
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1980/81:26 

med anledning av förnyad behandling av proposition 1980/81:100 i 
vad avser anslag till folkpensioner (Sru 1980/81:21 punkt 1) 

Utskottet behandlade i betänkande SfU 1980/81 :21 bl. a. det i proposition 

1980/81:100, bilaga 8 (socialdepartementet) under litt. B. Allmän försäkring 

m. m. upptagna anslaget B 5. Folkpensioner, jämte motioner. Det nämnda 

anslaget jämte motioner behandlades under punkt 1 i betänkandet. Vid 

kammarbehandlingen av betänkandet den 1 april 1981 beslöt riksdagen att 

återförvisa ärendet såvitt gällde denna punkt till utskottet. 

Utskottet 

Utskottet har tagit upp den återförvisade delen av ärendet till ny 

behandling. 

Med åberopande av innehållet under punkt 1 i betänkande SfU 1980/81 :21 
hemställer utskottet 

att riksdagen beslutar i enlighet med utskottets hemställan under 

punkt I i betänkande SfU 1980/81:21 (momenten 1-11, 
s. 15). 

Utskottet hemställer vidare att ärendet behandlas efter en bordlägg

ning. 

Stockholm den 9 april 1981 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

SVEN ASPLING 

Närvarande: Sven Aspling (s), Nils Carlshamre (m), Doris Håvik (s), Börje 
Nilsson (s). Gösta Andersson (c), Gullan Lindblad (m), Lars-Åke Larsson 
(s), Elis Andersson (c), Siri Häggmark (m), Nils-Olof Gustafsson (s), Åke 
Persson (fp), Ingcgerd Elm (s), Martin Olsson (c). Lars-Erik Lövden (s) och 
Per-Ola Eriksson (c). 

1 Riksdagen 1980181. Il sam/. Nr 26 

sru 1980/Sl: 26 



sru1 1_980/81: 26 2 

Rescnationer 

Följande reservationer har avgivits: 

Sven Aspling. Doris llåvi.k. Rör je Nil~sorL Lar.s-Akc L,arsson. Nil~-Olof . 
Gustafsson. lngegcrd Elm och. Lars_-~rik: Ui~den ·(,;Ila s) i ~nligh~~ p1~d . 
reservationerna 1-3 i hctänka~dc SflJ t98ili81 :il (s. 18-21) .... ' '· .. 

Gösta Andersson. Elis Andersson. Martin Olsson och Per-Ola Eriksson 

(alla c) i enlighet med rcsen;ation 4 ihetilnkande·SfU 1980/81:21(s.21"). 

Nils Carlshamrc (m). Gös.ta Anckrsson(c). Gullan Lindhla~I (111) •. El.is 

Andersson (e). Siri I liiggmark (m). Martin Olsson(c) och_ Pef-Ola Eriksson 

(c) i enlighet med reservation5 i betänkande SfU_1980!81:~1.(s._22). 
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