
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
MILJARDER KRONOR

3.1

Prognos för
statsskuldsräntorna

Utgifterna för statsskuldsräntor bedöms för år 1997
uppgå till 95,3 miljarder kronor vilket är en minskning med ca 7 miljarder kronor jämfört med bedömningen i den ekonomiska vårpropositionen
(prop.1996/97:150). Minskningen beror framför allt
på valutavinster på derivatinstrument.
Prognosen för ränteutgifter år 1998 ligger ca 14
miljarder kronor högre än prognosen för år 1997
och ca 9 miljarder kronor högre än bedömningen i
vårpropositionen. Den högre prognosen år 1998 beror huvudsakligen på större prognostiserade valutaoch kursförluster.
Utgifterna för statsskuldsräntorna har sedan
1980-talet ökat kraftigt till följd av budgetunderskott
och därigenom ökad statsskuld. De kommande åren
förväntas utgifterna falla trendmässigt till följd av
lägre primärt lånebehov. I det primära lånebehovet
ingår statsbudgetens primärsaldo (inkomster minus
utgifter exklusive statsskuldsräntor) samt Riksgälds-

1996

1997

1998

1999

2000

Räntor på lån i
svenska kronor

94,4

83,0

78,3

75,2

72,6

Räntor på lån i
utländsk valuta

23,3

21,5

20,6

19,4

18,2

Räntor på in- och
utlåning

-16,6

-3,5

-2,4

-0,7

-1,1

Över-/underkurser
vid emission

-1,5

0,5

0,4

0,5

0,1

Summa räntor

99,6

101,5

96,9

94,4

90,0

Valutaförluster/
vinster(-)

-6,1

-9,0

2,0

-1,1

-3,3

Kursförluster/
vinster(-)

5,6

2,8

9,6

4,2

6,2

Övrigt

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

99,5

95,3

108,4

97,4

92,8

Summa ränteutgifter

Anm: Siffrorna i tabellen är avrundade och summerar därför inte exakt
Källa: Finansdepartementet
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begränsa refinansieringsriskerna när de förfaller köper Riksgäldskontoret upp lånen i förtid i ett bytesförfarande och ersätter dem med andra obligationslån och statsskuldväxellån. Därigenom sprids
låneförfallen ut över en längre tidsperiod. Vid dessa
uppköp uppkommer kursvinster/förluster som påverkar ränteutgifterna (se avsnitt 3.3).
Riksgäldskontoret emitterar även realränteobligationer. Genom att den reala avkastningen är känd
undviker investerarna inflationsrisken och behöver
därför inte heller kompenseras för att ta på sig en sådan risk. Realräntelånen finns såväl i form av nollkupongobligationer, för vilka all ränta inklusive inflationskompensation utbetalas först i samband med
lånets förfall, som i form av kuponglån med årlig
räntebetalning. Riksgäldskontoret har också en betydande upplåning direkt från hushållen. Därigenom
ges hushållen tillfälle att direkt förvärva instrument
utan kreditrisk. Hushållsupplåningen bidrar till att
hålla nere kostnaden för statsskulden genom att
kostnaden är lägre än för annan upplåning.
Den totala nettoupplåningen i utländsk valuta bestäms för ett år i taget av regeringen efter samråd
med Riksbanken. Övriga beslut i samband med valutaupplåningen fattas av Riksgäldskontoret. Upplåningen kombineras med derivattransaktioner så att
valutaskuldens sammansättning av valuta- och ränterisk blir den önskade. Genom detta förfarande
kommer sammansättningen av de utestående lånen
att skilja sig markant från kontorets nettoskuldsättning i olika valutor (se diagram 3). Derivatinstrument används också för att inom fastställda ramar
och riktlinjer ta begränsade valuta- och räntepositioner. Lån i utländsk valuta värderas löpande till aktuella valutakurser. Statsbudgeten belastats dock inte
av orealiserade valutadifferenser som omvärderingen
ger upphov till. Budgeten påverkas i stället först när
valutadifferenserna realiseras, dvs. vid återbetalning
av lånen och derivatinstrumenten. Statsskulden redovisas exklusive beräknade derivateffekter. Dock belastas statsbudgeten med ränte- och valutaeffekter på
derivatinstrumenten eftersom dessa är realiserade effekter.

DIAGRAM 1

Ränteförutsättningar (årsgenomsnitt)
Procent
14,0
SSVX 6-mån
12,0

SO 5-år

10,0
8,0
6,0
Tyskland 5-år
4,0
USA 3-mån

2,0
0,0
1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Källa: Finansdepartementet
DIAGRAM 2

Valutaförutsättningar
Dollarkurs
8,0

ECU-index
130,0

7,0
125,0

Dollarkurs
6,0

120,0
5,0
ECU-index

4,0

115,0

3,0
110,0
2,0
105,0
1,0
0,0

100,0
1992

1994

1996

1998

2000

Källa: Finansdepartementet

3.2

Upplåning

Riksgäldskontoret har valt att koncentrera en stor
del av upplåningen i svenska kronor till s.k.
benchmarklån, som utgörs av obligationer med fast
kupongränta. Detta följer av att det övergripande
målet för Riksgäldskontorets statsskuldsförvaltning
enligt riksdagens beslut är att minimera de långsiktiga kostnaderna för statsskulden inom ramen för
penningpolitikens krav.
Ett sätt att minimera kostnaden långsiktigt är att
upprätthålla hög likviditet i de utestående lånen samt
att utjämna refinansieringsbördan. En hög likviditet
minskar investerarnas risker och sänker därför deras
avkastningskrav. Likviditeten skapas dels via ett
marknadsgarantsystem, dels genom en aktiv andrahandsmarknad. För att fungera väl förutsätter detta
att antalet utelöpande lån inte är alltför stort. I takt
med statsskuldens tillväxt har vart och ett av dessa
benchmarklån kommit att bli mycket stora. För att

DIAGRAM 3

Valutaskuldens fördelning exklusive derivatinstrument
Andra valutor
17%

USD
30%

GBP
9%
FRF
6%

DEM
12%

Källa: Riksgäldskontoret

10

ECU
CAD
4%
2%

JPY
20%

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

kurs och innebär att långivaren ersätter låntagaren
för erhållen ränta utöver marknadsränta motsvarande nuvärdet av framtida räntebetalningar. De totala
ränteutgifterna reduceras därmed vid upplåning till
överkurs men ökar vid kupongförfall. I de fall Riksgäldskontoret väljer att förtidsinlösa delar av ett
benchmarklån får detta till följd att kursvinster eller
kursförluster uppstår, som i sin tur påverkar ränteutgifterna. Kursförluster liksom överkurser uppkommer när lånets ränta överstiger marknadsräntan.
Kursförluster ger dock motsatt effekt till överkurser
och innebär att låntagaren ersätter långivaren för
förlorad ränta motsvarande nuvärdet av framtida
räntebetalningar.
Emission av nollkupongobligationer är ytterligare
ett exempel på en upplåningsteknik, vilken innebär
att obligationens sammanlagda ränta tas upp som
ränteutgifter för statsskulden först vid förfallotidpunkten. På detta sätt skjuts betalningarna av
statsskuldsräntorna framåt i tiden.

DIAGRAM 4

Valutaskuldens valutafördelning inklusive
derivatinstrument
ECU
4%

USD
12%
ITL
7%

DEM
25%

BEF
7%
NLG
8%

Övriga ECU
komponenter
5%
JPY
6%

GBP
11%

FRF
16%
Källa: Riksgäldskontoret

DIAGRAM 5

Förfalloprofil för statsobligationer, 31 augusti 1997
Miljoner kronor
120 000
Benchmarklån

100 000

Icke benchmarklån
80 000

3.4

Realobligationer

Alternativ redovisning av
statsskuldsräntorna

60 000

Redovisningen av statsskuldsräntorna sker idag utgiftsmässigt, dvs. efter hur mycket som skall betalas
respektive år. Ränteutgifterna är starkt beroende av
upplåningsteknik vid en utgiftsmässig redovisning.
Ett alternativ till den utgiftsmässiga redovisningen är
kostnadsmässig (periodiserad) redovisning, där utgifter och inkomster periodiseras över lånets löptid. Vid
en kostnadsmässig redovisning minskar variationen
såväl mellan åren, som mellan prognos och utfall.
Förändringen kan relativt enkelt förklaras av den
underliggande ränte-, växelkurs- och lånebehovsutvecklingen. Endast till mindre del orsakas variationerna av valet av upplåningsteknik.
Vid en utgiftsmässig redovisning av exempelvis en
nollkupongobligation redovisas hela ränteutgiften vid
förfallotidpunkten. I en kostnadsmässig redovisning
däremot, anses räntan uppkomma under lånets hela
löptid och fördelas därför ut jämnt över lånets löptid.
En utgiftsmässig redovisning av nollkupongobligationer underskattar därför den verkliga räntebelastningen fram till tidpunkten när lånen förfaller, då
istället en stor räntebetalning sker.
De över- och underkurser som uppstår vid emissioner av benchmarklån redovisas på budgeten som
inkomst respektive utgift vid emissionstillfället när
utgiftsmässig redovisning tillämpas. I en motsvarande
kostnadsmässig redovisning fördelas istället överoch underkurserna över lånens löptid. Räntekostnaden, som består av de periodiserade över- och underkurserna tillsammans med den årliga kupongräntan, kommer därmed att avspegla marknadsräntan
vid emissionstillfället.

40 000

20 000

0
1997

2000

2003

2006

2009

Källa: Riksgäldskontoret

3.3

Utgiftspåverkande faktorer

Ränteutgifternas nivå påverkas av ett flertal faktorer,
såsom storleken på statsskulden vid periodens början
samt det under perioden förväntade primära lånebehovet. Dessutom varierar statsskuldsräntornas nivå
med förändringar av inhemska och utländska räntesatser samt växelkurser.
Ränteutgifterna för statsskulden påverkas också
av ett antal tekniska faktorer. Dessa faktorer utgörs
till stor del av olika upplåningstekniker, dvs. på vilket
sätt Riksgäldskontoret väljer att finansiera statens
lånebehov och förvalta statsskulden. De olika låneinstrumenten och skuldförvaltningsteknikerna kan
medföra mycket olika fördelning av ränteutgifterna
över tiden.
När Riksgäldskontoret ger ut eller utökar ett befintligt benchmarklån uppkommer över- eller underkurser beroende på om kupongräntan är högre
eller lägre än marknadsräntan vid emissionstillfället.
En överkurs är ett pris över obligationens nominella
11
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Antag att Riksgäldskontoret istället emitterar en
femårig nollkupongobligation (nominell eller real).
Beloppet antas fortfarande vara 100 och marknadsräntan 7 procent. På statsbudgeten kommer hela ränteutgiften att redovisas vid förfallotidpunkten, dvs.
om fem år. Eftersom marknadsräntan är lika stor
som i exemplet med kupongobligationen kommer
den årliga kostnaden i det här fallet att bli lika stor.
Den utgiftsmässiga utvecklingen kommer att variera kraftigt beroende på val av emissionsteknik, medan däremot den redovisade räntekostnaden blir
densamma oberoende av om Riksgäldskontoret väljer att emittera kupongobligationer eller nollkupongobligationer.

TABELL 3.2 BERÄKNADE KOSTNADSMÄSSIGA
RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN
MILJARDER KRONOR
1996

1997

1998

1999

2000

Statsskuldsräntor
enligt summa räntor
(tabell 3.1)

99,6

101,5

96,9

94,4

90,0

Justering för överoch underkurser vid
emission

-1,0

-2,4

-2,2

-0,7

0,3

2,2

3,7

5,4

7,1

8,6

Justering för övriga
nollkupongräntor

1,5

-1,6

0,2

-0,8

-1,0

Summa räntekostnader

102,3

101,1

100,3

99,8

97,9

Justering för reala
nollkupongräntor

Amn. Siffrorna är avrundade och summerar därför inte exakt
Källa: Finansdepartementet

3.5

Tabell 3.2 visar de periodiserade räntekostnaderna
under prognosperioden. Räntekostnadernas variationer mellan åren är något lägre än i den utgiftsmässiga
redovisningen.
I en kostnadsmässig redovisning exkluderas realiserade valuta- och kursdifferenser (tabell 3.2). Eftersom dessa är en följd av variationer i valutakurser
och marknadsräntor mellan åren, snarare än av
statsskuldens utveckling, är de svåra att periodisera
över lånens löptid.
Antag att Riksgäldskontoret emitterar en kupongobligation med fem års löptid och en kupongränta på
10 procent och att marknadsräntan är 7 procent. Det
nominella beloppet antas vara 100. Vid emissionstillfället genererar detta en överkurs eftersom marknadsräntan understiger obligationens kupongränta.
På statsbudgeten kommer överkursen att redovisas
som en inkomst vid emissionstillfället. De följande
fem åren kommer den årliga kupongräntan att redovisas mot statsbudgeten. Vid en motsvarande kostnadsmässig redovisning kommer istället den årliga
kostnaden, dvs. marknadsräntan vid emissionstillfället, att redovisas.

Om den svenska marknadsräntan skulle stiga eller
sjunka med en procentenhet från och med år 1998
jämfört med beräkningsantagandena skulle ränteutgifterna netto för åren 1998 - 2000 stiga respektive
sjunka med ca 7 miljarder kronor per år, allt annat
lika. En ränteförändring på en procentenhet jämfört
med beräkningsantagandena för återstoden av år
1997 skulle innebära en ökning eller minskning av
ränteutgifterna med ca 3 miljarder kronor under år
1997.
En höjning eller sänkning av den utländska räntan
med en procentenhet från och med år 1998 skulle för
lånen i utländsk valuta föranleda en ändring av ränteutgifterna med ca 1-2 miljarder kronor per år under perioden 1998 - 2000.
En förändring av kronkursen med en procentenhet medför på liknande sätt en förändring av de realiserade valutadifferenserna med ca 0,5 miljarder
kronor per år för åren 1998 - 2000.
Om dagens räntenivåer hade antagits gälla under
hela beräkningsperioden skulle ränteutgifterna i
svenska kronor ha blivit 2-3 miljarder kronor högre
per år för åren 1998 - 2000. Ränteutgifterna i utländsk valuta skulle ha blivit 0,1-0,3 miljarder kronor lägre och valutavinsterna 0,5-1,5 miljarder lägre.
Slutligen skulle en ökning respektive minskning i
det primära saldot med 10 miljarder kronor under
ett enskilt år, förutsatt oförändrade beräkningsantaganden i övrigt, föranleda en ökning respektive
minskning av ränteutgifterna med ca 0,5 miljarder
kronor per år under de kommande åren.

TABELL 3.3 UTGIFTSMÄSSIG RESPEKTIVE
KOSTNADSMÄSSIG REDOVISNING AV
OBLIGATIONER
0

t1

t2

t3

t4

t5

-12

10

10

10

10

10

7

7

7

7

7

Kupongobligation
-utgiftsmässig
-kostnadsmässig
Nollkupongobligation
-utgiftsmässig
-kostnadsmässig

40
7

7

7

7

Känslighetsanalys

7

Källa: Finansdepartementet

12

PROP. 1997/98:1 UTGIFTSOMRÅDE 26

4 Oförutsedda utgifter

anslaget inte får tillgodose behov som omtalas i
9 kap. 3 § tredje stycket regeringsformen, dvs. behov
av medel för rikets försvar under krig, krigsfara eller
andra utomordentliga förhållanden.
Vissa speciella ändamål bör vidare få tillgodoses
med medel från anslaget till oförutsedda utgifter.
Under en lång följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att, under förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, från detta
anslag utbetala belopp, som staten genom lagakraftvunnen dom har ålagts att betala. Detta bemyndigande har med verkan från och med budgetåret
1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som
staten till följd av skada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse har åtagit sig att ersätta.
Motsvarande bemyndigande, som innefattar bland
annat 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
förlikningsersättningar i sådana mål, bör ges åt regeringen för nästa budgetår.
Med anledning av prop. 1948:282 medgav riksdagen (bet. 1948:SU207, rskr. 1948:406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under
budgetåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av
eller skada på egendom utom riket till personer, som
uppehöll sig utomlands och som var i rikets tjänst,
liksom till deras familjemedlemmar och personliga
tjänare. Ersättning skulle utgå efter samma grunder
som under budgetåren 1943/44 till 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 till 1997 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. 1951:SU422, rskr. 1951:63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle tills vidare under
budgetåren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för

B1. OFÖRUTSEDDA UTGIFTER
1995/96

Utgift

7 285

Utgift

7 015

1997

Anslag

10 000

1998

Förslag

10 000

1999

Beräknat

10 000

2000

Beräknat

10 000

Därav

1996

1

Anslagssparande
Utgiftsprognos

10 000

1 Beloppen anges i tusental kronor

4.1

Oförutsedda utgifter

För att täcka oförutsedda utgifter är vid sidan av utgiftsanslagen ett särskilt anslag uppfört på statsbudgeten. Anslaget är i statsbudgeten för innevarande
budgetår uppfört med 10 miljoner kronor. Det tas i
anspråk efter beslut av regeringen i varje särskilt fall.

4.2

Ianspråktaganden av anslaget
år 1997

Hittills under innevarande budgetår har medel inte
tagits i anspråk eller utbetalats från detta anslag.

4.3

Regeringens överväganden

Enligt regeringens bedömning bör ett anslag för
oförutsedda avgifter anvisas även fortsättningsvis.
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
13
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skador på egendom inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhållandena. För
budgetåren 1952/53 till 1997 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.

Anslagets karaktär medger ej någon närmare bedömning av omfattningen av oförutsedda utgifter.
Regeringen föreslår att medel för oförutsedda utgifter
skall anvisas på ett ramanslag samt att anslagsbeloppet skall vara 10 miljoner kronor.
Det bör ankomma på regeringen att besluta att ta
i anspråk medel från anslaget och i efterhand anmäla
till riksdagen vilka utgifter som täckts genom att medel anvisats från anslaget.
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5 Riksgäldskontorets provisionskostnader
i samband med upplåning
och skuldförvaltning

utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m anslaget
Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband
med upplåning och skuldförvaltning. Den del som
har förts över till utgiftsområde 26 är den del som
utgörs av försäljnings-, inlösen- och förvaltningsprovision samt kreditavgifter i samband med upplåning
på de internationella kapitalmarknaderna. Överflyttningen görs i syfte att skapa bättre incitament för en
kostnadseffektiv förvaltning av statsskulden (för utförligare information se utgiftsområde 2, anslag A9).

C1. RIKSGÄLDSKONTORETS PROVISIONSKOSTNADER I SAMBAND MED UPPLÅNING
OCH SKULDFÖRVALTNING
1998

Förslag

700 000

1999

Beräknat

775 000

2000

Beräknat

650 000

1

1 Beloppen anges i tusental kronor

5.1

Riksgäldskontorets provisionskostnader i samband med
upplåning och skuldförvaltning

Från utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning har för budgetåret 1998 delar av anslaget
Riksgäldskontorets förvaltningskostnader förts till

15

Avgiften till
Europeiska
gemenskapen

27

.
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1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen
1. bemyndigar regeringen att göra högst de åtaganden som följer av EU-budgeten för budgetåret
1998 avseende åtagandebemyndiganden,

2. för budgetåret 1998 anvisar anslagen under utgiftsområde 27 Avgiften till de europeiska gemenskaperna enligt följande uppställning:

ANSLAG

ANSLAGSTYP

ANSLAGSBELOPP
TUSENTAL KR

A 1 Tullavgift

ramanslag

2 934 000

A 2 Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter

ramanslag

362 000

A 3 Mervärdesskattebaserad avgift

ramanslag

8 093 000

A 4 Avgiften baserad på bruttonationalinkomsten

ramanslag

8 256 000

Summa för utgiftsområdet

19 645 000

5
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2 Inledning

.

Omfattning/ändamål

Avgiften består av fyra komponenter, nämligen
tullar, särskilda tullar på jordbruksprodukter och
sockeravgifter, mervärdesskattebaserad avgift samt
avgift beräknad på bruttonationalinkomsten. Vid beräkningen av de två sistnämnda har hänsyn tagits till
Sveriges andel av finansieringen av den budgetreduktion Storbritannien enligt rådsbeslutet om egna medel erhåller.
Återbetalning av delar av avgiften enligt den s.k.
infasningsöverenskommelsen budgeteras under inkomsttitel 7111 Återbetalning avseende avgiften till
gemenskapsbudgeten. Denna återbetalning upphör
efter 1998.
Avgiften har reviderats i förhållande till de beräkningar som presenterades i regeringens ekonomiska
vårproposition. Beräkningen utgår från kommissionens budgetförslag, vilket för närvarande är under
behandling av rådet och parlamentet. Förändringarna i förhållande till den ekonomiska vårpropositionen föranleds dels av justering av antagandena för
utvecklingen av tullar och avgifter, mervärdesskattebas och bruttonationalinkomst samt växelkurs, dels
av justering av uttagsandelarna med hänsyn till Europeiska kommissionens budgetförslag för 1998. För
betalningar avseende 1998 har kursen 8,54 kr/ecu
använts.

Europeiska unionen disponerar en budget för finansiella åtaganden på unionsnivå. Denna upprättas
med stöd av artikel 199 i fördraget om Europeiska
unionen. Finansieringen av budgeten med s.k. egna
medel, dvs. avgifter från medlemsländerna, fastställs i
fördragets artikel 201 och i rådets beslut om systemet
för gemenskapernas egna medel (94/728/EG, Euroatom).
Utgiftsområdet avser Sveriges avgift till EUbudgeten. Utgifterna för budgetåret 1998 avser Sveriges betalningar under budgetåret till Europeiska
kommissionen avseende EU-budgeten för 1998 inklusive eventuella korrigeringar avseende tidigare år.
Avgiften kan under året förändras till följd av faktisk
uppbörd avseende tullar och importavgifter, utfallet
av EU-budgeten tidigare år, tilläggsbudgetar på gemenskapsnivå, valutakursförändringar samt andra
korrigeringar av avgiften. EU-budgeten fastställs i
ecu, men betalning av avgiften sker i kronor. Betalningen av vissa delar av avgiften grundas på en betalningsbegäran från kommissionen beräknad utifrån
budgeten och omräknad till kronor. Den kurs som
därvid används är inte densamma som den som används vid omräkningen av svenska budgeteringsunderlag från kronor till ecu vid beredningen av EUbudgeten.
UTGIFTSUTVECKLINGEN INOM UTGIFTSOMRÅDE 27
(MILJONER KRONOR):

Tullavgift
Särskilda jordbrukstullar och sockeravgifter
Mervärdesskattebaserad avgift
Avgiften baserad på bruttonationalinkomsten
Totalt för utgiftsområde 27

UTGIFT
1995/96

DÄRAV
1996

ANVISAT
1997

UTGIFTSPROGNOS
1997

FÖRSLAG
1998

BERÄKNAT
1999

BERÄKNAT
2000

4 902

3 046

3 230

2 750

2 934

3 117

3 320

326

222

570

270

362

385

410

12 491

8 087

8 215

8 033

8 093

7 888

8 290

7 154

5 419

8 038

7 608

8 256

8 930

8 962

24 873

16 774

20 053

18 661

19 645

20 320

20 982
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3 Redovisning av EU-budgetens utfall 1996

EU-budgeten omfattar framför allt unionens utgifter
inom ramen för den första pelaren, men utgifter inom de övriga pelarna kan i viss utsträckning täckas
inom budgeten. EU-budgetens aktiviteter budgeteras
under anslag och bemyndiganden, på unionsnivå benämnda betalningsbemyndiganden och åtagandebemyndiganden.
Kommissionen lämnar, i enlighet med budgetförordningen av den 21 december 1977, en årsredovisning.
År 1996 uppgick inkomsterna till 81 275 miljoner
ecu netto, varav 70 259 miljoner ecu egna medel,
10 055 miljoner ecu avsåg disponibla överskott och
961 miljoner ecu övriga inkomster (varav 45 miljoner ecu avsåg EFTA:s deltagande i programsamarbetet). Utgifterna täckta av betalningsbemyndiganden
uppgick enligt årsredovisningen till 77 454 miljoner
ecu netto, vilket med kursen 8,628 kr/ecu (den kurs
som används i redovisningen) motsvarar 668 273
miljoner kronor. Av dessa avsåg 55 miljoner ecu
EFTA-betalningar. Under året redovisades en kursvinst om 423 miljoner ecu. Redovisat underskridande uppgick till 4 388 miljoner ecu (varav 4 miljoner
ecu avser EFTA). Motsvarande siffra uppgick 1995
till 9 220 miljoner ecu.
Totalt ianspråktagna åtagandebemyndiganden inklusive åtaganden avseende tredje land och bemyndiganden överförda från tidigare budgetår uppgick till
83 737 miljoner ecu, eller 722 483 miljoner kronor.
Under året disponibla bemyndiganden uppgick till
86 935 miljoner ecu. Utnyttjandegraden för åtagandebemyndiganden uppgick därmed till 96,3 %.

Utgifterna (anslag/betalningsbemyndiganden) fördelade sig enligt följande (miljoner ecu):
UTGIFTSFÖRDELNING EG-BUDGETEN 1996
UTGIFTSKATEGORI

BELOPP
MILJONER ECU

ANDEL I
PROCENT

Jordbruksstöd

39 469

51,0

Strukturåtgärder

24 459

31,6

Interna åtgärder

4 610

5,9

Utrikesåtgärder

3 874

5,0

Administration

4 106

5,3

Reserver

235

0,3

Kompensationer till
nya medlemsläner
(s.k. infasning)

701

0,9

77 454

100

Totalt

Den svenska avgiften för 1996 uppgick till 16 774
miljoner kronor. Återbetalningen till följd av infasningsöverenskommelsen motsvarade 3 622 miljoner
kronor. Nettoavgiften blev därmed 13 152 miljoner
kronor.
Avgiften fördelade sig med 3 268 miljoner kronor
på s.k. traditionella egna medel, dvs. tullar (3 046
miljoner kronor), särskilda tullar på jordbruksprodukter och sockeravgifter (222 miljoner kronor), och
med 12 160 miljoner kronor på momsavgift (8 087
miljoner kronor) och BNI-avgift (5 419 miljoner
kronor), inklusive Sveriges andel av finansieringen av
Storbritanniens budgetreduktion.
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4 Mål för utgiftsområdet

Målen för den svenska EU-budgetpolitiken ligger fast
i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1994/95:40,
1994/95:FiU5, rskr. 1994/95:67). Detta innebär bl.a.
att Sverige skall verka för en effektiv och återhållsam
budgetpolitik inom unionen. Målen innebär även att
vi skall verka för en förbättrad budgetdisciplin vid
användningen av EU:s budgetmedel.
Den årliga EU-budgeten är resultatet dels av de
ramar som sätts av beslutet om egna medel och det
fleråriga budgetbeslutet, det s.k. finansiella perspektivet, dels av den årliga budgetberedningen inom rådet och EU-parlamentet. Sverige har inom ramen för
de förutsättningar detta ger strävat efter en budget på
unionsnivå som speglar den restriktivitet som gäller

för den nationella budgetpolitiken inom Sverige och
ett stort antal av de övriga medlemsländerna.
I behandlingen av 1997 års EU-budget beslutade
rådet och parlamentet en besparing om 2 miljarder
ecu (ca 17 miljarder kronor) jämfört med kommissionens ursprungliga budgetförslag.
För svenskt vidkommande utgör fortsatt restriktivitet en utgångspunkt vid den pågående behandlingen av 1998 års budgetförslag.
Budgetpolitiken på lite längre sikt kommer i stor
utsträckning att styras av det kommande beslutet om
finansiella ramar efter 1999. Även i detta arbete
kommer de av regering och riksdag fastlagda budgetpolitiska riktlinjerna att utgöra grunden för svenska ställningstaganden.

11
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5 Bemyndiganden

Finansieringen av budgeten med avgifter från medlemsländerna avser utgifterna enligt betalningsbemyndiganden (anslag). Åtagandebemyndiganden ger
inte upphov till samma direkta betalningsansvar men
uttrycker utgiftsåtagandet för flera kommande år.
Tilldelningen av bemyndiganden styrs dels av tidigare fattade beslut, dels av den årliga budgetprocessen. En förutsättning för möjligheten till långsiktigt
hållbar restriktiv budgetpolitik är att balans uppnås
mellan tilldelningen av anslag och bemyndiganden
och att även tilldelningen av bemyndiganden präglas
av återhållsamhet.
Åtagandebemyndiganden svarar inte direkt mot
egna medel, dvs. medlemsländernas avgifter ett visst
år. Fördelningsnyckeln för finansieringen av budgeten, dvs. anslagen (betalningsbemyndiganden), kan

dock användas som grov fördelning av åtagandet på
medlemsländerna.
I kommissionens budgetförslag föreslås att åtagandebemyndiganden om 91 350 miljoner ecu skall
ställas till förfogande för 1998. Sveriges andel av detta uppgår med fördelning enligt vår andel av egna
medel till 2,7 %, dvs. 2 466 miljoner ecu, motsvarande ca 21 060 miljoner kronor. Budgetförslaget är
för närvarande föremål för budgetberedning inom
unionens budgetmyndigheter (rådet och parlamentet).
Regeringen föreslår mot bakgrund av detta att
riksdagen bemyndigar regeringen att ikläda sig högst
det utgiftsåtagande som följer av fastställd EUbudget vad gäller åtagandebemyndiganden.
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6 Anslag

importvolymen från länder utanför unionen minskat.
Det förefaller också att förtullning i vissa fall sker i
andra EU-länder för varor där Sverige utgör slutdestination. Detta föranleder en justering av prognosen
för tullinkomster. Det är vidare motiverat att justera
prognosen med hänsyn till implementeringen av
WTO-avtalet. Vid beräkningen för 1998 har dessa
omständigheter beaktats.

A1 TULLAVGIFT

1995/96

Utgift

4 902 410

Utgift

3 046 000

1997

Anslag

3 230 000

1998

Förslag

2 934 000

1999

Beräknat

3 117 000

2000

Beräknat

3 320 000

Därav

1996

1

Anslagssparande ej medgivet
Utgiftsprognos

2 750 000

A2 SÄRSKILDA JORDBRUKSTULLAR OCH
SOCKERAVGIFTER

1. Beloppen anges i tusental kronor

Inkomsterna från den gemensamma tulltaxan utgör
egna medel för Europeiska gemenskapen och tillfaller
därför gemenskapsbudgeten. Medlemsländerna får
dock behålla tio procent av uppburna medel för att
täcka administrativa kostnader i samband med uppbörden. Anslaget avser inbetalningen till Europeiska
kommissionen, dvs. de nittio procent av uppbörden
som tillfaller gemenskapsbudgeten. Uppbörden budgeteras och redovisas i sin helhet under inkomsttitel
1471 Tullmedel. På inkomsttiteln redovisas även sådan tulluppbörd som inte tillfaller gemenskapen
(t.ex. betalningar som hänför sig till ärenden före år
1995).
Tullavgiften för 1995 uppgick till 3 124 miljoner
kronor och för 1996 till 3 046 miljoner kronor. För
budgetåret 1995/96 innebär detta ett utfall på 4 902
miljoner kronor, vilket jämfört med statsbudgetens
6 700 miljoner kronor innebär ett underskridande
om 1 798 miljoner kronor.

1995/96

Utgift

326 459

Utgift

222 000

1997

Anslag

570 000

1998

Förslag

362 000

1999

Beräknat

385 000

2000

Beräknat

410 000

Därav

1996

1

Anslagssparande ej medgivet
Utgiftsprognos

270 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

De särskilda tullarna på jordbruksprodukter och avgifterna på sockerproduktionen, vilka tas ut i enlighet med EG:s regelverk, utgör i likhet med tullarna
enligt den gemensamma tulltaxan gemenskapsbudgetens egna medel. Även för dessa tullar och avgifter
gäller att medlemslandet får behålla tio procent av
uppbörden för att täcka administrativa kostnader
kopplade till uppbörden.
Anslaget avser inbetalningarna till Europeiska
kommissionen. Den svenska uppbörden av dessa avgifter förs upp på inkomsttitel 1473 Jordbruks- och
sockeravgifter. Som en följd av WTO-överenskommelsen omvandlades den 1 januari 1996 importavgifterna på jordbruksprodukter till särskilda tullar på
jordbruksprodukter.
De till kommissionen inbetalda jordbruks- och
sockeravgifterna uppgick 1995 till 164 miljoner kronor, och 1995/96 innebär detta ett utfall om 326
miljoner kronor. Jämfört med statsbudgetbeloppet
om 1 100 miljoner kronor förutses därmed ett underskridande om ca 774 miljoner kronor.

Regeringens överväganden
För såväl 1995 som 1996, dvs. budgetåren 1994/95
samt 1995/96, budgeterades dessa poster utifrån tidigare svenska utfallssiffror vilka justerats med hänsyn
till antaganden om ekonomins utveckling och med
hänsyn till unionens regelverk. Utfall och handelsstatistik tyder dock på att handelsmönstret sedan anslutningen till unionen förändrats på sådant sätt att
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Regeringens överväganden
Underskridandet för 1995/96 var betydande. Orsakerna till detta är de samma som angivits för anslaget
A1. Tullavgift. Effekterna av ett ändrat handelsmönster är dock ännu tydligare i detta fall. Vid
beräkningen av resursbehovet för 1998 har förändringarna
liksom
effekterna
av
WTOöverenskommelsen beaktats.

1995/96

Utgift

7 153 764

Utgift

5 419 000

1997

Anslag

8 038 000

1998

Förslag

8 256 000

1999

Beräknat

8 930 000

2000

Beräknat

8 962 000

Därav

A3 MERVÄRDESSKATTEBASERAD AVGIFT

1996

1

Anslagssparande ej medgivet
Utgiftsprognos

7 608 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

1995/96

Utgift

12 490 614

Utgift

8 087 000

1997

Anslag

8 215 000

1998

Förslag

8 093 000

1999

Beräknat

7 888 000

2000

Beräknat

8 290 000

Därav

1996

1

Anslagssparande ej medgivet
Utgiftsprognos

Avgiften baserad på bruttonationalinkomsten (BNIavgiften) beräknas på en prognos av medlemslandets
BNI till marknadspriser för budgeteringsåret. Uttaget
beräknas som en procentuell andel av gemenskapens
samlade BNI mot bakgrund av återstående finansieringsbehov sedan övriga avgifter beräknats. BNIavgiften korrigeras i efterhand med hänsyn till utfall.
Under anslaget budgeteras även den del av Sveriges
andel av finansieringen av den brittiska budgetreduktionen som inte ryms under taket för uttag av mervärdesskattebaserad avgift. Som en följd av restriktionerna avseende mervärdesskattebaserad avgift i
rådets beslut om systemet för gemenskapernas egna
medel (94/728/EG, Euroatom) ökar BNI-avgiftens
andel av finansieringen fram till och med 1999. Utvecklingen därefter beror på hur övriga avgiftsslag
och budgetens totala omslutning utvecklas.
Utfallet för 1995 blev 3 518 miljoner kronor, varav 1 783 miljoner kronor belastade budgetåret
1994/95 och 1 735 budgetåret 1995/96. Utfallet för
1996 uppgår till 5 419 miljoner kronor och för budgetåret 1995/96 till 7 154 miljoner kronor. Jämfört
med statsbudgeten (9 900 miljoner kronor) innebär
detta ett underskridande med drygt 2,7 miljarder
kronor. Underskridandet är hänförligt framför allt
till det överskott som uppstod i EG-budgeten för såväl 1994 som 1995 och vilket påverkar behovet av
inbetalningar från medlemsländerna det påföljande
budgetåret eftersom överskott balanseras till följande
år. Till viss del beror underskridandet på att rådets
beslut om systemet för gemenskapernas egna medel
(94/728/EG, Euroatom) trätt i kraft först under mitten av 1996. Beslutet innebär en ökning av budgetutrymmet och en ökad betydelse för BNI-avgiften i finansieringen av budgeten.

8 033 000

1. Beloppen anges i tusental kronor

Den mervärdesskattebaserade komponenten i avgiften till EU:s budget beräknas som en procentuell andel av en prognos av medlemslandets mervärdesskattebas för det år budgeten avser. Den nationella
skattebasen korrigeras härvid för avvikelser från och
variationer inom EU:s sjätte mervärdesskattedirektiv
så att en enhetlig skattebas erhålles. Uttaget är för
1998 högstsatt till 1,08 % av mervärdesskattebasen.
Det faktiska uttaget beräknas i kommissionens budgetförslag för 1998 till 0,99585 %. Under anslaget
budgeteras också den del av Sveriges andel av finansieringen av den brittiska budgetreduktionen som
ryms mellan faktiskt procentuellt uttag och uttagstaket. Efter avslutat budgetår korrigeras utfallet för
avvikelser från den prognosticerade basen så att fastställt procentuellt uttag vidmakthålles.
Under 1995 betalade Sverige 8 642 miljoner kronor i mervärdesskattebaserad avgift. Utfallet för
1996 uppgår till 8 087 miljoner kronor. Utfallet för
budgetåret 1995/96 uppgår till 12 491 miljoner kronor, vilket innebär ett överskridande om 491 miljoner kronor jämfört med statsbudgetbeloppet om
12 000 miljoner kronor. Detta innebar dock inget
totalt överskridande för utgiftsområdet.

Regeringens överväganden
Regeringens överväganden

Med hänsyn till den i EG:s budgetprocess överenskomna prognosen för mervärdesskattebasens utveckling och de restriktioner som följer av rådets beslut angående egna medel, beräknas den mervärdesskattebaserade avgiften för 1998 till 8 093 miljoner
kronor.

Med hänsyn till den i EG:s budgetprocess överenskomna prognosen för bruttonationalinkomstens utveckling 1998 och restriktionerna som följer av rådets beslut angående egna medel beräknas avgiften
baserad på bruttonationalinkomsten för 1998 till
8 256 miljoner kronor.
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